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VoorWoord
Op een bijzonder koude ochtend, die van maandag 6 januari 1997, vond de
politie achter twee afgelegen schuren in het Gelderse plaatsje Wamel het
met kogels doorzeefde lichaam van de 29-jarige Kevin Moyson. Het lichaam
was gevonden op aanwijzing van ene Sander Mornie, die verteld had dat
er afgelopen nacht een schietpartij had plaatsgevonden waarbij ook hijzelf
aanwezig was geweest. Hij was samen met zijn vriend Kevin Moyson naar
die verlaten schuren gegaan omdat zijn vriend daar een afspraak had met
een zekere Francis Liebrand, zo vertelde hij. Zijn vriend Kevin was doodgeschoten; hijzelf had weten te ontkomen. En volgens Sander Mornie was
er geen twijfel mogelijk over de vraag wie de dader was, namelijk degene
met wie ze die afspraak hadden, Francis Liebrand.
Met deze drie namen hebben we de hoofdpersonen te pakken van de
nu volgende geschiedenis: het slachtoffer, Kevin Moyson, de enige getuige
van de dodelijke schietpartij, Sander Mornie, en de belangrijkste verdachte:
Francis Liebrand. Deze drie kenden elkaar. Zij bewogen zich alle drie in het
criminele milieu van het Brabantse Uden.
Ruim twee weken na de schietpartij werd Francis Liebrand aangehouden. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot ruim twaalf jaar voor het medeplegen van moord op Kevin Moyson en voor het medeplegen van poging
tot moord op Sander Mornie.
Was Francis Liebrand inderdaad de dader? Daarover gaat deze tekst.
Francis Liebrand ontkent elke betrokkenheid bij de moord. De zaak werd
aangemeld bij het Project Gerede Twijfel van de Juridische Faculteit van
de Universiteit Maastricht.1 In dat project worden op verzoek van de veroordeelde, diens advocaat of een andere betrokkene zaken in onderzoek
genomen die een rechterlijke dwaling zouden kunnen zijn. De zaak is
bestudeerd door studenten onder leiding en supervisie van medewerkers
1

Zie <www.geredetwijfel.nl>.
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van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Psychologie.
De eindrapportage is gedaan door een medewerker van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Han Israëls.
De zaak zag er op het eerste gezicht veelbelovend uit, niet zozeer omdat
Francis Liebrand iedere betrokkenheid ontkent – de gevangenissen zitten
vol veroordeelde verdachten die zeggen onschuldig te zijn – als wel omdat
er op de plaats delict bijna niets is gevonden dat direct wijst in de richting
van Francis Liebrand en omdat er bij de moord slechts één getuige aanwezig was, die ook nog eens apert onbetrouwbaar is. Is het in zo’n situatie
mogelijk om met voldoende zekerheid te bewijzen dat iemand een moord
heeft gepleegd? Daarover gaat dit onderzoek.
Het dossier van deze zaak was omvangrijk, bijna tweeduizend pagina’s,
vooral omdat er meer dan honderd getuigen zijn gehoord. In het analyseren van het dossier zal vooral gekeken worden naar de kracht van het
bewijs tegen Francis Liebrand. Is het mogelijk om een scenario te bedenken waarin hij onschuldig is? Is er een plausibel scenario te vinden waarin
iemand anders de moord heeft gepleegd of georganiseerd?
Het verslag is geanonimiseerd. Alle namen van betrokkenen zijn veranderd. Plaats en tijd zijn niet veranderd, omdat de zaak ruime aandacht in
de media heeft gehad en die gegevens toch eenvoudig achterhaald zouden
kunnen worden.
Het Project Gerede Twijfel kent een Raad van Toezicht. Een eerdere versie van deze tekst is ter beoordeling aan twee leden van de Raad voorgelegd. De veroordeelde Francis Liebrand is in de gelegenheid gesteld om de
auteur te wijzen op feitelijke onjuistheden. Bovendien is hem, zoals in het
Nederlandse strafrecht gebruikelijk is, het laatste woord aangeboden. Wij
hebben hem voorgesteld om bij dit boekje een nawoord te schrijven. Hij
heeft daar bij nader inzien van afgezien.
P.J. van Koppen
Maastricht, oktober 2005
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InLeIdIng
Op maandagochtend 6 januari 1997 rond tien uur kwam er bij de politie te
Uden een telefoontje binnen. Er zou iets ergs zijn gebeurd; de politie werd
verzocht om met spoed naar de woning te komen van de vriendin van een
zekere Kevin Moyson. Tien minuten later arriveerde de politie. De politie
trof in de woonkamer ongeveer tien mensen aan. Eén van die mensen, ene
Sander Mornie, vertelde dat hij afgelopen nacht samen met de hoofdbewoner van het huis, Kevin Moyson, naar een afspraak was geweest met
ene Francis Liebrand. Ze waren naar boerenschuren gegaan waarvan hij
later had vernomen dat dit in Wamel was, vlakbij Tiel. Daar was Kevin voor
zijn ogen neergeschoten. Hijzelf was ook beschoten en direct gevlucht. De
politie nam Sander Mornie dadelijk mee en vroeg de overige aanwezigen
om in de woning te blijven.
Bij de schuren in Wamel werd het levenloze lichaam aangetroffen van
de 29-jarige Kevin Moyson. Vlak achter twee afgelegen schuren was hij
getroffen door een regen van kogels. Op de plaats delict werden schoensporen, hulzen, patronen en kogels gevonden. De schoensporen wezen op
twee daders. De kogels waren vermoedelijk afkomstig van een automatisch of semi-automatisch wapen.
Sander Mornie vertelde de politie dat Kevin Moyson hem de afgelopen
nacht had gevraagd om mee te gaan naar een afspraak met Francis Liebrand. Francis Liebrand zou die nacht een schuld van vijfduizend gulden
inlossen. Dat zou gebeuren door of het geld te overhandigen of door weed
die in een schuur geteeld werd gezamenlijk te oogsten.
In korte tijd hoorde de politie een groot aantal getuigen. Ruim twee
weken na de moord werd Francis Liebrand aangehouden als verdachte. Hij
beriep zich op zijn zwijgrecht. Twee jaar later werd hij door de rechtbank
veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar voor het medeplegen van moord op Kevin Moyson en voor medeplichtigheid aan poging tot
moord op Sander Mornie. De veroordeling door de rechtbank was vooral
11
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gebaseerd op verklaringen van Sander Mornie. Ook tegenover de rechtbank beriep Francis Liebrand zich op zijn zwijgrecht.
In hoger beroep, bij het gerechtshof, deed Francis Liebrand voor het
eerst zijn mond open. Hij zei dat hij niets met de moord te maken had.
Hij werd opnieuw veroordeeld tot dertien jaar. De Hoge Raad verminderde
uiteindelijk de straf tot twaalf jaar en vier maanden, omdat de gehele
procedure te lang had geduurd.
Op de plaats delict zijn bijna geen sporen aangetroffen die direct verwijzen naar Francis Liebrand. Zijn veroordeling is bijna uitsluitend gebaseerd
op getuigenverklaringen. Veel van de belangrijkste getuigen in deze zaak
zijn evident onbetrouwbaar. Er zijn ook getuigen die de betrokkenheid van
Francis Liebrand tegenspreken. Ook die getuigen zijn onbetrouwbaar.
Is Francis Liebrand nu wel of niet betrokken bij de moord op Kevin
Moyson? Onze analyse is gebaseerd op het dossier waarover ook de rechtbank en het gerechtshof beschikten. Wij gebruiken uit het dossier alleen
die informatie die van belang is voor de vraag naar de schuld of onschuld
van Francis Liebrand.
De tekst begint met de hoofdpersonen in deze zaak. Daarna volgt nauwkeurige bespreking van het verhaal van de enige getuige van de moord,
Sander Mornie. Vervolgens gaat het over de verdachte die uit het verhaal
van Sander naar voren komt: Francis Liebrand. En ten slotte gaat het om de
vraag of met al deze informatie het bewijs te leveren valt voor de schuld
van Francis Liebrand.
De tekst is niet gemakkelijk te lezen. Dat ligt niet alleen aan de schrijver.
Het ligt ook aan de zaak zelf. We moeten de betrouwbaarheid nagaan van
het verhaal van de enige getuige. Die getuige is onbetrouwbaar. Zijn verhaal moet vergeleken worden met wat andere getuigen vertellen. Die zijn
ook bijna allemaal onbetrouwbaar. Alleen door onderlinge vergelijking van
tientallen potentieel onbetrouwbare verhalen valt te reconstrueren wat er
gebeurd moet zijn. Daarvoor moet u niet alleen die verhalen lezen, maar
ook weten wie welk verhaal vertelt. Als u de draad kwijt bent, kunt u even
de lijst met namen achterin het boekje raadplegen.
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de hooFdpersonen
Hoofdpersonen in de moord op Kevin Moyson zijn het slachtoffer zelf, de
belangrijkste getuige Sander Mornie en de veroordeelde verdachte Francis
Liebrand. Alle drie hebben zij een criminele achtergrond. Ook veel getuigen
bewegen zich in het criminele circuit.

Het slachtoffer, Kevin Moyson

De op het moment van de moord 29-jarige Kevin Moyson was de op één na
jongste uit een gezin van negen kinderen uit Uden. Hij doorliep zonder problemen de lagere en de technische school. Daarna werkte hij enige tijd als
timmerman. Hij leefde voor het wielrennen, totdat hij begon met uitgaan en
meisjes belangrijker werden. Hij sprak weinig over wat hem bezighield.
Problemen met Kevin begonnen toen hij een jaar of twintig was. Zijn
verkering was uitgeraakt. Hij werkte niet meer, werd opstandig en nog
geslotener dan voorheen. Hij kreeg in die tijd ook een nieuwe vriendin, Iris
Celis. Iris Celis had een zoontje uit een eerdere relatie; later zouden Iris en
Kevin samen nog een dochtertje krijgen. Ze gingen samenwonen, eerst in
Nijmegen – in de buurt van de familie van Iris – en later in Uden. Kevin ging
geregeld op inbrekerspad. Hij zat meer dan eens in de gevangenis wegens
diefstal en wegens handel in cocaïne. Volgens zijn moeder werd er geregeld
voor hem gebeld door iemand die zich de Cobra noemde. Een van de grootste drugsbaronnen van Nederland wordt wel de Zwarte Cobra genoemd.2
Na zijn laatste verblijf in de gevangenis – eind november 1996 kwam hij
weer vrij – was hij rustiger en huiselijker geworden. Over zijn werkzaamheden liet hij nog steeds niets los.
Het huisgezin van Kevin en Iris bestond dus uit vier personen: zij tweeën
plus twee kinderen. Daarnaast zijn er twee mensen die dagelijks of bijna
2

Voor de Zwarte Cobra alias Henk Orlando R. zie bijvoorbeeld <http://www.advocatie.
nl/isapi/VvdG.dll/result> (bezocht op 17 oktober 2005).
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dagelijks over de vloer kwamen. Dat is in de eerste plaats de 19-jarige Jordy
Fens, die een los-vast verhouding had met een neef (oomzegger) van Kevin
en die inmiddels goed bevriend was geraakt met Iris. Toen Kevin in de gevangenis zat, vond Iris het onprettig om alleen thuis te zijn en bleef Jordy vaak
slapen. Ook na de terugkeer van Kevin uit de gevangenis kwam Jordy bijna
dagelijks over de vloer en bleef zij nog steeds af en toe slapen. De tweede
persoon die ongeveer dagelijks over de vloer kwam en die ook meestal bleef
mee-eten, was de enige getuige van de moord, Sander Mornie.

Getuige Sander Mornie

Ook Sander Mornie is geboren in Uden. Hij was twee jaar jonger dan Kevin
Moyson. Hij was erg onzelfstandig, zo verklaarde zijn vader. Zo regelde zijn
vader zijn financiën. Sander Mornie zorgde ervoor dat hij altijd bij anderen
at. In het café gaf hij nooit een rondje. Relaties liepen stuk. Hij ging met
de verkeerde mensen om. Hij was zenuwachtig en stond niet stevig in zijn
schoenen, aldus nog steeds de woorden van zijn vader.
Sander Mornie heeft meer dan eens in de gevangenis gezeten. Hij is
veroordeeld voor vernielingen, voor bedreiging van een ex-vriendin en voor
diefstal, ook in groepsverband, zo blijkt uit zijn eigen verklaringen.
Om een indruk te geven van het leven van Sander Mornie volstaat een
klein overzicht van zijn verblijfplaatsen in het jaar voor de moord. Aanvankelijk zat hij in de gevangenis. Hij wist zich vervolgens te onttrekken aan
zijn detentie, werd een week later weer gepakt door de politie, werd na
enkele weken weer vrijgelaten en vervolgens opnieuw opgepakt en veroordeeld, dit keer wegens een inbraak die hij gepleegd had samen met
ene Sven Bouffioux, een goede vriend van Kevin Moyson. Hij verdween
opnieuw achter slot en grendel. Een maand voor de moord keerde hij niet
terug van weekendverlof. Op het moment van de moord was hij dus voortvluchtig.
De nacht voor de moord was Sander in het café een jonge vrouw tegengekomen bij wie hij diezelfde nacht was blijven slapen. Ook deze vrouw, Kim
Farruggia, zal in dit verhaal belangrijk worden. Kim woonde in Volkel, een
dorpje vlakbij Uden. Zij had een dochtertje uit een eerdere relatie. Kim was
overigens een nichtje van de zojuist genoemde inbreker Sven Bouffioux. Haar
moeder was de vaste kinderoppas van Kevin Moyson en zijn vriendin Iris.
Toen Kims moeder hoorde dat haar dochter iets was begonnen met Sander
Mornie, kwam zij dadelijk langs om haar dochter nadrukkelijk voor hem te
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waarschuwen. Op het moment van de moord was de relatie wat Kim betreft
al weer voorbij; later werd zij echter weer hervat.
Sander had niet alleen een vader die zijn geldzaken regelde en een
vriendin met wie het ten tijde van de moord net één dag aan was, voor het
verhaal is nog een persoon in zijn onmiddellijke omgeving van belang, de
47-jarige Daphne Ooms. Wij zullen haar in deze tekst steeds betitelen als
de hospita van Sander omdat Sander een kamer bij haar had. Maar Sander
betaalde voor deze kamer geen huur; eigenlijk was Daphne Ooms meer
een soort tweede moeder voor hem.

De belangrijkste verdachte, Francis Liebrand

Francis Liebrand – drie jaar jonger dan het slachtoffer Kevin – groeide op in
Volkel, het dorpje bij Uden waar ook Kim, de vriendin van Sander, vandaan
kwam. Na de scheiding van zijn ouders had hij met zijn vader en zijn jongere broer weinig contact. Hij had een hechte band met zijn moeder.
Francis Liebrand woonde op het moment van de moord sinds een half
jaar samen met Jacoba van de Werf in Uden. Jacoba werkte in een lunchroom. Francis was werkloos. Het was in Uden algemeen bekend dat Francis
Liebrand zich bezighield met criminele activiteiten. Hij was meer dan eens
veroordeeld wegens diefstal. Hij was ook ooit veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van een ex-vriendin en haar nieuwe vriend. Hij had een
ruit bij haar ingeslagen en een pistool op haar hoofd gezet.
Er is nog een incident dat vermelding verdient. Ruim een half jaar na
de moord op Kevin ging Francis Liebrand naar de disco. Hij was toen op
vrije voeten, in afwachting van zijn proces. Hij weigerde om de toegangsprijs (vijf gulden) te betalen (p. 41).3 Toen de portier hem niet binnen liet,
trok Francis zijn pistool en schoot. De portier kon nog net op tijd dekking
zoeken; de kogels bleven steken in de gepantserde toegangsdeur. Francis
Liebrand werd hiervoor wegens poging tot doodslag veroordeeld tot vier
jaar gevangenisstraf.
Francis Liebrand werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de psychiatrische observatiekliniek van het ministerie van Justitie. Hij weigerde
iedere medewerking aan dit onderzoek. Het Pieter Baan Centrum zag ‘geen
psychoseverschijnselen en geen oordeels- en kritiekstoornissen’.
Op het moment van de moord was Francis Liebrand sinds een half jaar
weer op vrije voeten; hij was in juni 1996 uit de gevangenis ontslagen.
3

Paginanummers verwijzen naar het dossier.
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Contacten tussen Francis Liebrand, Kevin Moyson en Sander Mornie

Kevin en Sander waren al een aantal jaren bevriend. Sinds Sander vanaf
begin december 1996 voortvluchtig was, kwam hij vrijwel iedere dag bij
Kevin en zijn vriendin Iris langs en at hij vaak mee.
Kevin en Francis kenden elkaar goed. Ze kwamen in het verleden regelmatig bij elkaar over de vloer. Ze gingen samen naar de sportschool. Het
was in ruime kring bekend dat ze samen inbraken hadden gepleegd. Hiervoor zijn zij ook veroordeeld.
Hoe was hun verstandhouding ten tijde van de moord? Ruim een
maand daarvoor, in november 1996, was Kevin uit de gevangenis ontslagen. Francis Liebrand kwam daarna niet meer bij Kevin over de vloer.
Kevin moet nog wel één keer bij Francis Liebrand thuis zijn geweest. We
zullen het uitvoerig hebben over de vraag welke contacten er precies zijn
geweest, omdat dit van belang is voor de vraag of Francis Liebrand een
motief had om Kevin Moyson te vermoorden.
Francis en Sander kenden elkaar eigenlijk vooral via Kevin. Het zijn met
name de verklaringen van Sander die hebben geleid tot de veroordeling
van Francis Liebrand. Nauw contact tussen Francis en Sander is er nooit
geweest.
Niet alleen Sander kwam dagelijks over de vloer bij Kevin en zijn vriendin Iris, hetzelfde gold voor Jordy. Jordy was vooral een vriendin van Iris;
Sander trok vooral op met Kevin. Maar Kevin trok met veel meer mensen
op. Een van die mensen was Thomas Mathus. Kevin en Sander gingen vaak
samen inbreken met de meer dan tien jaar oudere Thomas Mathus. Thomas Mathus verklaarde dat Kevin zo ongeveer om de dag bij hem langskwam. Sander kwam nog vaker bij hem op bezoek. Als Sander niet mee
at bij Kevin, dan at hij mee bij Thomas Mathus. Thomas Mathus zat ten
tijde van de moord niet in de gevangenis omdat zijn detentie wegens
privé-redenen tijdelijk was onderbroken (p. 930). Thomas Mathus was ook
degene die de ochtend na de moord als eerste de politie belde.

1
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WIe heeFT heT
gedaan?
De sporen op de plaats delict boden weinig aanknopingspunten. In de
kleding van het slachtoffer vond de politie een visitekaartje met daarop
onder andere een soort van routebeschrijving naar de plaats van het
delict, Wamel, en een 06-nummer. Dit bleek het nummer te zijn van de
semafoon van de latere verdachte Francis Liebrand. Verder vond de politie
een paar kogels en een wat groter aantal hulzen en patronen. En schoensporen waaruit kon worden afgeleid dat er twee daders waren geweest.
Het zijn sporen van sportschoenen, maar nadere analyse daarvan – bijvoorbeeld schoenmaat of misschien zelfs merk schoen – is in het dossier
niet te vinden. Er werden geen vingerafdrukken gevonden. Er werd geen
bloed gevonden dat afkomstig was van iemand anders dan het slachtoffer.
Er werden twee hulzen gevonden die dusdanig vervormd waren dat ze
beklemd gezeten moeten hebben in het automatische of semi-automatische wapen waarmee moet zijn geschoten. Zulke patronen kunnen slechts
met de hand uit het wapen worden verwijderd – dit detail zal verderop nog
van belang blijken. Afgezien van het visitekaartje en de handmatig verwijderde patronen moet gezegd worden dat de twee daders hun werk goed
hadden gedaan – de plaats delict bood verder weinig aanknopingspunten
om hen te kunnen vinden. In één opzicht hadden zij hun werk echter ronduit slecht gedaan: één getuige had weten te ontkomen. Dat was althans
wat die getuige, Sander Mornie, zelf vertelde. Alle aandacht van de politie
heeft zich dan ook gericht op het verhaal van deze enige getuige.
Sander Mornie kon de politie precies vertellen wat er gebeurd was. De
politie kreeg het scenario van het misdrijf dus kant en klaar aangeboden.
Helaas bleek al dadelijk dat dit verhaal bepaald niet vlekkeloos was. Sander
Mornie toonde zich een zeldzaam onbetrouwbare getuige. De politie begon
de verhoren van Sander aanvankelijk dan ook steeds met het geven van de
1
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cautie: met de vermelding dat Sander niet verplicht was om te antwoorden. Als de politie rekening houdt met de mogelijkheid dat een getuige
wel eens verdachte zou kunnen worden, krijgt hij de cautie. Aanvankelijk
was de politie er zelfs niet zeker van of Sander tijdens de nacht van de
moord eigenlijk wel beschoten was, zoals hijzelf beweerde. Onze weergave
van Sanders verhaal zal daarom steeds onderbroken moeten worden door
beschouwingen over het eventuele waarheidsgehalte van dat verhaal.
Heel in het kort vertelde Sander aan de politie het volgende verhaal.
Francis Liebrand had vijfduizend gulden geleend van Kevin Moyson. Dat
geld wilde hij niet terugbetalen. Er waren meermalen afspraken gemaakt
voor het terugbetalen, maar geen van die afspraken was nagekomen. Toen
kwam Francis met het voorstel om terug te betalen in de vorm van weedplanten. Francis en Kevin zouden samen een weedplantage leegroven.
Kevin vroeg Sander of hij mee wilde helpen. Een eerdere afspraak om dit
plan uit te voeren, werd op het laatste moment door Francis afgezegd; twee
dagen later ging de afspraak wél door. Sander reed in de nacht van zondag
5 op maandag 6 januari 1997 kort na middernacht mee met Kevin naar een
hem onbekende plaats. Sander zag dat Kevin voor de route op een briefje
keek. Later hoorde Sander dat ze in Wamel (bij Tiel) waren geweest. Ze stapten uit bij twee grote schuren. Het was pikdonker. Kevin liep voorop. Onverwacht werd Kevin beschoten met een automatisch wapen. Sander zag
Kevin in elkaar zakken. Hij sloeg op de vlucht. Hij belde aan bij een huis en
toen daar niet werd opengedaan belde hij aan bij een ander huis. Ook daar
werd niet opengedaan. Hij bracht de nacht door in een onafgesloten busje.
Tegen de ochtend ging hij met een taxi naar het huis van zijn nieuwe vriendin Kim. Hij vertelde haar wat er gebeurd was. Iris, de vriendin van Kevin,
werd gewaarschuwd. Sander werd opgehaald om naar Iris te gaan; onderweg werd ook Thomas Mathus opgehaald. (De lezer herinnert zich dat de
weinig zelfstandige en voortvluchtige Sander niet alleen regelmatig mee
at bij Kevin en Iris, maar ook vaak bij Thomas Mathus.) Bij Iris thuis waren
al allerlei mensen. Een kleine twee uur nadat Sander was komen aanzetten
bij zijn vriendin, werd de politie gebeld en deed Sander zijn verhaal.
Dit is een zeer korte samenvatting van Sanders verhaal. Dat verhaal zal
zo dadelijk meer in detail worden bekeken, maar eerst moet worden gewezen op een aantal problemen van dit verhaal.
Het grootste probleem is dat Sander op het belangrijkste punt van het
verhaal, de minuten die direct voorafgingen aan de schietpartij, aanvankelijk iets anders verteld lijkt te hebben dan wat hij vervolgens aan de poli1
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tie vertelde. Aan de politie vertelde Sander dat Kevin en hij bij de schuren
in Wamel niemand hadden gezien. Geheel onverwacht was het vuur op
Kevin geopend. De eerste persoon aan wie Sander zijn verhaal had verteld,
zijn kersverse vriendin Kim, zei echter dat Sander tegen haar iets anders
had gezegd. Kim zei dat Sander haar verteld had dat Kevin en hij in de pikdonkere nacht bij de schuren in Wamel Francis Liebrand hadden getroffen. Kevin en Francis hadden met elkaar gepraat en geruzied. Francis was
weggelopen. Na enige tijd was Kevin hem achterna gelopen en toen was
het vuur op Kevin geopend. Vanaf dat moment loopt het verhaal dat Sander aan de politie vertelde weer parallel met wat Kim berichtte over wat
Sander haar verteld had. De aanvankelijke versie van het verhaal, waarbij
Sander en Kevin bij de schuren Francis Liebrand getroffen zouden hebben,
werd niet alleen gerapporteerd door Kim, maar ook door de tweede persoon aan wie Sander zijn verhaal had verteld: de moeder van Kim. De derde
persoon aan wie Sander zijn verhaal vertelde, was Iris. Zij wist toen al van
de vader van Kim dat Kevin was neergeschoten. Het is niet duidelijk wat
Sander precies tegen Iris heeft gezegd. Een aantal dagen later zou Sander
deze zelfde oorspronkelijke versie nog een keer vertellen aan een politieman tijdens een autorit. Maar verder verklaarde Sander daarna tegenover
bijna iedereen dat Kevin en hij bij de schuren niemand hadden getroffen,
dat de politieman die zei dat Sander hem in de auto iets anders had verteld, loog en dat hij ook tegen Kim nooit had gezegd dat Kevin en hij bij de
schuren iemand hadden gezien. De zaak wordt nog ingewikkelder doordat
ook Kim zelf later haar verklaring weer introk en zei dat Sander haar nooit
verteld had dat Kevin en hij bij de schuren iemand hadden gezien, maar
dat dit een – onjuiste – conclusie van haarzelf moest zijn geweest.
Hierbij moet direct worden aangetekend dat de relatie tussen Sander
en Kim ten tijde van de moord niet alleen kersvers was – de relatie was de
voorgaande nacht begonnen – maar dat zij wat Kim betrof ten tijde van
de moord ook al weer was beëindigd. De avond tevoren had haar moeder
al flink op haar ingepraat om toch vooral niets te beginnen met een voortvluchtige crimineel, en toen Sander die nacht vertrok met een verhaal over
weed snijden, begreep zij dat hij, ondanks beloftes van beterschap, nog
steeds in de misdaad zat en vroeg zij hem om haar voorlopig maar niet
meer te bellen. Toen hij de volgende ochtend weer voor haar deur stond,
was zij daarvan dan ook allerminst gecharmeerd. Hij was echter zo overstuur dat zij hem zijn verhaal liet doen. Ze liet hem ook douchen – tijdens
zijn vlucht had hij in zijn broek gepoept – maar ze ging niet met hem mee
1

MoordinWamel

toen hij daarna vertrok naar het huis van Iris. Wat haar betrof was de kortstondige relatie nu helemaal over en het is vermoedelijk aan die omstandigheid te danken dat wij kunnen beschikken over de verklaring van Kim
die afwijkt van wat Sander aan de politie vertelde. Wel tekende Kim bij
haar aanvankelijke verklaring nadrukkelijk aan dat zij geaarzeld had of zij
dit alles wel aan de politie zou vertellen, omdat zij bang was voor eventuele repercussies. Later raakte het toch weer aan tussen Sander en Kim en
trok Kim haar eerdere verklaringen weer in.
Deze kleine beschouwing over de twee versies van het verhaal van Sander laat iets zien van de problemen die in de loop van dit rapport steeds
zullen terugkeren. Getuigen vertellen verschillende verhalen, omdat ze liegen, of omdat ze niet het achterste van hun tong willen laten zien, bijvoorbeeld omdat ze van alles te verbergen hebben of omdat ze geleerd hebben
dat het in het zeer criminele milieu waar het hier om gaat, in het algemeen
maar beter is om de politie niet al te veel te vertellen, al was het alleen
maar omdat bij de politie afgelegde verklaringen terechtkomen in het politiedossier, dat vervolgens ook in handen komt van de advocaat van de verdachte. De verdachte komt dus te weten wat je tegen hem hebt verklaard
en het gaat hier om verdachten die nogal eens de neiging hebben om het
recht in eigen hand te nemen.
Het is natuurlijk van belang om te weten welke versie van Sanders verhaal het ware verhaal is: de versie die hij aanvankelijk verteld zou hebben
aan Kim en haar moeder of de versie die hij al kort daarna aan iedereen,
inclusief de politie (behalve dan die ene politieman tijdens die autorit) presenteerde. Of misschien is wel geen van beide versies waar. Om het waarheidsgehalte van de verhalen te onderzoeken, kunnen we weinig anders
doen dan de verklaringen van Sander vergelijken met verklaringen van
anderen. Die andere verklaringen zijn vaak afkomstig van getuigen die ook
onbetrouwbaar zijn, en ook dan is controle meestal alleen mogelijk door
onderlinge vergelijking.
Maar ook binnen de verklaringen die Sander zelf tegenover de politie
heeft afgelegd, doen zich al dit soort problemen voor. Zo verzweeg Sander tegenover de politie aanvankelijk dat Kevin en hij tijdens de nacht van
de moord inbrekersgereedschap bij zich hadden. Direct voordat de politie
kwam, had hij in de huiskamer van Iris al geprobeerd om wat spullen weg
te werken. Sander loog aanvankelijk ook over de hoeveelheid geld die hij op
zak had tijdens het misdrijf. Dat moeten ettelijke honderden guldens zijn
geweest. Sander moet beseft hebben dat de politie hem wel eens verve20
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lende vragen zou kunnen gaan stellen over de herkomst van dat geld. In de
huiskamer bij Iris gaf hij daarom vóór de komst van de politie een aantal
biljetten van honderd gulden aan Thomas Mathus. Sander loog aanvankelijk tegenover de politie ook over de duur van zijn relatie met Kim. Hij zei
dat hij sinds een dag of drie, vier met haar ging. Was hij echt vergeten dat
de relatie op dat moment nauwelijks meer dan één dag oud was en dat
die relatie bovendien wat Kim betrof ook al weer voorbij was? Het zijn allemaal leugens waarmee Sander zichzelf mooier en onschuldiger probeerde
voor te doen dan hij was.
Hoe kunnen we nu onderscheiden wat er allemaal eventueel wel en
niet waar is van wat Sander vertelde? De controleerbaarheid van Sanders
verhaal varieert. Er zijn stukken van zijn verhaal die goed gecontroleerd
kunnen worden en er zijn stukken waarbij hijzelf de enige getuige is. We
moeten daarom de verschillende onderdelen van zijn verhaal uit elkaar
halen en apart op hun eventuele waarheidsgehalte onderzoeken. Het verhaal van Sander begint met de schuld die Francis zou hebben bij Kevin. We
zullen zien dat er eigenlijk geen twijfel mogelijk is dat Kevin stellig van
mening was dat Francis hem geld schuldig was: Kevin heeft aan veel mensen over deze schuld verteld. Zo ongeveer de enige relevante persoon die
dit ontkent, is Francis zelf.
Een volgend punt is dat er over het terugbetalen van die schuld ruzie
zou zijn ontstaan. Er zouden verschillende afspraken zijn gemaakt over het
terugbetalen, die Francis vervolgens allemaal niet zou zijn nagekomen.
Ook hierover verklaren verschillende getuigen.
Vervolgens zou Francis hebben voorgesteld om de schuld terug te betalen in de vorm van weedplanten. Sander zei hierover dat Kevin wilde dat
dit plan geheim bleef. Maar Sander vertelde het aan zijn hospita, die het
weer vertelde aan Kevin. Kevin was boos dat Sander zijn mond voorbij had
gepraat en uitte zijn irritatie tegenover Sander in het bijzijn van Thomas
Mathus, die daardoor ook op de hoogte raakte. Zo zouden er volgens Sander van dit deel van het verhaal dus, naast Kevin en hijzelf, nog twee mensen op de hoogte zijn: zijn hospita en Thomas Mathus.
Voor de gebeurtenissen tijdens de rit naar Wamel tot de daaropvolgende ochtend zijn er (bijna) geen verklaringen van anderen, waarmee
we het verhaal van Sander kunnen vergelijken; er is wel allerlei technisch
bewijs. Voor de ook belangrijke periode van een kleine twee uur tussen het
moment waarop de ontredderde Sander aanbelde bij Kim tot het moment
waarop de politie bij Iris aanbelde, hebben we de beschikking over ver21
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klaringen van Kim en alle anderen die al vóór de komst van politie op de
hoogte werden gesteld. Al die verschillende onderdelen moeten apart worden besproken omdat zij allemaal verschillen in de mate waarin ze controleerbaar zijn. Bij ieder onderdeel moet eerst worden bekeken wat Sander
hierover aan de politie vertelde; vervolgens moet de houdbaarheid van dit
onderdeel worden bekeken door het te vergelijken met wat hierover verder
in het dossier is te vinden, en dat is dus vooral: wat andere getuigen hierover verklaren. Het verhaal van Sander begint bij de schuld die Francis zou
hebben bij Kevin.

De schuld

Sander verklaarde – al zal hij het stellig niet zo gezegd hebben; de citaten
zijn afkomstig uit processen-verbaal die meestal zijn opgesteld in een
ambtelijk soort taal dat wel ‘politieagentenproza’4 is genoemd –:
‘Het is in mijn kringen algemeen bekend dat Francis Liebrand
een som geld schuldig is aan Kevin Moyson. De schuld bedraagt
ƒ 5.000,-, dit heeft Kevin zelf tegen mij gezegd maar het was, nogmaals, algemeen bekend.’ (p. 980)
Er zitten in het dossier inderdaad talloze verklaringen van getuigen die zeiden dat zij weet hadden van deze schuld. Het meest gedetailleerde verhaal
is afkomstig van Iris, de vriendin van Kevin:
‘Dat ging om een bedrag van ƒ 5.000,- dat Francis ooit van Kevin
geleend heeft. Dat geld dat hadden we klaarliggen voor de communie van mijn zoontje Gino. Ongeveer 4 maanden geleden is dat
geld aan Francis geleend. […] Dat geld heb ik Francis gegeven in de
woning van mijn zus in Wijchen. Dat is mijn zus Demi die nu ook
hier in huis is. Mijn zus had dat geld namelijk in huis, zij bewaarde
dat voor mij.’ (p. 1105)
Die zus Demi bevestigde dit verhaal:
‘Ergens op het einde van die periode [oktober, november 1996] is
Iris bij mij geweest in gezelschap van ene Francis. Ik kende Fran4
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cis als vriend van Kevin. […] Nu weet ik dat die Francis van achteren Liebrand heet. Iris kwam geld ophalen en had me daarover van
tevoren al geïnformeerd. Ik had geld van haar in bewaring gekregen.
[…] Ik deed dat wel vaker. […] het geld was juist bedoeld om een communiefeest voor haar zoontje te houden. […] Dat kost behoorlijk wat
geld en daarvoor was dat bestemd. Maar kennelijk hadden ze besloten om daarvan ƒ 5.000,- uit te lenen aan die Francis.’ (p. 1099-1100)
Iris zei niet te weten waar Francis Liebrand dat geld voor nodig had. We
hebben al gezien dat Sander een onbetrouwbare getuige is. Maar ook Iris
kan er wat van. Zij deed zich een stuk onnozeler voor dan ze was. Zij verklaarde bijvoorbeeld:
‘Kevin heeft volgens mij ook niet in het criminele wereldje gezeten.
Ook Jesse Zaros en Francis Liebrand hebben altijd naar mij toe volgehouden dat ze onschuldig hebben vastgezeten. Ik moet dat dan
ook geloven.’ (p. 1106)
Let wel: het gaat hier om criminelen – Jesse Zaros was een goede vriend van
Kevin – die voortdurend in de gevangenis zitten. We zullen nog herhaaldelijk aanlopen tegen het probleem dat Iris zich onwetender voordoet dan zij
is. Ze heeft niets gezien en weet nergens van. Maar dat Francis Liebrand een
schuld had bij Kevin, verklaarde ook zij. Ook talloze anderen hadden dit van
Kevin gehoord. Thomas Mathus zei bijvoorbeeld ‘dat eigenlijk half Uden
wist dat Kevin dat geld nog van die Liebrand tegoed had.’ (p. 925)
Er is één persoon die vermeldde dat er geen sprake was van een schuld,
terwijl juist deze persoon meer dan wie ook van die schuld op de hoogte
zou moeten zijn. Dat was de vermeende schuldenaar zelf, Francis Liebrand.
Hij beriep zich in eerste instantie op zijn zwijgrecht, niet alleen tegenover
de politie maar ook tegenover de rechtbank. Pas tijdens de behandeling
van zijn zaak bij het gerechtshof deed hij zijn mond open. Hij zei toen:
‘Ik had geen schuld aan Kevin Moyson. Ik had de mogelijkheid om een
partijtje handel te kopen. Kevin zat toen nog vast. […] Om welke handel het gaat doet niet ter zake. Voor die handel heb ik 5000 gulden
van Kevin gekregen. Iris Celis heeft mij dit geld gegeven en zij wist dat
dit bedrag voor handel bedoeld was. Deze handel is geript. Dit betekende dat Kevin en ik samen het verlies moesten dragen. Dat hoort
erbij en er is geen onvertogen woord gevallen tussen ons.’ (p. 1805)
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Volgens Francis Liebrand was er dus geen sprake van een schuld. Ook de
vriendin van Francis Liebrand, Jacoba Prins, verklaarde dat zij niets wist
van een schuld:
‘Francis heeft nooit met mij gesproken over het feit dat Francis of
Kevin geld van elkaar tegoed hadden.’ (p. 1423)
Maar als voor Iris geldt dat zij zich geregeld van de domme hield, dan geldt
dat nog sterker voor Jacoba. Zij verklaarde dingen als: ‘Francis heeft in die
dagen, na de moord, nooit met mij gesproken over het feit dat Kevin dood
was.’ (p. 1423) Het nummer van de semafoon van haar vriend was haar onbekend. Sterker nog: ‘Ik weet niet of Francis een pieper had.’ (p. 1418) En: ‘Zover
ik weet heeft Francis [naast de vaste telefoon thuis] geen andere telefoon.’
(p. 1416) De mobiele telefoon van Francis Liebrand stond op naam van een
buurvrouw; die buurvrouw verklaarde dat het Jacoba was die haar altijd
contant de telefoonrekeningen terugbetaalde. Er waren meer dingen waarover Jacoba zich tegenover de politie opvallend onwetend toonde: ‘Ik weet
niet waar Francis belde als hij moest bellen.’ (p. 1416) Kort samengevat: ‘Francis vertelt mij nooit iets.’ (p. 1416) Wie de tot dusver geciteerde verklaringen
overziet, van Sander, Iris, Francis en Jacoba, begint misschien te wanhopen,
omdat het allemaal verklaringen betreft waaraan op goede gronden getwijfeld kan worden. Toch zal blijken dat we een heel eind kunnen komen.
Laten we beginnen met het eind van de verklaring van Francis Liebrand:
er was volgens hem over dat bedrag van vijfduizend gulden tussen Kevin
en hem geen onvertogen woord gevallen. Is dat waar?

Ruzie over de schuld

Sander deed tegenover de politie allerlei uitspraken over de ruzie die er
over de terugbetaling van deze schuld zou zijn ontstaan.
‘Kevin zei tegen mij dat hij een tijd geleden geld had uitgeleend aan
Francis Liebrand. Ook zei Kevin tegen mij dat Francis Liebrand het
verrekte om dat geld terug te betalen. Francis Liebrand had gezegd
dat Kevin hem had bedonderd en dat hij daarom het geld niet terug
kreeg. Iedereen in mijn wereldje was eigenlijk op de hoogte van
de ruzie tussen Kevin en Francis Liebrand. Onder andere Dennis
Gielen, die ook wel bij Kevin en Iris over de vloer kwam, was van
deze ruzie op de hoogte. Dennis Gielen gaf Francis Liebrand eigen-
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lijk gelijk als het waar was dat Kevin hem zo bedonderd had. Een
vriendin van mij, Neeltje Lablans, […] de buurvrouw van Francis Liebrand en zijn vriendin, vertelde mij dat zij onlangs had gezien en
gehoord dat Kevin en Francis Liebrand bij Francis Liebrand voor de
deur stonden te bekvechten. Toen ik Neeltje uitlegde dat Kevin en
Francis Liebrand ruzie hadden over geld zei zij tegen mij dat zij dat
wel kon horen toen.’ (p. 990)
Hier hebben we dus twee mogelijke getuigen: ene Dennis Gielen, die Francis Liebrand min of meer gelijk zou geven, en een buurvrouw van Francis
Liebrand, Neeltje Lablans, die de ruzie gezien en gehoord zou hebben. Zij
zullen zo dadelijk aan het woord komen. Eerst maken we het verhaal van
Sander af.
‘Die zaak lag erg gevoelig bij hun beiden. Het had veel te maken
met eergevoel. Kevin wilde persé zijn geld hebben en Francis wilde
beslist niet betalen.’ (p. 1008)
‘Kevin en Francis hadden problemen met elkaar over een bedrag
van 5000 gulden. Kevin en Jesse Zaros zouden Francis Liebrand
“bedonderd” hebben voor een bepaald bedrag.’ (p. 1030)
‘Iris had al een paar keer tegen Kevin gezegd dat hij niet meer met
die Liebrand moest omgaan en dat hij dat geld maar moest laten
zitten. Ik begreep toen van Kevin dat hij eigenlijk koste wat kost dat
geld terug moest hebben. Eigenlijk ging het toen niet meer om het
geld maar min of meer om het prestige tussen Kevin en Francis Liebrand.’ (p. 991)
‘Francis Liebrand kwam niet bij Kevin thuis. Dit wilde Iris niet hebben.’ (p. 991)
Sander noemde dus twee mensen bij naam die zouden weten van die ruzie:
buurvrouw Neeltje Lablans, en Dennis Gielen. Dennis Gielen is een inbreker
die in dit verhaal nog vaker zal opduiken, vooral omdat hij zo ongeveer als
enige zowel met Kevin als met Francis Liebrand bevriend was. Sander zei:
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‘Van Dennis Gielen heb ik, nadat ik vrij was, gehoord dat Francis
Liebrand een wapen had gekocht voor Kevin. Dat was in verband
met de problemen tussen Kevin en Francis. Francis liep, volgens
Dennis Gielen, de hele dag met het wapen op zak. Een paar dagen
later kocht Kevin ook een pistool. Ik heb dat pistool gezien. Kevin
heeft nog een keer bij de Nachtegaal [het plaatselijke onderwereldcafé] met dit wapen in de lucht geschoten.’ (p. 1030)
Volgens Sander bestonden er dus behoorlijke spanningen over het terugbetalen van die schuld. Er is echter ook een uitspraak van Sander waarin hij
zich gematigder uitlaat:
‘U vraagt mij in hoeverre Kevin erop gebrand was om zijn geld van
Francis terug te krijgen. Ik kan dat niet zo goed vertellen. Ik weet
wel dat hij er regelmatig mee bezig was. Steeds wanneer Francis
belde om een afspraak te maken om het geld terug te betalen werd
er over gesproken. Ik hoorde dat dan van Kevin. Wanneer wij daarover spraken noemde Kevin Francis nooit “klootzak” of zo. Ik merkte
dus niet dat Kevin boos was op Francis.’ (p. 1026)
Misschien wel de belangrijkste opmerking van Sander is iets dat nu nog
niet kan worden uitgelegd, namelijk:
‘dat Kevin, bij een eerdere ontmoeting met Francis, zijn pistool
had meegenomen, omdat hij Francis niet vertrouwde. Later, bij het
weedverhaal, ging Kevin Francis weer vertrouwen.’ (p. 1033)
Dit weedverhaal zal pas verderop kunnen worden uitgelegd. Eerst moeten
we kijken wat andere bronnen zeggen over de vraag of Kevin en Francis wel
of niet ruzie hadden over een schuld.
We zagen al dat die vijfduizend gulden waren geregeld door Kevins vriendin
Iris. Volgens Iris hadden Kevin en zij samen besloten dat Francis Liebrand
die lening zou krijgen. Je zou daarom denken dat, als er ruzie was, niemand
dit beter zou weten dan Iris. Bovendien zei Sander immers dat hierover niet
alleen ruzie bestond tussen Kevin en Francis, maar ook dat Iris in dat verband zo haar eigen opinies had. Zij zou bijvoorbeeld niet willen dat Francis
nog bij hen over de vloer kwam. Iris zelf verklaarde echter andere dingen:
2
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‘Hij [Kevin] heeft ook over de schuld van Francis van ƒ 5.000,- nooit
gepraat, dat hij die graag snel terug wilde hebben.’ (p. 1107)
‘Ik heb nooit bij mezelf de gedachte gehad om dat bedrag van
ƒ 5.000,- maar te laten zitten. Ik heb Kevin ook nooit aangemaand
daar extra achter aan te gaan. Ik vertrouwde er op dat dat geld
tezijnertijd wel terug zou komen.’ (p. 1109)
Is dit allemaal waar? Huisvriendin Jordy hield zich in haar eerste verklaring
tegenover de politie nogal op de vlakte maar verklaarde later:
‘Met betrekking tot het door Francis geleende geld kan ik wel vertellen dat Iris wilde dat Kevin ervoor zorgde dat het geld terug kwam.
Kevin mocht verder niets meer met Francis doen. Kevin en Iris hadden vaak ruzie over Francis.’ (p. 1229)
Iris zei tegen de politie dingen zoals: ‘Francis en Kevin gingen altijd vriendschappelijk met elkaar om.’ (p. 1117) En: ‘Francis was ook een speciale vriend
van Kevin.’ (p. 1105) Was dat waar? Jordy verklaarde:
‘Ik heb van Iris gehoord dat de verstandhouding tussen Francis
Liebrand en Kevin steeds slechter werd. […] Ergens tussen sinterklaas en kerst heeft Iris mij in vertrouwen verteld dat Francis en
Kevin ruzie hadden. […] Later heb ik van Iris gehoord dat die ruzie
ging over een geldbedrag van 5000 gulden.’ (p. 1219)
‘Ik ben er ook wel eens getuige van geweest dat Kevin en Iris onderling een woordenwisseling kregen over dat uitgeleende geld. Ik
hoorde dan dat Iris ook vals werd en eigenlijk wilde dat dat uitgeleende geld eindelijk eens terugbetaald werd. Het is eigenlijk sinds
die tijd dat Kevin en Francis echt ruzie hadden dat Jacoba [de vriendin van Francis] ook niet meer bij Iris op bezoek kwam.’ (p. 1219-1220)
De moeder van Iris verklaarde:
‘Iris heeft Kevin er nog van af willen houden dat Kevin dat geld per
se wilde hebben. Ze had liever dat Kevin niet meer naar Francis zou
gaan.’ (p. 1069)
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Men krijgt de indruk dat Iris en Kevin wel degelijk over het terugbetalen
van de schuld hebben gepraat en dat daarover wel degelijk problemen
bestonden. Dat zeiden niet alleen Iris’ meest nabije vriendin Jordy en Iris’
moeder, maar ook Thomas Mathus. Hij verklaarde dat hij Francis Liebrand
niet zelf kende, maar dat hij van Kevin veel over hem had gehoord en vooral
over de schuld die moest worden terugbetaald. Maar niet alleen van Kevin.
Direct na de moord, in de huiskamer van Kevin en Iris, nog voor de komst
van de politie, hoorde hij
‘Iris zeggen dat zij nog wel gezegd had dat Kevin niet met die Liebrand in zee moest gaan. Iris zei dat Kevin nog zo had beloofd dat
hij geen zaken meer zou doen met die Liebrand.’ (p. 926)
De lezer herinnert zich: Iris zelf zei tegen de politie dat haar niets bekend
was van onenigheid tussen Kevin en Francis Liebrand. Er was overigens
nog iemand die dit zei. Dat was Johanna Moyson, een zus van Kevin.
‘Ik weet dat Kevin en Francis Liebrand vrienden waren. […] Kevin
zei tegen mij: “als Francis het geld terug wil brengen dan moet hij
maar naar mijn huis toe komen, hij weet waar ik woon.” Ik begreep
dat Kevin en Francis er geen ruzie over hadden. Ik weet niet waardoor die schuld ontstaan is. Er wordt veel over gekletst, maar van
Kevin zelf heb ik er niets over gehoord.’ (p. 1780)
Ook in andere opzichten leek deze zus van Kevin een beetje op Iris. Iris
geloofde dat Kevin, Francis Liebrand e tutti quanti geen criminelen waren;
Johanna Moyson verklaarde dat zij nog nooit op het idee was gekomen dat
haar broer – die zojuist een poos in de gevangenis had gezeten vanwege
inbraken en drugshandel – ‘in de drugs- of inbrakenwereld zat.’ (p. 830)
Thomas Mathus vertelde dat de schuld niet alleen leidde tot spanningen tussen Kevin en Iris, maar ook en vooral tussen Kevin en Francis
Liebrand.
‘Het zal voor de afgelopen Kerst zijn geweest dat Kevin zelf nog
tegen mij heeft verteld dat hij vijf rooien tegoed had van ene Liebrand. Na de afgelopen Kerst vroeg ik nog aan Kevin of hij het geld
nog gevangen had. Ik begreep toen van Kevin dat hij het geld nog
steeds niet gekregen had. Ik had toen inmiddels wel in de gaten dat
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er spanning zat tussen Kevin en die Liebrand. Ik begreep ook dat
eigenlijk half Uden wist dat Kevin dat geld nog van die Liebrand
tegoed had.’ (p. 925)
‘Ik heb begrepen dat er naast het geleende bedrag eigenlijk wat
meer aan de hand was tussen Kevin en die Liebrand. Volgens mij
was er een soort van prestigestrijd gaande tussen die twee.’ (p. 931)
Een andere vriend van Kevin, Sven Bouffioux, die overigens een jaar eerder
nog samen met Sander was veroordeeld wegens een inbraak, verklaarde:
‘Ik hoorde van Kevin dat Francis had laten weten dat Francis die
5000 gulden niet aan Kevin terug wilde betalen. Ik heb van Kevin
wel gehoord dat hij die 5000 gulden zeker terug moest krijgen.
Zowel van Kevin en Iris heb ik gehoord dat Kevin en Francis daar
min of meer ruzie over hadden. […] Op een bepaald moment, niet
zo lang voor de moord op Kevin, ik denk zo’n twee weken daarvoor,
hoorde ik van Kevin dat hij contact had gehad met Francis Liebrand
en dat Francis hem het geleende geld terug zou betalen. […] Mij is
niets bekend geworden van bedreigingen over en weer. Ik kan mij
wel voorstellen dat Kevin niet aan Francis gevraagd heeft of hij hem
alsjeblieft terug wilde betalen. Ik stel mij voor dat Kevin wel gezegd
kan hebben dat hij Francis op zijn donder zou slaan als hij hem niet
terug zou betalen.’ (p. 878)
Zo te zien bestonden er dus inderdaad spanningen tussen Kevin en Francis
Liebrand over het terugbetalen van de schuld. Er zijn daarover in het dossier talloze uitspraken te vinden. Bijvoorbeeld van een voormalige collegatimmerman van Kevin:
‘Ik weet dat Kevin ruzie had met Francis Liebrand. Hij had me dat in
de week van 5 december 1996 verteld. Hij was toen pas vrij. Hij vertelde me dat hij bijna geen geld had omdat hij zo lang vast had gezeten. Hij vertelde me ook dat hij nog ƒ 5.000,- van Francis Liebrand
tegoed had. Hoe die schuld is ontstaan weet ik niet maar ik neem
zo aan dat dat met criminele activiteiten te maken heeft gehad.
Kevin vertelde dat er problemen waren met het terugbetalen van
dat geld. Hij vertelde dat Liebrand niet wilde betalen. Liebrand zou
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gezegd hebben dat Kevin die guldens nooit zou krijgen. Waarom hij
niet zou willen betalen weet ik niet. Kevin vertelde ook dat hij zo
niet naar Liebrand toe wilde gaan omdat Liebrand een wapen zou
hebben.’ (p. 860)
Interessant is ook de verklaring van collega-inbreker Dennis Gielen, interessant vooral omdat deze niet alleen bevriend was met Kevin maar ook – als
enige – met Francis Liebrand.
‘Francis heeft eens tegen mij verteld dat Kevin hem bedonderd had.
Kevin zou Francis bedonderd hebben voor een bedrag van 1000 of
2000 gulden. Later hoorde ik van Francis dat hij met een smoes een
paar duizend gulden van Kevin had losgekregen. Later hoorde ik
van Kevin dat Francis hem goed te pakken had genomen. Ik hoorde
toen van Kevin dat hij Francis bedonderd zou hebben en dat Francis
daarom geld van hem los had weten te krijgen. Ik heb Francis toen
wel gezegd dat dit niet de manier was om zaken op te lossen. Ik zei
hem dat hij dit op een andere manier moest doen. Francis zei toen
tegen mij dat het geen pas had dat Kevin hem beflikkerd had. Francis zei dat maten onder elkaar dat niet behoorden te doen. Francis
wilde op deze manier Kevin laten voelen hoe het is om door een
maat bedonderd te worden. Ik heb van Francis nooit begrepen dat
hij het door een smoes verkregen geld niet aan Kevin wilde teruggeven. Ik heb later van Francis gehoord dat het geschil tussen hem
en Kevin was uitgepraat.’ (p. 1137)
‘Ik heb destijds gehoord dat er ruzie was tussen Francis en Kevin
over het geldbedrag van 5000 gulden. Er werd toen over en weer
tegen elkaar gezegd dat zij elkaar op de bek zouden slaan en elkaar
kapot zouden schieten. Ik heb toen tegen hun gezegd dat ze dat
moesten uitpraten. Ik heb toen later van hun gehoord dat het uitgepraat was.’ (p. 1148)
Hier duikt dus een nieuw element op: ook Dennis Gielen bevestigde dat er
ruzie was geweest, maar hij zei dat die ruzie later was uitgepraat. De politie vroeg aan Sander wie er op de hoogte waren van die ruzie. Sander zei:
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‘Iedereen in mijn wereldje was eigenlijk op de hoogte van de ruzie
tussen Kevin en Francis Liebrand. Onder andere Dennis Gielen […]
Een vriendin van mij, Neeltje Lablans, […] de buurvrouw van Francis
Liebrand en zijn vriendin, vertelde mij onlangs dat zij had gezien en
gehoord dat Kevin en Francis Liebrand bij Francis Liebrand voor de
deur stonden te bekvechten.’ (p. 990)
Die buurvrouw verklaarde echter dat zij van niets wist:
‘Ik hoor van u dat u heeft vernomen dat er eigenlijk een ruzie zou
zijn tussen Kevin en Francis Liebrand. Dit is mij nooit opgevallen. […]
Wanneer het precies was weet ik niet, volgens mij op een moment
dat Kevin net een paar dagen vrij was, heb ik vanuit mijn woning
gezien dat er een contact was tussen Kevin en Francis Liebrand. […]
Uit niets kon mij toen blijken dat zij ruzie hadden. Ik heb van het
gesprek niets gehoord. Ik heb hen ook geen heftige gebaren naar
elkaar zien maken.’ (p. 1272)
Dit zou dus geweest moeten zijn omstreeks eind november, begin december, ongeveer een maand voor de moord. En pas meer dan een maand later,
namelijk na de moord, zou deze buurvrouw dus van de politie voor het
eerst gehoord hebben over ruzie om geld tussen Kevin en Francis Liebrand.
Maar even later in het verhoor ging haar toch nog een licht op. Ze had het
nog steeds over diezelfde dag.
‘Die avond kwam Sander dus bij mij op bezoek en ik hoorde toen
dat Sander tegen mij zei dat Francis Liebrand die middag op zijn
flikker had gehad van Kevin. Ik zei toen tegen Sander dat ik Francis
en Kevin die middag bij mij buiten had gezien, maar dat zij gewoon
met elkaar stonden te praten. Ik hoorde toen dat Sander zei dat
Francis geld schuldig was aan Kevin. Een bedrag heeft Sander toen
niet genoemd. Ik hoorde dat Sander zei dat Francis nog wel zou
merken dat hij geld schuldig was aan Kevin.’ (p. 1272)
‘Ik heb eerder verklaard dat ik niet wist dat er een geldschuld was
tussen Francis Liebrand en Kevin. Nu blijkt dat ik daar toch iets van
gehoord heb. Ik heb hier niet bij stilgestaan. Ik bracht dit niet met
elkaar in verband.’ (p. 1272-1273)
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Maar misschien valt wel te begrijpen waarom deze buurvrouw dit probleem van haar buurman tegenover de politie eerst even vergeten was. De
mobiele telefoon van Francis Liebrand bleek op haar naam te staan. Met
de incassorekeningen ging zij altijd naar Francis’ vriendin Jacoba, die haar
dan contant terugbetaalde. Ook belde Francis Liebrand soms vanuit haar
huis, omdat hij bang was dat zijn eigen telefoon werd afgeluisterd. Hij was
ook ooit bij haar langs gekomen met een apparaatje dat hij op haar telefoon had aangesloten. Hij had gezegd dat hij daarmee kon controleren of
haar telefoon werd afgeluisterd, zo verklaarde zij (p. 1276-1277). Wie dergelijke contacten met zo’n buurman onderhoudt, kan misschien maar beter
de indruk wekken niet al te veel te weten.
Francis Liebrand verklaarde bij het hof over zijn verhouding met Kevin:
‘Wij hebben ook geen ruzie gehad, niet op het pleintje voor mijn
huis en mijn buurvrouw kan dit bevestigen en ook niet in huis. De
woningen zijn zeer gehorig, dus dat zou iedereen hebben moeten
horen.’ (p. 1805-1806)
Dit zou waar kunnen zijn, niet zozeer omdat die buurvrouw dit vertelde
als wel omdat er ook nog een enkele andere getuige was die verklaarde
dat hij Kevin en Francis Liebrand vrij kort voor de moord nog normaal met
elkaar had zien staan praten en wel in het plaatselijke onderwereldcafé De
Nachtegaal (p. 1061).
Er zijn ook nog allerlei getuigen die verklaren dat zij van anderen over
deze ruzie hebben gehoord, waarop vervolgens die anderen dan weer verklaren dat zij nooit dit soort dingen hebben gezegd. Al dit soort verklaringen
laten wij hier buiten beschouwing. Het beeld is: Kevin en Francis Liebrand
zijn goed bevriend geweest, later zijn er forse problemen ontstaan over
het terugbetalen van geld, maar er zijn ook getuigen die verklaren dat dit
probleem zou zijn opgelost en dat Kevin en Francis Liebrand normaal met
elkaar omgingen. Het verhaal van Sander klopt niet met wat Iris, een zus
van Kevin en een buurvrouw vertelden. Maar Iris en die zus lieten duidelijk
niet het achterste van hun tong zien en die buurvrouw was nauw gelieerd
aan Francis Liebrand. Het verhaal van Sander klopt wel met wat de andere
getuigen verklaren.
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We hebben nu de schuld en de ruzie over de schuld behandeld. We gaan
nu kijken naar de pogingen die er geweest zouden zijn om het geld terug te
betalen. Wat vertelde Sander daarover en in hoeverre klopt zijn verhaal?

Eerdere afspraken over terugbetalen

Sander verklaarde tegenover de politie:
‘Kevin werd aan het lijntje gehouden door die Francis. Die Francis die
stelde dat zijn vriendin ’s maandags werkte en zou haar dinsdags
naar de bank sturen om geld te halen. Die betaling zou twee keer
op een dinsdag plaats gevonden moeten hebben en zou een keer op
een vrijdag plaats vinden. Die zijn niet doorgegaan. Ook weet ik dat
er nog andere keren waren dat er terug betaald zou worden door
die Francis echter die vonden ook geen doorgang.’ (p. 1019)
Een week of drie voor de moord kwam Sander met Kevin in het café, zo
vertelde hij.
‘Ik heb toen gezien dat Kevin Francis apart heeft genomen waarna
zij ongeveer 5 minuten met elkaar hebben staan te praten. Kevin
vertelde mij later dat Liebrand de schuld zou betalen dus ik vermoed dat daar het gesprek over gegaan is.’ (p. 1000)
‘Ik hoorde van Kevin op dinsdag 24 december 1996 dat Francis
Liebrand hem ging betalen.’ (p. 991)
‘Wel weet ik van mijn vriendin Neeltje [buurvrouw van Francis
Liebrand] dat Kevin een keer bij Francis thuis is geweest. Dit was zo
in zijn werk gegaan, dat ik bij Kevin en Iris thuiszat, dat Francis Liebrand naar Kevin belde. Kevin zei na dit telefoongesprek dat hij kon
gaan beuren. Kevin bleef toen zeker meer als een uur weg. Iris zei
toen tegen mij dat zij het niet vertrouwde. Zij vroeg mij of ik wilde
gaan kijken met haar auto. […] Ik ben toen terug naar Iris gereden,
waar mij bleek dat Kevin weer thuis was. Ik hoorde toen van Kevin
dat er weer niet betaald was en dat Francis had gezegd dat hij de
volgende week dinsdag zou betalen.’ (p. 991)
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Sander noemde dus twee data: op dinsdag 24 december zou Kevin Francis
Liebrand hebben ontmoet, en er zou toen zijn afgesproken dat Francis
Liebrand een week later, op dinsdag 31 december, zou betalen.
Wat verklaren anderen over eerdere pogingen tot terugbetaling van de
schuld? Waren er inderdaad herhaalde pogingen tot terugbetalen van de
schuld geweest? Thomas Mathus verklaarde:
‘U vraagt me wat er rond de kerst van ’96 besproken is met mij over
afspraken van Francis Liebrand en Kevin. Ik weet sowieso dat er
meerdere afspraken gemaakt zijn die ook weer afgezegd zijn. Ik heb
met de kerst nog gevraagd aan Kevin of Francis betaald had. Francis
zou de vrijdag voor de Kerst hebben betaald. Francis zou de 5000
gulden met geld terugbetalen en wel voor de Kerst. Kevin heeft me
verteld dat Francis met geld zou betalen, zoals ik al eerder zei zijn er
meerdere keren daarvoor al afspraken geweest over het terugbetalen van dat geld.’ (p. 948)
Huisvriendin Jordy zei:
‘Ik heb later in de woning van Kevin en Iris gehoord dat er steeds
afspraken werden gemaakt tussen Francis Liebrand en Kevin over
de terugbetaling van dat geld. Ik begreep van Kevin dat Francis
Liebrand wel steeds kwam opdagen bij die afspraken, maar dat hij
steeds geen geld bij zich had om terug te betalen. Ik zag dat Kevin
hierdoor knap vals werd op Francis.’ (p. 1219)
De moeder van Iris verklaarde:
‘Kevin zei toen dat hij weer eens langs Liebrand moest om dat geld
te halen. Iris zei toen al tegen Kevin dat hij daar weg moest blijven.’
(p. 1069)
Iris zelf verklaarde zoals gewoonlijk dat zij nergens iets vanaf wist.
‘U vraagt mij of ik wist van de afspraak tussen Francis en Kevin,
waarbij Francis de schuld terug zou betalen. Ik weet hier niets van.’
(p. 1118)
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Aan de onnozelheid van Iris hoeven we niet opnieuw woorden vuil te
maken.
We zagen zojuist hoe Sander vertelde over een gelegenheid waarbij
Kevin naar Francis Liebrand was gegaan en lang wegbleef en hoe Iris dit
niet vertrouwde en hem vroeg om er achteraan te gaan. Dit moet geweest
zijn op 24 december, zo kon Jordy terugvinden in haar agenda (p. 341). Jordy
vertelde over deze afspraak:
‘Ik hoorde dat Iris hierna tegen mij zei dat die afspraak weer ging
om het terugbetalen van het geld. Iris zei dat ze benieuwd was of
Francis Liebrand deze keer wel wilde betalen. […] Ik hoorde van Iris
dat zij het op een gegeven moment toch wel lang vond duren. Ik
meen dat Iris toen aan Sander heeft gevraagd of hij wilde gaan
kijken waar Kevin bleef. Toen Sander was weggegaan kwam Kevin
thuis.’ (p. 1220)
Ook Iris vertelde over deze zelfde ontmoeting tussen Kevin en Francis Liebrand:
‘Ik weet dat Kevin toen tegen Francis zei: “Ik kom wel even langs”.
Kevin is toen ook weggegaan en is toen misschien een uurtje weggeweest.’ (p. 1110)
‘Ik heb gehoord dat Kevin zei: “Ik kom eraan.” Ik meen dat ze hebben
afgesproken bij ’n benzinepomp. […] Hij is ongeveer een uurtje weggebleven en hij kwam weer thuis. Hij heeft niets over dat kontakt
met Francis verteld.’ (p. 1115)
Iris zei uitdrukkelijk niet dat het hierbij ging om het terugbetalen van de
schuld en evenmin dat ze toen bezorgd was geweest. Ze zei wel dat ze Sander had gevraagd om Kevin op te halen en dat er op dat moment ook visite
was. Welke visite dat was, kon zij zich niet meer herinneren. Jordy wist dat
nog wel: een zus van Kevin met haar vriend (p. 1220). Dat klopte. Het ging
om Janna en haar vriend Gerard Mos. Deze Gerard Mos verklaarde:
‘Toen we in de Pastoor van Doornstraat 8 [de woning van Kevin en
Iris] aankwamen waren Iris, Jordy en Sander in de woning. Kevin
was er toen niet. Omdat Kevin er niet was toen wij binnenkwamen
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vroeg Iris aan Sander of hij eens rond ging kijken waar Kevin was.
Sander nam toen Iris’ auto mee. Vijf minuten nadat Sander weg was
kwam Kevin binnen. […] Ik hoorde dat Kevin zei dat hij bij de benzinepomp, gelegen aan de Kornetstraat te Uden, Francis Liebrand
had ontmoet. Uit de opmerking van Kevin begreep ik dat hij daar
een afspraak had met Francis Liebrand. Kevin was aan het foeteren
dat Francis Liebrand zijn geld weer niet bij zich had. […]
Kevin vertelde dat Liebrand bij die benzinepomp aan hem
had gevraagd of hij zijn pistool weer had teruggekregen. Kevin vertelde dat hij ja had geantwoord. […] Kevin vertelde dat Francis Liebrand toen naar de jas van Kevin stond te kijken of hij dat pistool
bij zich had. Kevin deed hier een beetje lacherig over omdat Francis
Liebrand hierdoor aangaf dat hij schrik had. […] Volgens mij was
Sander hier niet bij toen dit allemaal gezegd was. Zoals ik al verklaarde kwam die later binnen.’ (p. 915-916)
Er is in de uitspraken van Iris en de zwager sprake van een benzinepomp.
Dat is een Esso-benzinepomp vlakbij de woning van Francis Liebrand. Deze
benzinepomp zal nog vaker in dit verhaal een rol spelen, vooral omdat
Francis Liebrand vaak belde vanuit de telefooncel bij deze benzinepomp. Er
werd vanuit deze telefooncel op deze 24ste december om 18.31 uur gebeld
naar ene Tom Cheruto. Deze Tom Cheruto zal verderop in dit verhaal heel
belangrijk worden.
De lezer herinnert zich hoe Sander verklaarde dat Francis Liebrand op
deze afspraak van 24 december gezegd zou hebben dat hij volgende week
dinsdag zou betalen. Dat zou dan 31 december geweest moeten zijn. Zijn
daarvan sporen te vinden? Er werd op 31 december 1996 om 16.53 uur
vanuit de woning van Francis Liebrand gebeld naar de woning van Kevin
(p. 343). En er werd vervolgens drie keer gebeld naar Francis Liebrand – één
keer naar zijn woning en twee keer naar zijn semafoon – met de mobiele
telefoon van iemand wiens naam zojuist ook al werd genoemd: Tom Cheruto (p. 343-344).
Samenvattend: het verhaal van Sander over eerdere pogingen tot
terugbetalen klopt met wat andere getuigen vertellen, behalve dan Iris,
die zoals gewoonlijk weer nergens van weet.
Tot dusver ging het over een schuld die Francis Liebrand zou hebben
bij Kevin, over ruzie die daarover zou zijn ontstaan en over afspraken over
terugbetaling die niet zouden zijn nagekomen door Francis Liebrand. Nu
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moeten we het gaan hebben over een heel nieuw element in het verhaal
van Sander: Francis Liebrand zou aan Kevin hebben voorgesteld om hem
misschien niet in geld terug te betalen maar in natura, in de vorm van
weedplanten.

Terugbetalen in weedplanten
Sander zei tegen de politie:

‘Ongeveer twee weken of tweeënhalve week voordat Kevin werd
doodgeschoten vertelde Kevin dat Francis hem had voorgesteld het
te regelen. Francis had samen met een andere vent een weedschuur.
Francis stelde voor dat Kevin de weed mee kon nemen, waarna Francis en Kevin de opbrengst zouden delen. Francis zou zijn maat “een
oor aannaaien”. Op deze manier zou de schuld van 5000 gulden
worden verrekend. Francis had tegen Kevin verteld dat Kevin zijn
maat misschien wel zou kennen. Kevin was die persoon misschien
wel tegen gekomen. Kevin wilde niet weten wie die persoon was.
Daarom mocht hier ook niet over worden gesproken. Ik heb het verhaal van de weedschuur verteld tegen Daphne Ooms [de hospita
van Sander]. Ik vertelde dat het ging om een schuur met 750 lampen, dat had ik begrepen uit het verhaal van Kevin. Een dag daarna
ging ik op bezoek bij Thomas Mathus. Kevin kwam later ook bij Thomas op visite. Kevin bleek eerst bij Daphne Ooms te zijn geweest.
Daphne had met Kevin over de weedschuur gesproken. Kevin had
toen verteld dat ik het verkeerd had begrepen, het ging niet om 750
lampen maar om 75 lampen. Toen Kevin bij Thomas kwam zei hij dat
ik mijn mond had moeten houden. Op deze manier wisten Daphne
en Thomas Mathus van het bestaan van de weedschuur. Later vertelde Kevin mij dat Francis had gezegd dat hij zijn maat mee uit
moest nemen. Francis zou zijn maat dan zat voeren of een pilletje voeren. Als dat was gebeurd zou Francis dan naar Kevin bellen,
waarna Kevin naar de betreffende plaats moest komen.’ (p. 1031)
In eerdere verhoren had Sander ook al meermalen ditzelfde verhaal verteld:
‘Ik hoorde van Kevin dat met Francis was afgesproken dat Francis
zou uitgaan met een man met wie Francis samen een schuur had.
Francis zou in het drinken van die man een pilletje doen waardoor
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die man zat zou worden. Daarna zou Francis van die man zijn pieper afpakken, op welke pieper het alarm van die schuur was aangesloten. Ik hoorde van Kevin dat Francis met die andere man in die
schuur weed aan het kweken was. Ik hoorde van Kevin dat Francis
ervoor zou zorgen dat hij zou proberen die vijfduizend gulden bij
elkaar te krijgen. Als het Francis niet zou lukken dat geld bij elkaar
te krijgen zou Kevin de volledige teelt aan planten mee mogen
nemen. Omdat de helft van die teelt toebehoorde aan een andere
mij onbekende man, zeg maar de partner van Francis, zou Francis op
bovenstaande wijze trachten die man uit de buurt van die schuur te
houden. Ik hoorde van Kevin dat Francis had verteld dat de waarde
van de planten het bedrag van vijfduizend gulden ruimschoots zou
dekken. Kevin had het tegen mij over een paar honderd planten die
daar zouden staan. Toen ik dit van Kevin hoorde zei ik al tegen Kevin
dat hij voor de gek werd gehouden. Ik hoorde dat Kevin toen tegen
mij zei dat het wel waar was en het wel geloofde. Kevin zei mij dat
hij een keer met Francis langs die schuur was gereden en dat Francis
hem toen in het voorbijrijden verteld had dat hij in die schuur planten weed kweekte. Dat Kevin met Francis langs die schuur is gereden is volgens mij pas één tot anderhalve week geleden. Ik hoorde
van Kevin dat hij daarlangs was gereden en dat er moest worden
gewacht tot de planten oogstrijp waren. Ik hoorde dat Kevin het
verhaal van die schuur met weedplanten geloofde omdat Kevin zei
dat Francis anders toch niet zoveel moeite zou doen. Vanaf de dag
dat ik het verhaal hoorde had ik mijn twijfels over die weedplantage. Ik vertelde het verhaal van die weedplantage ondermeer aan
Daphne Ooms en aan Thomas Mathus.’ (p. 992)
‘Kevin heeft mij niet verteld waar die weedschuur was. Die schuur
zou gehuurd worden door een vent. Kevin kende die vent niet. Volgens Kevin moest het een rijke vent zijn om die schuren te kunnen
huren. Daar zouden dan 750 lampen hangen. Daphne heeft daarop
nog gezegd dat dat niet kon zoveel lampen. Naar mijn idee heeft
Francis niet geweten dat ik mee zou gaan naar die schuur. Het was
namelijk nooit de bedoeling dat anderen van de afspraak zouden
weten. Echter doordat ik erover sprak met Daphne kwam Kevin hier
ook achter. Hij was daar nog een beetje pissig om. Ik was later een
keertje, dit was kort nadat ik daar met Daphne over had gespro3
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ken, bij Thomas Mathus en daar stelde Kevin dat ik daar niet over
had mogen spreken. Hierdoor geraakte Thomas Mathus ook op de
hoogte. Achteraf is het helemaal niet verkeerd geweest dat anderen
hiervan wisten. Dit heeft er mede toe geleid dat Francis Liebrand
door de politie opgepakt is. Er diende geheimzinnig over te worden
gedaan omdat er of cash of met weed terug betaald zou worden. En
omdat Francis Liebrand ook de mede-eigenaar van dat spul was. Ik
zeg niet dat het zo was maar dat was het verhaal.’ (p. 1020)
‘Kevin vertelde toen tegen Thomas wat die afspraak met Francis
zo’n beetje inhield. Hij vertelde dat Francis zijn schuld met weedplanten goed wilde maken. Thomas vond het een vreemd verhaal
en het kwam bij hem ongeloofwaardig over.’ (p. 1028)
Dit is een ingewikkeld verhaal dat bestaat uit een groot aantal elementen.
Sander hoorde van Kevin dat Francis Liebrand aan Kevin omstreeks of kort
voor Kerstmis het volgende verhaal zou hebben verteld. Er is een weedschuur. Die schuur was van Francis Liebrand en iemand anders. Die andere
man zou door Francis Liebrand worden gedrogeerd, zodat Francis de pieper
(semafoon) van die man kon afpakken. Op die pieper was de alarminstallatie van die schuur aangesloten. Kevin en Francis Liebrand zouden dan de
weedplanten stelen. Francis Liebrand was al met Kevin langs die schuur
gereden. Kevin had niet verteld waar dat was.
Sander was sceptisch over dit hele verhaal. Kevin niet. Sander mocht
er van Kevin met niemand over praten, maar vertelde het toch aan zijn
hospita. Die praatte daarover met Kevin, waarop Kevin boos werd in het
bijzijn van Thomas Mathus, die het toen dus ook wist. Ook Thomas Mathus
was sceptisch.
Volgens Sanders verhaal zouden er dus al vóór de moord behalve Francis
Liebrand, Kevin en Sander nog twee mensen van dit plan op de hoogte zijn
geweest: Sanders hospita Daphne Ooms en Thomas Mathus. We zullen
zien dat Thomas Mathus meer wist dan Sander dacht.
We zijn nu in een fase van Sanders verhaal beland waarin sprake is van veel
minder getuigen die het verhaal van Sander, als het waar is, kunnen ondersteunen. Als het weedverhaal van Sander waar is, dan zijn er voor zover
hij weet behalve hijzelf, Kevin en Francis Liebrand maar twee mensen die
hiervan op de hoogte waren. Hij had de zaak met Daphne Ooms besproken
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omdat hij haar zo’n beetje als zijn tweede moeder beschouwde. Daphne
Ooms vertelde de politie dat zij Francis Liebrand slechts één keer in haar
leven had gezien en dat hij haar toen dadelijk een grote mond had gegeven
(p. 900). Toen de politie haar vroeg of zij iets wist van een weedplantage,
antwoordde zij:
‘Dit is volgens mij een week voor kerst geweest […]. Sander zei dat
Francis Liebrand hem een tip had gegeven dat hij een kas wist te
staan met 750 lampen erin. […] Ik zei tegen Sander laat je zelf toch
niks wijsmaken over zoiets. […] Kort daarna kwam Kevin een keer
bij mij. Ik zei terloops tegen Kevin: “onze Sander met zijn verhaal
over 750 lampen”. Het viel mij op dat Kevin hier direct op reageerde.
Ik hoorde dat Kevin zei: “Ik snap niet dat Sander met jou daar over
praat.” Ik zei ja maar dat is gewoon een moeder-zoon relatie. Dan
praat je met elkaar. Ik hoorde dat Kevin zei: “Hij zet er een 0 achter,
het zijn er maar 75.” Ik zei toen tegen hem dat kan ook niet. En zeker
niet omdat Francis Liebrand dat verteld heeft met zijn grote smoel.
Ik hoorde toen dat Kevin zei: “Ik heb van Francis Liebrand nog enkele
rooie tegoed en die ruil ik dan voor weedplantjes.” Ik zei toen tegen
hem: “Dit is gewoon een valse tip. Want als Francis Liebrand jou nog
een aantal rooie moet betalen dan haalt hijzelf die weedplanten op,
verkoopt die en geeft de centen aan jou terug.” Ik geloof dat Kevin
toen nog zei/mompelde: “Ja Sander praat teveel.” Kevin was geen
prater. Ik ben er verder niet meer op doorgegaan. Een dag of paar
dagen later stelde Sander of Kevin mij de vraag of er op een weedplantage een semafoon op het alarm aangesloten kan zijn. Ik zei dat
dit kon.’ (p. 900-901)
Het verhaal van Daphne Ooms wijkt op één punt af van Sanders verhaal.
Daphne Ooms zei dat Sander dit verhaal in eerste instantie niet van Kevin
gehoord had maar rechtstreeks van Francis Liebrand zelf. Haar verhaal
bevat ook één nieuw element: Kevin zou niet alleen tegen Sander maar ook
tegen Daphne Ooms hebben gezegd dat de weedplantage een stuk minder
groot was dan Sander had begrepen.
De tweede persoon die volgens Sander op de hoogte was van deze kwestie, was Thomas Mathus. Volgens Sander zou Kevin gewild hebben dat de
zaak geheim bleef en zou Thomas Mathus alleen op de hoogte zijn geraakt
omdat hij toevallig aanwezig was toen Kevin Sander aansprak over zijn los40
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lippigheid. Maar Sander vergiste zich. Thomas Mathus was beter van deze
kwestie op de hoogte dan Sander, zo blijkt uit wat hij de politie vertelde.
In eerste instantie, op de dag direct na de moord, wilde Thomas Mathus
hierover geen formele verklaring afleggen. De desbetreffende rechercheur
stelde daarom achteraf zelf een proces-verbaal van bevindingen op – de
lezer moet even heenbijten door het eigenaardige proza waarin dit soort
verklaringen vaak wordt opgesteld:
‘Ik hoorde dat getuige Mathus mij mededeelde dat hij de hem
bekende Sander Mornie en Kevin Moyson had horen spreken over
een weedschuur waar zij voor ongeveer 100 000 gulden aan weedplanten en lampen zouden wegnemen. Ik hoorde dat getuige
Mathus mij mededeelde dat de genoemde hem bekende personen
daarover hadden gesproken in verband met een terugbetaling van
5000 gulden door ene Liebrand aan Kevin Moyson, welk geld die
Liebrand ooit van Kevin Moyson had geleend. Ik hoorde dat getuige
Mathus mij mededeelde dat hij had begrepen dat die hem onbekende Liebrand ervoor zou zorgdragen dat een alarm werd uitgeschakeld, waarna die Liebrand, Sander Mornie en Kevin Moyson de
genoemde planten en lampen zouden wegnemen. Ik hoorde dat
getuige Mathus mij mededeelde, het verhaal van Sander Mornie
gehoord hebbende betreffende een schietincident te Wamel tussen twee schuren waarbij vermoedelijk Kevin Moyson was neergeschoten, dat hij vermoedde dat het in een van die schuren geweest
moet zijn waar de eerdergenoemde personen dan die planten en
lampen zouden gaan wegnemen. Ik hoorde dat getuige Mathus mij
mededeelde dat hij gehoord had dat de weg te nemen planten juist
vandaag dan wel morgen oogstrijp geweest zouden zijn.’ (p. 928)
Thomas Mathus zei dat hij geen formele verklaring wilde afleggen omdat
hij bang was voor de drugsorganisatie die wel eens achter dit geheel zou
kunnen zitten. Ruim een week later zat hij weer veilig achter de tralies – hij
had de voorafgaande weken tijdelijk verlof uit de gevangenis gehad – en
durfde hij hierover wel een formele verklaring af te leggen:
‘In de tijd die ik thuis verbleef kwam Kevin zeg maar om de andere
dag bij mij. Het is in die tijd geweest dat Kevin een keer tegen mij
heeft gezegd dat hij het geld terug ging krijgen van Francis Liebrand.
41

MoordinWamel

Ook heeft Kevin een keer tegen mij gezegd dat hij samen met Francis Liebrand een weedschuur kon gaan leeghalen. Kevin heeft mij
niet verteld waar die weedschuur was. Wel heeft hij mij verteld dat
Francis Liebrand hem die schuur heeft laten zien. Ik begreep van
Kevin dat het in veeschuren of zoiets moest zijn, waarvan de plantage als het ware door schotten aan het oog was onttrokken. Kevin
vroeg aan mij of ik met hem wilde meegaan om die weed daar weg
te halen. Ik deelde Kevin mede dat ik daar geen zin in had. Later
begreep ik dat Kevin met Sander Mornie daar naartoe is gegaan.
Ik heb steeds mijn twijfels gehad over het verhaal van die weedplantage. Ik heb dit ook tegen Kevin gezegd. Ondanks het feit dat
ik dit tegen Kevin had gezegd, was Kevin toch geobsedeerd op die
weedplantage. Kevin had namelijk dringend geld nodig. […] Kevin
was een keer naar het flatje van Liebrand gegaan. Daar heeft Kevin
Liebrand en zijn vriendin gesproken. Kevin was toen bij Liebrand in
huis binnengevraagd. Ik begreep van Kevin dat Liebrand toen met
hem afsprak dat hij de dag voor Kerst zou betalen. Toen Liebrand
niet betaalde heeft Kevin nog een keer contact gehad met Liebrand.
Liebrand heeft toen gezegd dat hij wel zou betalen. Het is na deze
periode geweest dat Kevin tegen mij zei dat hij met Liebrand op pad
was geweest en dat hij die weedschuur had gezien. […] Ik vroeg aan
Kevin of hij die planten in die schuur dan wel had gezien. Ik hoorde
dat Kevin toen zei dat hij de planten niet had gezien, maar dat het
wel goed zat. […] Kevin heeft mij ook verteld dat Liebrand de eigenaar van die weedplantage zou weglokken en versuffen, waarna
diens pieper vernield zou gaan worden. Ondanks dat ik Kevin vertelde dat het hele verhaal eigenlijk niet waar kon zijn, begreep ik
van Kevin dat hij er heilig van overtuigd was dat Liebrand omtrent
die weedplantage de waarheid sprak.’ (p. 930-931)
Thomas Mathus vertelde nieuwe dingen. Kevin zou hem hebben gezegd
dat het ging om honderdduizend gulden – veel meer dus dan de vijfduizend
gulden die hij nog van Francis Liebrand tegoed zou hebben. De weedplantage zou zich gecamoufleerd bevinden in veeschuren. Kevin zou hem hebben gevraagd om mee te doen met het leeghalen van die schuur. En Kevin
zou geobsedeerd – in het proces-verbaal staat ‘geobcedeerd’; spelfouten
in de processen-verbaal zijn steeds stilzwijgend verbeterd – zijn geweest
door het idee van die weedplantage omdat die veel geld zou opleveren en
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Kevin dringend om geld verlegen zat. Het ‘afleggen’ van de weedschuur
– ‘afleggen’ is bargoens voor het vooraf bekijken van een plek waar men
later een misdrijf wil gaan plegen – zou gebeurd zijn tijdens of na Kerstmis.
Kevin zou de schuur niet van binnen hebben gezien. En Francis Liebrand
zou tegen Kevin hebben gezegd dat hij Sander maar moest meenemen.
Wanneer hoorde Thomas Mathus dit hele verhaal?
‘Naar mijn weten is pas na de Kerst gesproken over de weedplanten
in een schuur.’ (p. 948)
En toen vertelde Thomas Mathus nog iets nieuws:
‘Ik weet nog wel dat Kevin mij verteld heeft, dat hij die vrijdag voor
de moord Liebrand gesproken had. Kevin vertelde mij toen dat verhaal over die schuren en over dat alarm. Kevin zei toen nog van zie
je het wel dat hij zijn afspraak niet nakomt. Kevin zei toen nog dat
als dit zo door zou blijven gaan dat hij de schuur zelf wel zou pakken. Ik vertelde hem toen nog dat als hij de telefoondraad door zou
knippen dat dan het alarm van die schuur niet meer werkt als deze
op een pieper is aangesloten. Kevin heeft toen nog voorgesteld om
samen met mij die schuur te pakken. Ik heb toen gezegd als we het
met zijn drieën doen, dus met Sander erbij, dan maakt het mij niets
uit. Dit naar aanleiding van het feit dat Liebrand zijn beloftes niet
nakwam.’ (p. 937)
Hier ontstond dus een nieuw plan. Francis Liebrand had Kevin voorgesteld
om de weedschuur leeg te roven, dat wil zeggen om zijn eigen compagnon te belazeren. Kevin stelde nu Thomas Mathus voor om de roof buiten
Francis Liebrand om te doen, dat wil zeggen dat zij nu op hun beurt hun
tijdelijke compagnon Francis Liebrand zouden belazeren.
In een later verhoor vroeg de politie Thomas Mathus opnieuw naar de
afspraak van Kevin, Sander en Francis Liebrand bij die weedschuur.
‘Ik kan daar over zeggen dat ik van Kevin heb gehoord dat in eerste instantie hij alleen op die afspraak zou moeten komen. Kevin
stemde hiermee niet in. Het ligt niet in zijn aard om een klus alleen
te klaren. Kevin heeft mij zelfs nog gezegd dat hij buiten mij om aan
Francis Liebrand heeft gevraagd of ik mee kon. Liebrand vond dat
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veel te veel. Liebrand legde zich er bij neer als Sander Mornie mee
zou komen. Francis Liebrand wist dus dat Sander met Kevin mee zou
komen. Ik denk dat Kevin dat met Sander best doorgenomen heeft.
[…] Ter plekke zou vervoer geregeld worden voor de afvoer van de
weed. Kevin heeft in een minuut of vijf een aannemersbus gereed.
Die wordt dan uit de omgeving gestolen. Kevin had zelf contacten
om de weed kwijt te kunnen. Sander zou volgens mij ook nog wel
iemand weten waar de weed eventueel heen gebracht zou kunnen
worden. Het eventuele afvoeren van de weed zou geen probleem
gegeven hebben.’ (p. 945-946)
Francis Liebrand zou dus gewild hebben dat Kevin naar deze afspraak
hooguit Sander mee zou nemen. En niet ook nog een derde man. En er zou
ook zijn nagedacht over het vervoer en de verkoop van de planten. Kevin
had eigenlijk liever ook Thomas Mathus willen meenemen, zo vertelde
deze laatste:
‘U vraagt mij of ik weet dat er nog iemand anders buiten Sander zou
hebben meegegaan naar de weedschuur. Kevin heeft gevraagd aan
Francis of er nog iemand meekon. Hij bedoelde mij ermee. We zijn
namelijk altijd met zijn drieën als we op weg gaan. Francis heeft
daarop gezegd dat eigenlijk Sander al te veel was, maar dat die wel
meekon. Kevin heeft mijn naam daarbij niet genoemd. Kevin vond
dat de hoeveelheid weed die we moesten halen namelijk erg veel
was om met twee man te doen. […] Kevin had mij wel mee willen
hebben omdat ik wist hoe dat alarm eventueel werkte van de schuren.’ (p. 947-948)
Samenvattend: als Sander dacht dat Thomas Mathus van dit alles alleen
maar op de hoogte was geraakt omdat hij zijn mond voorbij had gepraat
tegenover zijn hospita, dan had hij het mis. Kevin heeft veel meer aan Thomas Mathus verteld dan aan Sander.
De verklaringen van hospita Daphne Ooms en van Thomas Mathus zijn
goed te rijmen met de verklaringen van Sander, behalve dan dat Daphne
Ooms zich vermoedelijk vergist heeft toen ze zei dat Sander dit verhaal
had gehoord niet van Kevin maar rechtstreeks uit de mond van Francis
Liebrand zelf. Betekent deze grote mate van overeenstemming nu ook dat
dit allemaal waar is? Nee. Francis Liebrand had geen schuur in Wamel. En
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de schuren in Wamel bevatten geen weedplantage (p. 40). Maar dat is de
kwestie natuurlijk niet. De vraag is of het klopt dat Francis Liebrand dit hele
verhaal heeft verteld aan Kevin, die het – zonder vermelding van de plaats
van de schuur – weer doorvertelde aan Thomas Mathus en in beknoptere
vorm ook aan Sander, die het weer doorvertelde aan zijn hospita Daphne
Ooms, die het er vervolgens ook met Kevin over had.
Minstens op één punt lijkt voorzichtigheid geboden. Zowel Sander als
Thomas Mathus als Daphne Ooms verklaarden dat zij dit hele verhaal van
meet af aan ongeloofwaardig hadden gevonden en dat zij dat ook dadelijk
tegen Kevin hadden gezegd. Men kan zich afvragen of daarbij geen sprake
is van hindsight bias – of ze zich achteraf, toen ze wisten hoe de zaak was
afgelopen, niet wijzer voordeden dan ze indertijd geweest waren. Toen zij
dit verklaarden, wisten zij al dat de hele zaak was misgelopen en dat Kevin
bij deze schuren was neergeschoten. Dat geldt vooral voor de niet erg snuggere Sander. Want als hij het verhaal van meet af aan niet geloofd had,
waarom was hij die fatale zondagnacht dan toch met Kevin meegegaan?
Er is misschien nog meer twijfel mogelijk. De sceptische vraag van
Daphne Ooms – waarom steelt Francis Liebrand niet zelf de weed en
betaalt hij Kevin terug met de opbrengst daarvan? – ligt erg voor de hand.
Kevin is misschien verblind geweest door het idee dat hij op deze manier
veel meer dan vijfduizend gulden zou kunnen binnenhalen. Maar als de
spanningen tussen hem en Francis Liebrand inderdaad zo hoog waren
opgelopen, waarom zou Francis Liebrand hem dan opeens een zo groot
voordeel willen bezorgen? Deze laatste vraag is natuurlijk verkeerd. Als het
verhaal waar is, dan wilde Francis Liebrand tegenover Kevin de indruk wekken dat hij hem een groot voordeel wilde bezorgen. De schuur in kwestie
was helemaal niet van hem. En dan zou Francis Liebrand Kevin dus een
loer willen draaien die nog een stuk groter was dan het eenvoudigweg niet
terugbetalen van de schuld. Maar dan blijft de vraag: was Kevin zo onnozel
dat hij in een dergelijk verhaal zou trappen?
Je kunt zeggen: Kevin was verblind door de hoeveelheid geld die hij
hiermee zou kunnen verdienen – Thomas Mathus had het over honderdduizend gulden. Maar we zullen verderop nog zien dat Kevin in deze zelfde
periode bezig was met het voorbereiden van een diefstal die hem een veelvoud van dit bedrag zou kunnen opleveren. En ten slotte zullen we ook nog
zien dat Francis Liebrand in die tijd moeiteloos over vijfduizend gulden aan
contanten kon beschikken. Zo onproblematisch is het verhaal dus niet.
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Maar er is ook iets dat pleit vóór de geloofwaardigheid van deze verklaringen. Dat betreft het feit dat de verhalen van deze drie getuigen
– Sander, Daphne Ooms en Thomas Mathus – zo goed met elkaar te rijmen
zijn. Dat is belangrijker naarmate het verhaal ingewikkelder is en het gaat
hier om een betrekkelijk ingewikkeld verhaal. Je kunt zo’n verhaal natuurlijk wel in je eentje verzinnen, maar zodra je met meer mensen bent, wordt
het moeilijk om de kwestie zo grondig door te spreken dat de verhalen van
de verschillende personen elkaar niet op onderdelen gaan tegenspreken.5
Daphne Ooms wist niet veel, maar Sander en Thomas Mathus vertelden
beiden een uitvoerig verhaal. Veel tijd om hun verhalen op elkaar af te
stemmen hebben ze na de moord niet gehad. Toen Sander de ochtend
na de moord vanuit de woning van Kim naar Iris werd gebracht, maakte
hij een tussenstop bij Thomas Mathus. Naar eigen zeggen is Sander toen
hooguit anderhalve minuut bij Thomas Mathus binnen geweest. Thomas
Mathus had het over hooguit vijf minuten. Het was pas in de huiskamer
bij Iris dat Sander aan Thomas Mathus een aantal biljetten van honderd
gulden gaf (en waarschijnlijk ook handschoenen). Andere aanwezigen in
die huiskamer verklaren dat Thomas Mathus bij die gelegenheid vooral op
Sander heeft zitten inpraten dat hij de politie moest bellen. Uiteindelijk
belde Thomas Mathus zelf. De politie kwam dadelijk en vanaf dat moment
konden Sander en Thomas Mathus niet meer overleggen. De politie nam
Sander direct mee en liet hem niet meer gaan. Dat kon gemakkelijk omdat
Sander immers voortvluchtig was; Sander zal vermoedelijk ook zijn vastgehouden met het oog op zijn eigen veiligheid. We zullen verderop speculeren over wat Sander en Thomas Mathus samen besproken kunnen hebben
in de korte tijd dat Sander bij Thomas Mathus zijn tussenstop maakte. De
tijd die zij samen hebben gehad, lijkt te kort voor het in elkaar draaien van
dit ingewikkelde verhaal over weedplantage, partner bedwelmen, pieper
onklaar maken, schuren afleggen en wie daar met wie over had gepraat.
Daphne Ooms heeft die ochtend voor de komst van de politie noch met
Sander noch met Thomas Mathus contact gehad.
Tot dusver is sprake geweest van slechts vijf mensen die van dit alles op
de hoogte geweest zouden zijn: Francis Liebrand, Kevin, Thomas Mathus,
Sander en zijn hospita Daphne Ooms. Er zijn twee afspraken geweest
voor het uitvoeren van deze roof. Een eerste afspraak, twee dagen voor de
5
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moord, werd op het laatste moment afgezegd. Over die eerste afspraak
moeten we het nu hebben. Althans, over de verhalen die daarover zijn te
vinden, waarbij we weer beginnen met het verhaal van Sander.

De afspraak die niet doorging

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 januari 1997 maakten Kevin en
Sander de voor Kevin fatale rit naar de schuren in Wamel. Volgens Sander
was deze afspraak eigenlijk al gepland voor twee dagen eerder. Die vrijdag
3 januari was er volgens Sander het volgende gebeurd:
‘Afgelopen vrijdag had Kevin kennelijk op een of andere wijze
contact gehad met Francis Liebrand. Toen ik bij Kevin kwam zei
hij tegen mij dat Francis Liebrand elk moment kon bellen om een
afspraak te maken. Ik was bij Kevin in de kamer bij de TV in slaap
gevallen. Toen ik wakker werd van de kou en juist naar huis wilde
gaan, ging de telefoon. Dit was omstreeks 03.00 uur dus eigenlijk al
op zaterdag. Dit was de zaktelefoon van Kevin. […] Ik hoorde dat het
Francis Liebrand was die belde. Die heeft zo’n eigenaardige manier
van praten. Ik herkende de stem van Francis Liebrand. Die heeft zo’n
rare zware stem.’ (p. 991-992)
En direct aansluitend vertelde Sander vervolgens het eerder geciteerde
verhaal dat Kevin zei dat Francis Liebrand verteld had over de man met
de schuur met wie hij zou uitgaan, een pilletje in zijn drank zou doen en
zijn pieper afpakken, etcetera. In een latere verklaring vertelde Sander over
deze vrijdag meer in detail:
‘Op de vrijdag voor de moord zijn Kevin en ik naar “de Schnieder” [de
plaatselijke gereedschapswinkel] gegaan in Uden en hebben daar
een snoeischaar weggenomen. Deze schaar wilden we die avond
gebruiken om de weed te knippen, in verband met de afspraak die
wij hadden die avond met Francis Liebrand.’ (p. 1036-1037)
‘Op vrijdag 3 januari 1997 ben ik gewoon ’s middags naar Kevin en Iris
gegaan. Toen ik daar kwam had Kevin al contact gehad met Francis
Liebrand en ze hadden een afspraak gemaakt voor die avond. Kevin
vertelde mij dit toen ik bij hem thuis kwam. Hij heeft mij niet eerst
daarover gebeld. Kevin vroeg aan mij of ik meeging. […] Omstreeks
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22.30 of 23.00 uur gingen Iris en Jordy naar bed. […] Daarna hebben
we zitten wachten op bericht van Francis Liebrand. Kevin en ik zijn
beiden in slaap gevallen. Ik werd vervolgens wakker van de telefoon.
Dat bleek Wilhelmus, de zwager van Kevin te zijn. Die belde net voor
drie uur. Even later werd er weer gebeld. Kevin pakte de telefoon
aan. Ik dacht dat Francis belde over de gewone telefoonlijn van
Kevin. Kevin heeft een draagbaar toestel. Ik zat ongeveer een meter
van Kevin af. Ik hoorde dat Francis Liebrand aan de telefoon was.
Kevin heeft Francis vrij lang aan de telefoon gehad. Kevin vertelde
vervolgens dat Francis had gezegd dat hij de betreffende persoon
niet mee uit had gekregen en daarom ging de afspraak niet door.
Francis zou nog wat van zich laten horen. Omdat de afspraak niet
doorging ben ik vervolgens naar huis gegaan.’ (p. 1031-1032)
Kortom, volgens Sander had de afspraak over het leeghalen van de weedschuur eigenlijk twee dagen eerder moeten plaatsvinden. Kevin en hij hadden zitten wachten. Om drie uur ’s nachts zou Francis Liebrand gebeld hebben met de mededeling dat de hele zaak niet doorging.
Tot dusver konden we de verklaringen van Sander vergelijken met wat
anderen vertelden. Veel mensen waren op de hoogte van de schuld. Verschillende mensen wisten van de onenigheid daarover. Een aantal mensen
wist dat er meerdere pogingen geweest waren om het geld terug te betalen. Bij latere elementen neemt het aantal getuigen drastisch af. Neem
het verhaal van Sander over 24 december, dat hij er toen door Iris op uit
gestuurd was omdat zij het niet vertrouwde dat Kevin zo lang weg bleef
tijdens zijn afspraak met Francis Liebrand. Daarover konden alleen Iris en
Jordy verklaren. En zwager Gerard, omdat die toen toevallig op bezoek was.
Bij het plan voor het leegroven van de weedplantage zijn er volgens Sanders verhaal maar twee andere getuigen: zijn hospita Daphne Ooms en
Thomas Mathus. Nu, bij het verhaal over de afspraak die niet doorging, is
het aantal getuigen echter nog kleiner. Als het waar is wat Sander vertelde
over de nacht van vrijdag op zaterdag 3 en 4 januari, dan kan dit niet worden ondersteund met verklaringen van anderen, want de enigen die weet
gehad zouden hebben van deze afspraak, waren Francis Liebrand, die alles
ontkent, die zelfs ontkent dat er überhaupt sprake was van een schuld, en
Kevin, en die kan het allemaal niet meer navertellen.
Er zijn dus geen ondersteunende getuigen. Dat betekent nog niet dat
dit onderdeel van Sanders verhaal geheel oncontroleerbaar is. Volgens
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Sander is er die nacht gebeld. Is het mogelijk dat Sander die nacht rond drie
uur wakker is geschrokken omdat er gebeld werd, eerst door Kevins zwager
en even later door Francis Liebrand? De politie is dit nagegaan (p. 345-346).
Omstreeks half drie is de semafoon van Francis Liebrand ‘opgepiept’
vanuit de mobiele telefoon van Kevin. Met een semafoon kun je niet bellen. Je kunt alleen zien vanuit welk telefoonnummer er is gebeld. Als je wilt
praten, moet je dus zelf een telefoon opzoeken en terugbellen. Als het verhaal van Sander klopt, dan zou dit betekenen dat Sander inmiddels in slaap
was gevallen, dat Kevin het allemaal wel erg lang vond duren en daarom
uiteindelijk maar Francis Liebrand heeft opgepiept, in de hoop dat Francis
Liebrand hem vervolgens zou terugbellen. Maar voordat – volgens Sanders
verhaal – Francis Liebrand terugbelde, zou er eerst gebeld zijn door de zwager van Kevin, en inderdaad: een paar minuten voor drie is er vanuit de
mobiele telefoon van die zwager gebeld naar de mobiele telefoon van Kevin.
En een paar minuten over drie is er vervolgens inderdaad weer gebeld naar
zijn mobiele telefoon, en wel met de mobiele telefoon van – nee, niet met
de mobiele telefoon van Francis Liebrand maar met de mobiele telefoon
van iemand anders: Tom Cheruto. Die naam zijn we al eerder tegengekomen toen het ging om de eerdere afspraken op 24 en 31 december. Toen is
niet uitgelegd wie dat is. Nu is het tijd om dit wél te doen.
Ook Tom Cheruto is een crimineel. Maar hij komt niet uit Uden en hij
maakt geen deel uit van het netwerk rond Kevin waarbij iedereen iedereen
kent, uit de gevangenis, of uit het plaatselijke onderwereldcafé of omdat
iedereen voortdurend bij iedereen op bezoek gaat. Tom Cheruto stond
daarbuiten.
De veertigjarige Tom Cheruto woonde op een woonwagenkamp in
Boven-Leeuwen, een dorpje in de buurt van de plaats van de moord,
Wamel. Hij was getrouwd en had uit dit huwelijk twee kinderen. Hij had
daarnaast een geheime relatie met een veel jongere vrouw, die woonde op
een woonwagenkamp in Alphen, een plaatsje zo’n tien kilometer verderop.
Ook met deze vrouw had hij twee kinderen.
Tom Cheruto werd een aantal maanden na de moord, in juni 1997,
aangehouden als verdachte in deze zaak, vooral vanwege eigenaardig telefoonverkeer rond de tijd van de moord tussen hem en Francis Liebrand en
bij dat telefoonverkeer zijn we nu dus aanbeland.
Het dossier bevat weinig informatie over Tom Cheruto. Hij reed in een
Mercedes en leefde officieel van een bijstandsuitkering; hij verklaarde
tegenover de politie dat hij daarvan uitstekend kon rondkomen. Toen hij
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werd aangehouden als verdachte, werd er ook huiszoeking verricht in de
woonwagens in Boven-Leeuwen en in Alphen. De politie vond daar blanco
kentekenbewijzen, blanco verzekeringsbewijzen, gestolen eurocheques,
een vals briefje van duizend gulden, een blanco rijbewijs, munitie, een
pistool, een geweer en een kogelvrij vest (p. 656 e.v., p. 738, p. 869).
Van welke aard waren de contacten tussen Tom Cheruto en Francis
Liebrand? Kenden zij elkaar überhaupt? Tom Cheruto hield zich na zijn aanhouding erg op de vlakte.
‘Ik ken Francis Liebrand. Als U mij vraagt waarvan en hoe goed ik hem
ken, is mijn antwoord dat ik daar niets op heb te zeggen.’ (p. 662)
Hij wilde geen antwoord geven op de vraag of hij nog meer mensen uit
Uden kende en beriep zich op zijn zwijgrecht (p. 201). De politie confronteerde hem met allerlei telefoontjes die waren gepleegd met zijn telefoon,
onder andere het telefoontje in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar
Tom Cheruto kon zich daar allemaal niets van herinneren (p. 206). Men
krijgt de indruk dat Tom Cheruto iets te verbergen heeft. Die indruk had de
politie al eerder gekregen.
Zo verklaarde Jacoba, de vriendin van Francis Liebrand, dat zij Tom
Cheruto en zijn vrouw niet kende. De vrouw van Tom Cheruto verklaarde
ook dat zij geen Jacoba kende. De politie had echter telefoongesprekken
tussen beide dames afgeluisterd, onder andere een gesprek waarin ze zeiden dat ze elkaar maar beter niet over de telefoon konden spreken. Ze spraken toen in de stad af.
Illustratief is ook de volgende kleine geschiedenis. Begin juni 1997 had
Francis Liebrand verlof uit de gevangenis. (Hij zat eerst langdurig in voorarrest en moest daarna nog een achterstallige straf uitzitten.) Hij ging naar
Uden. In Uden werd hij met de auto afgehaald door ene Lars Halleux. De
auto met Halleux achter het stuur en Francis Liebrand op de bijrijdersplaats werd gevolgd door een observatie-eenheid van de politie. Tijdens
de rit verscheen er achterin de auto een hoofd. Tot dat moment had daar
blijkbaar iemand verborgen op de achterbank gelegen. Deze persoon was
Tom Cheruto. De auto reed naar Nijmegen, waar Francis Liebrand uitstapte. Nadat Francis Liebrand was uitgestapt, klom Tom Cheruto van de
achterbank naar de bijrijdersstoel. Toen de politie hem later vroeg waarom
hij zich aanvankelijk verstopt had op de achterbank, antwoordde hij dat hij
niet graag gezien wilde worden in het gezelschap van iemand die verdacht
0
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werd van moord. Een eigenaardige verklaring als men bedenkt dat de
chauffeur van die auto, Lars Halleux, tegen wie Tom Cheruto dus blijkbaar
níet dergelijke bezwaren koesterde, op dat moment óók verdacht werd van
moord, zij het weer van een andere moord (p. 58).
Terug naar de nacht van vrijdag op zaterdag 3 en 4 januari, toen er met
de mobiele telefoon van Tom Cheruto gebeld werd naar de mobiele telefoon
van Kevin. Strikt genomen is het niet correct om dit zo te zeggen. Het was
niet de mobiele telefoon van Tom Cheruto, maar van de zojuist genoemde
chauffeur Lars Halleux. Toch zal deze telefoon steeds worden aangeduid als
de telefoon van Tom Cheruto omdat de politie wist dat deze telefoon toen bij
Cheruto in gebruik was. Net zoals Francis Liebrand werkte met een mobiele
telefoon die niet op zijn eigen naam stond – hij had overigens een voorkeur
voor bellen vanuit telefooncellen – zo stond ook de mobiele telefoon van
Tom Cheruto niet op zijn eigen naam. Het criminele telefoonparadijs van de
prepaid telefoons was in 1997 nog niet aangebroken.
Op zaterdag 4 januari om drie uur ’s morgens werd er dus met de
mobiele telefoon van Tom Cheruto gebeld naar de mobiele telefoon van
Kevin. Dat was Francis Liebrand. Althans, Sander, die erbij zat, meende dat
hij de stem van Francis Liebrand herkende, en Kevin vertelde hem achteraf
wat Francis Liebrand had verteld: dat de afspraak van die nacht voor het
leeghalen van de weedschuren toch niet doorging.
Was dit inderdaad Francis Liebrand? Er werd naar Kevin gebeld met de
mobiele telefoon van Tom Cheruto. Wie belde er met de mobiele telefoon
van Tom Cheruto? Ligt het niet voor de hand om te denken dat de persoon
die belt met de mobiele telefoon van Tom Cheruto naar alle waarschijnlijkheid Tom Cheruto zelf zal zijn? Natuurlijk kan Tom Cheruto zijn telefoon
aan iemand anders hebben uitgeleend, bijvoorbeeld aan Francis Liebrand,
maar is er evidentie die wijst in die richting?
Om half drie ’s nachts belde Kevin naar de semafoon van Francis Liebrand. Het zou dan te verwachten zijn dat hij vervolgens wordt teruggebeld door Francis Liebrand. In plaats daarvan werd hij echter gebeld eerst
door zijn zwager Wilhelmus en daarna vanuit de mobiele telefoon van Tom
Cheruto.
Een aantal uren eerder, namelijk die vrijdagavond om drie minuten
voor half acht, was Francis Liebrand opgepiept door ene Stijn Beekmans.
Drie minuten later werd er naar de telefoon van Stijn Beekmans gebeld
vanuit de woonwagen van Tom Cheruto. We mogen dus aannemen dat
Francis Liebrand zich die avond in de woonwagen van Tom Cheruto bevond
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en dat maakt het zeer wel mogelijk dat het telefoontje van diezelfde nacht
om drie uur, gepleegd met de mobiele telefoon van Tom Cheruto, afkomstig was van Francis Liebrand.
Er waren die dag al eerdere interessante telefooncontacten geweest.
Tegen half twee ’s middags was er vanuit het huis van Kevin gebeld naar de
semafoon van Francis Liebrand (p. 345). Ruim tien minuten later was er van
een vrij nummer gebeld naar de mobiele telefoon van Kevin (p. 345). Een
vrij nummer is een nummer dat nog niet vergeven is. Er kan dus helemaal
niet gebeld worden vanuit zo’n nummer. De PTT – voorloper van KPN – had
daar geen verklaring voor. Om vijf voor tien ’s avonds was er vanuit een
telefooncel in Wamel – de plaats waar ruim twee dagen later de moord
zou plaatsvinden – tevergeefs gebeld naar de mobiele telefoon van Kevin
(p. 345). We zullen zien dat Francis Liebrand geregeld belde uit telefooncellen, maar daarbij moet worden aangetekend dat hij indertijd zeker niet de
enige crimineel was met een dergelijke voorkeur.
Samenvattend: het verhaal van Sander dat het plan aanvankelijk was
om al in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 januari de weedschuur leeg te
roven maar dat deze afspraak op het laatste moment door Francis Liebrand
werd afgezegd, kan weliswaar niet bevestigd worden door andere getuigen, om de eenvoudige reden dat, als het verhaal waar is, verder niemand
daarvan op de hoogte was, maar het verhaal klopt wel met de gegevens
over twee telefoontjes van de desbetreffende nacht. En als het verhaal
van Sander inderdaad waar mocht blijken te zijn, dan zijn we langs deze
weg terechtgekomen bij een nieuwe hoofdpersoon: Tom Cheruto. Welke
rol speelde hij in deze hele geschiedenis? Deze vraag moet pas verderop
gesteld worden, want in het verhaal van Sander komt de naam van Tom
Cheruto in het geheel niet voor en het is dat verhaal dat eerst tot het eind
toe besproken moet worden.
Thomas Mathus verklaarde tegenover de politie dat hij wist dat het de
bedoeling was ‘om die nacht weed te gaan halen. Ik bedoel daarmee de
vrijdagnacht van 3 op 4 januari 1997.’ (p. 948) Dit hoeft ons niet te verbazen. We zagen al eerder dat Kevin aan Thomas Mathus meer had verteld
over deze weedplannen dan Sander dacht.
We zijn nog steeds bezig met het controleren van het verhaal van
Sander. We hebben zijn verhaal vergeleken met wat anderen verklaren.
In de loop van het verhaal nam het aantal andere verklaringen af omdat
er, als het verhaal van Sander waar is, steeds minder anderen van op de
hoogte waren, totdat we uitkwamen bij de nacht van vrijdag 3 op zaterdag
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4 januari, waarbij het ging om gebeurtenissen waarvan volgens Sander
niemand anders op de hoogte was. Sander vergiste zich: ook Thomas
Mathus wist van deze afspraak. En bovendien ging het bij deze vrijdagnacht om een verhaal dat gecontroleerd kan worden met behulp van printgegevens van telefoongesprekken. Uit die printlijsten bleek dat het verhaal
van Sander heel goed waar kan zijn.
Dit betekent natuurlijk nog niet dat deze printgegevens bewijzen dat
Sanders verhaal met zekerheid waar is. Misschien hebben Kevin en Francis
Liebrand die nacht wel over totaal andere dingen met elkaar gepraat of
belde er toch iemand anders met de telefoon van Tom Cheruto. De mate
waarin deze printgegevens steun verlenen aan het verhaal van Sander,
hangt af van de vraag of er rond deze printgegevens een alternatief verhaal mogelijk is. Wat is de verklaring van Francis Liebrand voor het feit dat
Kevin hem die nacht rond half drie heeft opgepiept? Kan Francis Liebrand
aantonen dat hij die vrijdagnacht niet bij Tom Cheruto was? Al deze vragen
zullen ter sprake komen als we ons zoeklicht verplaatsen van het verhaal
van Sander naar hetgeen Francis Liebrand te vertellen heeft. Maar eerst
moet het verhaal van Sander worden afgemaakt.

Zaterdag 4 januari

Francis Liebrand had voorgesteld om de afspraak een dag uit te stellen,
maar Kevin had geantwoord dat dit niet kon omdat hij die avond uit zou
gaan. Aldus het verhaal van Sander.
‘Op zaterdag overdag is er nog een contact geweest tussen Francis
Liebrand en Kevin. Ik hoorde van Kevin dat Francis Liebrand tegen
hem had gezegd dat hij nu al op die zaterdagavond kon komen naar
die schuur. Kevin had dit afgezegd omdat Kevin, Iris en ik die avond
zouden uitgaan. Die avond is het geweest dat ik met Kim Farruggia
omgang kreeg.’ (p. 992, zie ook p. 1021)
Het onschuldiger gedeelte van Sanders verhaal over deze zaterdag – het
verhaal over het uitgaan – is zonder twijfel waar. Marloes Lommers, de
vaste oppas van Kevin en Iris, werd om een uur of tien opgehaald door
Jordy. Diezelfde nacht zou Sander iets beginnen met haar dochter Kim,
maar zo ver zijn we nog niet. Nadat de oppas was gearriveerd, vertrokken
Kevin, Iris, Sander en Jordy. Later kwam Bas, de los-vaste vriend van Jordy
en neef van Kevin, nog langs en voegde zich bij het gezelschap. Ze bezoch3
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ten verschillende uitgaansgelegenheden. Diezelfde avond ging ook Kim
uit, samen met twee anderen. Eerder die avond, in Pleasure Island, hadden
beide gezelschappen elkaar al zien zitten maar hadden ze niet met elkaar
gepraat. Later die nacht, in Zaal Verhoeven, raakte Sander aan de praat met
Kim. Zij kenden elkaar van de lagere school. Kevin, Iris, Jordy en Bas kwamen die nacht tegen drie uur thuis. Zonder Sander. Tussen Sander en Kim
‘klikte’ het. Zij vertrokken tegen vieren samen naar het huis van Kim. Dit
hele verhaal wordt door allerlei getuigenverklaringen bevestigd.
Maar had Francis Liebrand inderdaad voorgesteld om de afspraak bij de
weedschuur naar deze avond te verschuiven? Als dat waar is, dan bestaan
daarvoor geen getuigen, behalve Francis Liebrand die het uiteraard niet
zal bevestigen, en Kevin, die het niet meer kán bevestigen. Maar misschien
had het contact tussen Kevin en Francis Liebrand telefonisch plaatsgevonden? Wat zeggen de printlijsten? Op deze zaterdagmiddag werd er
rond kwart voor vier vanuit de woning van Francis Liebrand gebeld naar
de woning van Kevin (p. 346). Tien minuten later werd er vanuit een telefooncel bij een pompstation in Reek, een plaatsje een kleine tien kilometer
ten noorden van Uden, gebeld naar de mobiele telefoon van Kevin (p. 346).
Wie stond er op dat moment in die telefooncel in Reek? Dat valt na te gaan
met behulp van de nu volgende gegevens. Drie minuten na dit telefoontje in die cel belde Tom Cheruto naar de semafoon van Francis Liebrand.
Nog weer drie minuten later werd er vanuit deze zelfde telefooncel in Reek
gebeld naar de mobiele telefoon van Tom Cheruto. In die telefooncel stond
dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Francis Liebrand. We
mogen ervan uitgaan dat er die zaterdag contact is geweest tussen Kevin
en Francis Liebrand.

Zondag 5 januari

De nacht van zaterdag op zondag sliep Sander bij Kim. Wat gebeurde er
volgens Sander daarna?
‘Op zondag 5 januari 1997 ben ik in de middag samen met Kim naar
de woning van Kevin gegaan. Voor het eten vertelde Kevin tegen
mij dat hij contact gehad had met Francis. Die avond zou Francis
Kevin terug bellen als het zover was dat de andere man dronken
zou zijn. Hoe dat contact geweest was weet ik niet. Ik ben daar
niet bij geweest. Kevin heeft mij toen gevraagd of ik die avond
met hem mee wilde rijden naar de afspraak met Francis Liebrand.
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Ik heb gezegd dat ik dat wel wilde. Kevin zei dat ik rond 23.00 uur
maar moest komen. Ik kon dan gelijk de auto van Iris terugbrengen.’
(p. 1025-1026)
De auto van Iris terugbrengen? Ja, want Sander was met de auto van zijn
broer, een rode Alfa Romeo, naar Kevin gekomen. Zowat iedereen in deze
geschiedenis rijdt voortdurend in andermans auto’s, auto’s die bovendien
ook nog eens voortdurend kapot gaan.
‘Omstreeks 16.00 uur belde mijn broer Frits aan [bij het huis van
Kevin] met de mededeling dat hij met mijn auto, een gele Opel
Corsa, een aanrijding had gehad. Hij was tegen een muur gereden.
Frits wist dat ik vaak bij Kevin kwam en kennelijk had hij zijn eigen
auto, de eerdergenoemde rode Alfa Romeo, bij Kevin voor de deur
zien staan. Frits vroeg mij zijn autosleutel terug en hij nam zijn
eigen Alfa toen mee.’ (p. 993)
Er gebeurde die middag nog veel meer, zo vertelde Sander aan de politie.
Zo kwam collega-inbreker Sven Bouffioux ook bij Kevin en Iris op bezoek.
Sander verkocht ter plekke voor honderdvijftig gulden zijn gedeukte Opel
Corsa aan Sven Bouffioux. Ze vertrokken samen om de autopapieren te
halen. Sander kon deel drie van het kentekenbewijs niet vinden. Ze gingen terug naar Kevin. Daarna reden Sander en Sven de gedeukte auto die
Sven zojuist had gekocht, naar zijn huis. Vervolgens reden ze weer terug
naar het huis van Kevin in een andere auto die Sven blijkbaar al langer
had. (Vraag niet in welke auto Sven dan aanvankelijk was gekomen – in
het dossier staat erg veel maar dit valt niet meer te reconstrueren.) Kort
daarna ging Sven weer weg. Rond zes uur gingen Kevin en Sander samen
met de dochtertjes van Iris en Kim patat halen in de auto van Kevin, een
rode Opel Vectra. Deze auto was eigenlijk niet van Kevin maar van Kevins
beste vriend, de gedetineerde inbreker Jesse Zaros. Een van de wielen van
deze auto was het reservewiel. Het is deze Opel Vectra die diezelfde nacht
gebruikt zou gaan worden voor de rit naar Wamel.
‘Toen wij weer bij Kevin in de woning waren hoorde ik van Kevin
dat Francis hem had gebeld en dat Kevin die avond geld zou beuren.
Kevin zei: “Francis heeft weer iets laten horen. Hij zou vanavond die
vent mee uitnemen. Hij zou hem met een pilleke zat voeren. Hij zou
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daarna ook naar die plek komen. Rij maar efke’s mee als hij wil betalen. Hij zal mij nog laten horen hoe laat dat die mens zat was.” Kevin
zei voorts tegen mij dat Francis hem contant zou betalen of dat hij
die planten mee mocht nemen. Ik zei tegen Kevin: “Ja, dat is goed. Ik
rij wel effe mee.” Omstreeks 20.00 uur zondagavond ben ik samen
met Kim en haar dochter naar de woning van Kim in Volkel gereden.
Omdat ik geen auto meer had, mocht ik de auto van Iris gebruiken.
Ik zou de auto van Iris diezelfde avond omstreeks 23.00 uur terugbrengen. Omstreeks 22.30 uur kwam Marloes, de moeder van Kim,
bij Kim in de woning. De moeder van Kim kwam eigenlijk daar binnen om tegen Kim te zeggen dat zij met mij op moest letten omdat
ik nog moest zitten. Vijf minuten later kwam Jan, de broer van Kim
met zijn vriendin in de woning van Kim. Zij bleven ongeveer een
half uur tot drie kwartier bij Kim in de woning en hierna gingen zij
weer naar huis. Ik lag die avond met Kim op de bank en lette niet
meer op de tijd.’ (p. 993-994)
In een latere verklaring vertelde Sander hetzelfde verhaal nog eens (p. 10321033).
Sander Mornie is maar liefst zeventien keer door de politie verhoord.
Meermalen heeft de politie hem in detail laten vertellen wat er gebeurd
was, vooral natuurlijk tijdens de nacht van de moord, maar ook gedurende
de dagen die daar direct aan vooraf gingen. Zo verklaarde Sander ook uitvoerig over wat hij allemaal gedaan had op de dag voor de moord. Sander was in zijn verklaringen opvallend kort over iets waarvan je zou verwachten dat het hem die dag toch behoorlijk dwars moet hebben gezeten,
namelijk de activiteiten van zijn gloednieuwe schoonmoeder.
Sander vertelde dat die zondagavond ook de moeder van Kim was
langsgekomen en dat zij haar dochter bij die gelegenheid voor hem had
gewaarschuwd. Daar was die moeder die dag al langer mee bezig geweest.
Zij wist als vaste oppas van Kevin en Iris heel goed wie Sander was. Zij had
bij hen de afgelopen nacht nog opgepast. Om een uur of drie ’s nachts was
zij thuisgebracht door Jordy en haar los-vaste vriend Bas. En zij merkte al
snel met wie haar dochter het diezelfde nacht had aangelegd.
Toen Sander en Kim deze zondag overdag wilden vertrekken naar Kevin
en Iris, waren ze daar niet rechtstreeks naar toe gereden; ze waren eerst
even langsgegaan bij de ouders van Kim, waar Kim de vorige avond haar
dochtertje had ondergebracht. Toen Kims moeder hoorde dat de auto
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waarin haar kleindochter meemoest, bestuurd werd door Sander, wilde
zij haar kleindochter in eerste instantie niet meegeven, zo verklaarde zij
tegenover de politie. Zij had namelijk eens ergens gelezen hoe Sander ooit
een stopteken van de politie had genegeerd en ze wist dat Sander voortvluchtig was.
Kim kreeg haar dochtertje uiteindelijk toch mee, maar het zat die moeder niet lekker. Spoedig nadat Sander en Kim waren vertrokken naar het
huis van Kevin en Iris, liet de moeder van Kim zich door haar man naar
datzelfde adres brengen. Het idee dat haar dochter omgang had met een
voortvluchtige crimineel vond zij vooral tegenover haar kleindochter een
slecht idee. Ze zei tegen Sander dat ze niet wilde dat haar kleindochtertje
bij hem in de auto zou zitten omdat hij immers dronk en drugs gebruikte.
En diezelfde avond ging ze – en dit was dus het enige dat ook Sander vertelde – nog bij haar dochter op bezoek.
‘Ik vond het helemaal niet fijn dat hij [Sander] contact met mijn
dochter had, maar ja. Ik heb ze alleen gewaarschuwd. Hij vertelde
mij dat hij zijn leven gebeterd had en dat kon toch. Ik twijfelde daaraan en zei hem dat hij dan eerst zijn zogenaamde vrienden maar
moest laten vallen.’ (p. 1158)
Men kan zich voorstellen dat Sander over deze schoonmoederlijke interventie weinig enthousiast was en daarover tegenover de politie dus tamelijk kort was – een stuk korter dan de moeder van Kim zelf.
Wat verklaarde Kim over deze dag? Kim zei dat Sander en zij die dag om
een uur of twaalf wakker waren geworden. Ze besloten om op bezoek te
gaan bij Iris en Kevin. Kim belde Iris met de vraag of ze langs kon komen. Ze
vertelde niet dat ze Sander mee zou nemen, dat moest een verrassing zijn.
Toen ze vervolgens wilden wegrijden, wilde de auto van Sander niet starten. Sander belde Kevin. Kevin kwam langs met startkabels en Sander en
Kim vertrokken. Ze gingen eerst langs de ouders van Kim, om het dochtertje
van Kim op te halen. Sander bleef in de auto zitten wachten. Ze arriveerden
bij Kevin en Iris om een uur of drie. Daar was toen ook Sven Bouffioux. Sven
wist wel iemand aan wie Sander zijn auto kon verkopen. Sven en Sander
vertrokken samen en toen ze terugkwamen was de auto verkocht. Kim wist
niet precies aan wie. Sander en Kevin gingen frites halen. Mario, het zoontje van Kevin en Iris, ging ook mee. Na het eten vertrokken ze. In de auto
van Iris. Sander zou die auto om elf uur terugbrengen.
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Kortom, Kim vertelde min of meer hetzelfde verhaal als Sander. Een
enkel detail verschilt – Sander had het over ‘de kleine van Kim’ en ‘de kleine
van Iris’ die meegingen om frites te halen; Kim had het over Mario, het
oudste kind van Iris. En Kim wist niet alles: ze wist bijvoorbeeld niet aan
wie precies Sander zijn auto had verkocht.
Over de avond thuis vertelde Kim dat haar moeder om een uur of negen
gebeld had dat ze langskwam. Ze kwam om een uur of tien.
‘Mijn moeder gaf duidelijk te kennen dat ze het niet zo’n goed idee
vond dat Sander en ik met elkaar omgingen. Ze wist dat Sander nog
6 weken moest zitten en daar ik een kleine heb vond ze dat dat niet
kon. Sander bleef bij dit gesprek. Sander vertelde tegen mijn moeder dat hij veranderd was en dat zijn advokaat iets probeerde te
regelen voor die straf van 6 weken.’ (p. 885)
Kortom, het verhaal van Sander over wat er deze dag is gebeurd, spoort
met de verhalen van Kim en haar moeder. Belangrijk voor onze thematiek
is van dit alles echter eigenlijk alleen maar de opmerking van Sander dat
Kevin hem die middag had verteld dat hij opnieuw contact had gehad met
Francis Liebrand en dat de afspraak voor het leeghalen van de weedschuren
voor diezelfde nacht was gepland. Francis Liebrand zou nog laten weten of
het gelukt was om de maat te bedwelmen. Er zou die zondag dus contact
geweest moeten zijn tussen Kevin en Francis Liebrand vóór een uur of drie,
toen Sander en Kim bij Kevin aankwamen.
Zijn er van een dergelijk contact sporen te vinden? Om tien voor drie
werd er vanuit een telefooncel gebeld naar de mobiele telefoon van Kevin.
Twee minuten later werd er vanuit diezelfde telefooncel gebeld naar de
mobiele telefoon van Tom Cheruto. Er bestaat voor zover bekend maar één
link tussen Kevin en Tom Cheruto, en dat is Francis Liebrand. De telefooncel in kwestie bevond zich echter niet in Uden, maar in het zeventig kilometer verderop gelegen Oosterhout. Valt er een plausibele verklaring te
bedenken voor de aanwezigheid van Francis Liebrand in Oosterhout? Eerder diezelfde dag, tegen een uur of twaalf, was er in Uden vanuit de telefooncel bij het ons inmiddels bekende Esso-pompstation gebeld naar een
goede bekende van Francis Liebrand, ene Frank Kecht in Oosterhout. Deze
telefooncel is een van de plekken van waaruit Francis Liebrand regelmatig
belde. We mogen ervan uitgaan dat de persoon in die telefooncel Francis
Liebrand was. Want één minuut later werd er vanuit diezelfde cel gebeld
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naar ene Bianca Molenmans, en die Bianca Molenmans is weer een goede
vriendin van Francis Liebrand, die verderop in het verhaal nog een rol zal
gaan spelen. We mogen dus aannemen dat het Francis Liebrand was die
vanuit de telefooncel bij het Esso-pompstation belde naar een goede kennis van hem in Oosterhout. Het is denkbaar dat Francis Liebrand toen een
afspraak heeft gemaakt om langs te komen in Oosterhout en dat dit verklaart hoe het mogelijk is dat er diezelfde middag vanuit een telefooncel
in Oosterhout werd gebeld naar Kevin en direct daarna naar Tom Cheruto.
Zeker is dit natuurlijk niet – mogelijk is het wel.

De nacht van de moord
Sander vertelde:

‘Op maandag 6 januari 1997, omstreeks 00.15 uur, werd er aangebeld. Nadat Kim de deur had geopend, zag ik dat Kevin binnen
kwam in de woning van Kim. […] Kevin zei vervolgens tegen mij:
“Rijd je even mee want hij heeft weer gebeld”. Ik begreep hieruit
dat Francis Liebrand naar Kevin had gebeld en dat de schuld vereffend zou worden. Ik wist toen nog niet of dat er betaald zou worden
of dat Kevin die planten zou krijgen. Ik had al eerder tegen Kevin
gezegd dat als het om die planten ging ik niet mee zou doen. Daar
wilde ik liever niets mee te maken hebben. Kevin verzocht mij of ik
meteen naar hem kwam met de auto van Iris omdat Iris die auto de
volgende morgen nodig had.’ (p. 994)
Vervolgens vertrok Kevin weer. Sander zei tegen Kim dat hij wat planten
moest ophalen en dat hij dat eigenlijk liever niet wilde doen. Korte tijd
daarna, rond half één, reed Sander in de auto van Iris naar de woning van
Kevin. Hij legde de autosleutels terug in huis. Iris zag hij niet. Vervolgens vertrokken Kevin en Sander samen in de rode Opel Vectra waarin Kevin toen
reed. Ze gingen eerst koffiedrinken bij de hospita van Sander, Daphne Ooms.
‘Ik heb toen niet tegen Daphne gezegd wat Kevin en ik gingen doen.’
(p. 994)
Volgens Sander wist Daphne Ooms dus niet wat Kevin en hij die nacht gingen doen. Iemand anders wist dat wel:
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‘Thomas Mathus wist ervan dat Francis Liebrand en Kevin die
afgelopen nacht een afspraak met elkaar hadden. Ik had dat tegen
Thomas verteld.’ (p. 1006)
Kevin en Sander vertrokken weer rond een uur of één, kwart over één. Kevin
had gereedschap bij zich. Onder andere een breekijzer.
‘Ik zei tegen Kevin dat hij dat gereedschap terugkreeg als er gebroken moest worden. Ik zei hem dat ik daarmee niets te maken wilde
hebben. Kevin zei tegen mij dat Francis had gezegd dat als hij niet
aan geld kon komen hij het wel met Kevin zou verrekenen met die
planten. Ik heb toen tegen Kevin gezegd dat als het om die planten
ging ik mij er niet mee wilde bemoeien.’ (p. 994-995)
En daarna vertelde Sander over de route die Kevin en hij hadden genomen
en hoe ze bij een afslag kwamen.
‘Op een gegeven moment pakte Kevin een klein papiertje, waarop
kennelijk een soort routebeschrijving stond. […] Onderweg in de
auto zei ik nog tegen Kevin dat ik het niet vertrouwde. Kevin klopte
toen op zijn jas. Ik ging er toen van uit dat hij bedoelde dat hij zijn
scanner bij zich had, mogelijk ook zijn pistool. Ik wist niet dat Kevin
zijn scanner bij zich had. Wel wist ik dat Kevin, bij een eerdere ontmoeting met Francis, zijn pistool had meegenomen, omdat hij
Francis niet vertrouwde. Later, bij het weedverhaal, ging Kevin Francis weer vertrouwen. Aan de hand van het briefje wist Kevin hoe hij
rijden moest.’ (p. 1033)
Het slot van deze passage, over hoe het weedverhaal ertoe leidde dat Kevin
zijn vertrouwen in Francis Liebrand hervond, werd al eerder geciteerd en
zal verderop nog een sleutelrol spelen. Terug naar Kevin en Sander tijdens
hun nachtelijke rit. Uiteindelijk zagen ze twee schuren liggen.
‘Ik hoorde dat Kevin tegen mij zei: “Er is nog geen auto.” Ik zei toen
tegen Kevin dat hij weer voor de gek werd gehouden. Ik hoorde dat
Kevin tegen mij zei dat Francis Liebrand hem had beloofd dat hij nu
zou komen om de schuld te vereffenen. Ik hoorde dat Kevin tegen
mij zei dat Francis hem daarvoor nog had gebeld.’ (p. 995)
0

Wieheefthetgedaan?

Ze parkeerden de auto in de buurt. Ze liepen terug naar de schuren. Het
was aardedonker. Sander vertrouwde het niet. Kevin liep voorop. Tussen de
schuren door. Sander liep een meter of vijf à zeven achter Kevin. Toen Kevin
aan het eind van de ruimte tussen de schuren was gekomen, liep hij nog
een meter door. Op dat moment werd het vuur op hem geopend. Het loont
de moeite om uitvoerig te citeren wat Sander aan de politie vertelde:
‘Tot iets voorbij de helft van de schuren zijn wij gelopen. Ik stopte
want ik vertrouwde het niet. Ik zag niets en vond het eng. Het was
aardedonker. Kevin liep een stukje verder. Ik bleef staan. Ik zei tegen
Kevin dat hij terug moest komen. Ik vertrouwde het niet en vond
het eng. Ik zag dat Kevin op de hoek van de rechtsgelegen schuur
bleef staan. Ik denk dat de afstand tussen mij en Kevin ca. 7 meter
was. Hoewel het aardedonker was, zag ik Kevin staan. Ik riep naar
hem dat hij terug moest komen. Na enkele seconden hoorde ik
schieten. Ik zag Kevin op de grond vallen. Ik hoorde een ratelend
geluid. Ik dacht een tiental schoten gehoord te hebben welke in één
adem werden afgevuurd. Ik denk dat er werd geschoten met een
automatisch geweer of pistool. Direct nadat ik Kevin zag vallen, ben
ik omgedraaid en ben hard weggelopen in de richting van de provinciale weg.’ (p. 982)
Kevin zei – aldus Sander – dat Francis Liebrand had gezegd dat de deur aan
de achterkant van de rechterschuur moest worden opengebroken.
‘Ik heb tegen Kevin gezegd dat ik het niet meer vertrouwde en dat
ik weg wilde van die plek. Ik hoorde dat Kevin tegen mij zei: “Ik ga
even kijken of hij mij echt voor de gek heeft gehouden. Ik ga kijken
of er een deur zit zoals Francis dat gezegd heeft.” Ik zag dat Kevin
toen toch doorliep naar de achterzijde van die rechterschuur. Toen
Kevin juist voorbij die schuur liep hoorde ik een ratelend geluid als
van schieten met een automatisch wapen. Ondanks dat het aardedonker was zag ik toch nog een schim van Kevin. Ik zag dat Kevin
doorzakte. Ik draaide mij toen meteen om en liep weg.’ (p. 996)
De politie heeft Sander dit verhaal een groot aantal malen laten vertellen.
Iedere keer vertelde Sander in essentie hetzelfde verhaal. Sander vertelde
steeds dat Kevin en hij bij de schuren in Wamel niemand hadden gezien,
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niemand hadden getroffen, met niemand hadden gepraat. Volkomen
onverwacht was vanuit de duisternis het vuur op Kevin geopend. Dit is
wat Sander steeds aan de politie heeft verteld – met één uitzondering. Eén
keer, tijdens een rit in een politie-auto, heeft hij de inspecteur bij wie hij in
de auto zat, iets anders verteld. Hij maakte toen een opmerking in de trant
van ‘Francis weet dat ik hem gezien heb’ of ‘Ik heb Francis daar tenslotte
gezien’. De betreffende inspecteur legde deze opmerkingen van Sander
vast in een proces-verbaal van bevindingen. Sander ontkende later dat hij
zoiets gezegd zou hebben. We zullen zo dadelijk zien dat er ook anderen
zijn die zeggen dat Sander gezegd heeft dat hij Francis Liebrand ’s nachts
bij de schuren in Wamel getroffen zou hebben.
Terug naar het verhaal van Sander zoals dat in alle versies identiek is. Sander zag Kevin in elkaar zakken en rende dadelijk weg. In zijn vlucht gooide
hij gereedschap weg. Hij meende dat er ook een paar keer op hem werd
geschoten: hij hoorde de kogels langssuizen. Hij deed het in zijn broek. Hij
viel in een sloot op het ijs. Hij klom er aan de andere kant uit en kwam
bij een groot herenhuis waar hij tevergeefs aanbelde. Hij hoorde nog een
schot. Hij rende door. Hij verborg zich toen hij een auto hoorde langsrijden.
Hij rende verder en belde uiteindelijk langdurig en herhaaldelijk aan bij
een ander huis, waar ook niet werd opengedaan. Hij bracht de nacht door
in een niet-afgesloten bestelbusje dat bij dat huis stond. Toen er ’s morgens
licht in dat huis aanging, belde hij weer aan. Toen werd er wél opengedaan
en daarom is het verhaal van Sander vanaf dat moment weer controleerbaar met andere getuigenverklaringen en stoppen we hier, om te kijken in
hoeverre het verhaal van Sander over de nacht van de moord zelf gecontroleerd kan worden.
Laten we de controle van Sanders verhaal over de moordnacht zo veel
mogelijk in chronologische volgorde uitvoeren. Een eerste punt is dat Sander zei dat hij Thomas Mathus van te voren verteld had dat Francis Liebrand en Kevin die nacht een afspraak met elkaar hadden. Thomas Mathus
bevestigde dit niet. Hij vertelde iets anders.
Thomas Mathus vertelde dat hij er eigenlijk van uit was gegaan dat er
die avond en nacht iets heel anders gedaan zou worden. Volgens hem was
het plan om die nacht in Venray in een sportschool sportkleding ter waarde
van een paar ton te gaan stelen. Daarvoor had een advertentie in de krant
gestaan. Kevin, Sander en hij hadden die sportschool in Venray ook al ‘afge2
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legd’: ze hadden daar een minuut of tien rondgereden. Ook Sander meldde
dit ‘afleggen’ van die sportschool in Venray. Ze hebben het waarschijnlijk
de vorige avond gedaan, direct voordat Kevin en Sander uitgingen met Iris
en Jordy. De volgende avond hoorde Thomas Mathus niets van Kevin. Daaruit begreep hij dat het plan blijkbaar niet doorging. Maar vreemd vond hij
dat achteraf gezien wel, zo noteerde de politie in een proces-verbaal van
bevindingen:
‘Thomas gaf aan dat hij het niet begreep, dat Kevin naar Wamel
is gegaan en niet naar Venray. In Venray was veel meer te verdienen. Hij schreef dit toe aan het prestige van Kevin ten opzichte van
Francis Liebrand. Volgens Thomas zou Kevin erg veel gezichtsverlies
lijden, als hij het geld niet terugkreeg.’ (p. 942)
Een volgend punt in het verhaal van Sander dat wellicht gecontroleerd kan
worden, is de mededeling van Sander dat Kevin kort na middernacht aanbelde en zei dat Francis Liebrand weer gebeld had. Dit telefoontje is niet
terug te vinden in de printlijsten van de telefoongesprekken. Die lijsten
bevatten alle uitgaande telefoongesprekken van een kleine dertig telefoonnummers, en zowel de uitgaande als de inkomende gesprekken van
een kleiner aantal nummers. Er is die zondagavond niet gebeld naar de
mobiele telefoon van Kevin. De binnenkomende telefoontjes van de vaste
telefoon van Kevin staan niet op de printlijsten. Er is niet gebeld vanuit de
telefoons van Francis Liebrand, de telefoon van zijn buurvrouw en de telefooncel vlakbij zijn huis. Francis Liebrand zal dus wellicht gebeld hebben
vanuit een andere telefooncel, maar als de printlijsten kloppen, dan moet
hij gebeld hebben naar de vaste lijn van Kevin en dat is eigenlijk vreemd.
Voor zover wij weten, belde Francis Liebrand altijd naar de mobiele telefoon van Kevin; de vaste telefoon werd eigenlijk alleen maar gebruikt door
Iris. Het valt daarom ook wel te begrijpen dat de politie van de vaste telefoonlijn van Iris en Kevin alleen de historische gegevens over de uitgaande
gesprekken heeft opgevraagd, maar toch is het jammer dat niet valt na te
gaan welke telefoontjes er op die lijn zijn binnengekomen. Het bewijs zou
fraaier zijn als ook op dit punt het verhaal van Sander verankerd zou kunnen worden in de printlijsten.
Het volgende controleerbare punt in Sanders verhaal betreft de conversatie waar Kim bij was. Tegen Kevin zou Sander dingen gezegd hebben zoals
3
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dat hij alleen wilde meegaan om geld op te halen, maar niet als het ging
om het ‘ophalen van planten’ – in gewoon Nederlands: het leegroven van
een weedplantage. Twee dagen eerder, toen hij samen met Kevin bij de
plaatselijke gereedschapswinkel een knipschaar had gestolen om die nacht
de weedplanten te gaan knippen, had hij nog niet blijk gegeven van dit
soort morele bezwaren. Zei hij dit alleen maar omdat hij de politie naar
de mond wilde praten? Of zei hij het omdat hij de hele dag al achtervolgd
was door de moeder van Kim en hij beloofd had zijn leven te beteren? Wat
vertelde Kim hierover?
Kim vertelde hoe er rond middernacht werd aangebeld. Het was Kevin.
Kevin vroeg of Sander soms in slaap was gevallen. (Sander had immers
beloofd dat hij om elf uur de auto van Iris terug zou komen brengen.)
‘Sander zei dat hij dadelijk kwam. Dat was goed en Kevin ging weg.
[…] Toen Kevin weg was vertelde Sander tegen mij dat Kevin en hij
iets moesten gaan halen. Hij had het over weedkassen. Hij zei verder dat het niets bijzonders was, omdat iemand uit Amsterdam in
het café zat. Ik begreep niet wat hij bedoelde, maar heb niet verder
gevraagd. Ik deed dit niet, omdat hij tegen mijn moeder had gezegd
dat hij veranderd was en even later begon hij al zo te praten. Hij
had het verder nog over dat het veel geld opbracht. Sander wilde
maandagavond 6 januari 1997 bij mij terugkomen. Ik zei dat ik alles
te snel vond gaan en dat hij nog maar niet moest komen.’ (p. 886)
Kim schatte dat Sander rond half één vertrokken moest zijn.
De volgende halte in het verhaal van Sander is het huis van Kevin. Daar
reed Sander naartoe om de auto van Iris terug te brengen. Van die tussenstop vallen geen sporen te vinden. Iris was al naar bed, en zelfs al zou
zij nog niet naar bed zijn geweest, dan nog zouden we daar waarschijnlijk
weinig wijzer van zijn geworden omdat we inmiddels gemerkt hebben dat
de aanwezigheid van een verbaliserende politie-ambtenaar bij Iris altijd
leidde tot plotselinge aanvallen van vergeetachtigheid.
Volgens het verhaal van Sander reden Kevin en hij vervolgens naar het
huis van Daphne Ooms, waar Sander een kamer had. Sander trok naar
eigen zeggen een dikkere jas aan en ging naar de wc. En ze dronken koffie met Daphne Ooms, waarbij volgens Sander niets werd gezegd over de
vraag wat Kevin en hij die nacht zouden gaan doen.
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Het aantrekken van die dikkere jas zou kunnen kloppen. Kim gaf een
beschrijving van de kleding die Sander aanhad toen hij vertrok. Volgens
haar had hij een lange zwarte leren jas aan. De volgende ochtend had hij
een korte bruine, dikkere jas aan.
Het bezoekje van Sander en Kevin werd bevestigd door Daphne Ooms.
Het was volgens haar om een uur of elf, half twaalf geweest, ze wist dat
niet meer precies. Ze had op dat moment bezoek van ene Konstant uit Helmond, die ze pas sinds kort kende en die ze liever buiten deze hele zaak
wilde houden. Kevin en Sander waren volgens haar ongeveer een uur
gebleven. Ze hadden koffie gedronken en nergens in het bijzonder over
gepraat: ‘over mijn auto en dat soort dingen’ (p. 901).
Het verhaal van Sander vervolgt nu met de route die hij aanvankelijk precies
kon beschrijven maar die gaandeweg vager werd. Hij wist immers niet waar
ze naar toe reden. Hij zei dat Kevin op een bepaald moment een papiertje
uit zijn zak haalde waarop blijkbaar de route stond. Sander zei dat hijzelf dat
papiertje niet in handen had gehad. Hij wist niet of Kevin had gezegd dat hij
dit papiertje van Francis Liebrand had gekregen, of dat Kevin op dit papiertje iets had geschreven dat Francis Liebrand hem verteld had.
In de kleding van het ontzielde lichaam van Kevin werd een visitekaartje
gevonden waarop een aantal plaatsnamen stond: Druten, Tie, Puiflijk,
Leeuwen, Tiel, Wamel. Afgezien van ‘Tie’, dat natuurlijk geen plaatsnaam
is en zich eerder laat lezen als het handschrift van iemand die begint met
het opschrijven van het woord ‘Tiel’ maar die vervolgens te horen krijgt
dat dit pas wat later moet, laat deze reeks plaatsnamen zich lezen als een
routebeschrijving naar Wamel. Op de achterkant staat een schetsje van
een kruising die niet getraceerd kon worden, de woorden ‘9.30 uur’ en
een 06-nummer. Dit 06-nummer was het nummer van de semafoon van
Francis Liebrand. Het visitekaartje waarop dit alles geschreven stond, was
het kaartje van een advocatenkantoor – niet overigens het kantoor van de
advocaat van Francis Liebrand.
Het nu volgende onderdeel van Sanders verhaal loopt van de aankomst in
Wamel tot het aanbellen bij twee huizen en bevat daar tussenin de schietpartij. Het verhaal over de schietpartij kan worden vergeleken met de technische sporen die zijn gevonden op de plaats delict. Wat er is gevonden aan
kogels en hulzen valt te rijmen met Sanders verhaal. Er moet zijn gescho-
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ten met een automatisch of semi-automatisch wapen. Waarschijnlijk ging
het om een stengun.
Het verhaal van Sander dat hij direct zou zijn gevlucht en dat er vervolgens ook nog een paar keer gericht op hem zou zijn geschoten, valt te rijmen met twee patronen en een huls die zijn gevonden tussen de schuren
aan de voorkant (p. 1566, p. 1511) – de vindplaats daarvan past binnen een
scenario waarin de schutter achter Sander aangerend zou zijn.
De politie had Sander aanvankelijk niet zonder meer geloofd toen hij
had gezegd dat er ook op hem zelf was geschoten. Er waren immers geen
getuigen en Sander was een voortvluchtige en onbetrouwbare crimineel.
Wie weet wat hij in werkelijkheid bij die schuren heeft uitgespookt. De
vraag of er een scenario denkbaar is waarin Sander schuldig is, zal ons
verderop nog bezighouden; gedachten in die richting zijn achteraf vooral
opgekomen bij familie van Kevin. Maar de politie was er na al dit sporenonderzoek van overtuigd dat er inderdaad op Sander was geschoten. Het
duurde overigens meer dan twee weken voordat de politie bij het begin
van ieder verhoor stopte met het geven van de cautie aan Sander.
Sander viel in een sloot op het ijs, kroop aan de andere kant uit de sloot
en belde aan bij een groot herenhuis waar niet werd opengedaan. In het
dossier is niet terug te vinden dat aan de bewoners van dit huis is gevraagd
of zij gehoord hadden dat er die nacht was aangebeld.
Nadat Sander tevergeefs bij dit huis had aangebeld, hoorde hij naar eigen
zeggen nog een schot. Dit zou kunnen corresponderen met het volgende
scenario. Toen het ontzielde lichaam van Kevin werd gevonden, lag hij op zijn
rug. Hij moet na de schietpartij echter in eerste instantie op zijn zij hebben
gelegen, want de zijkant van zijn broek was bevuild. Hij moet pas naderhand
op zijn rug zijn gelegd. Hij was recht van voren in zijn hoofd geschoten; de
kogel werd naderhand gevonden in de grond recht onder zijn hoofd. Het lijkt
erop te wijzen dat de daders het lichaam van Kevin een kwart slag hebben
gedraaid en hem vervolgens door het hoofd hebben geschoten om er zeker
van te zijn dat hij dood was, en dit zou dan het schot geweest kunnen zijn
dat Sander had gehoord nadat hij had aangebeld bij dat herenhuis.
Er zijn van dit alles geen getuigen. Of misschien toch één. Een buurtbewoner verklaarde dat hij die nacht om acht minuten voor 2 twee schoten
had gehoord. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Volgens de verklaringen
van Sander zou het patroon geweest zijn: automatisch geweervuur, snel
daarna een paar losse schoten en enkele minuten daarna één enkel schot.
Twee schoten is raar.
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Sander vertelde dat hij tijdens zijn vlucht in zijn broek had gepoept.
Die broek is teruggevonden. Het terugvinden van die broek vergde nog een
hele zoektocht. De broek bleek inderdaad bevuild te zijn.
Sander vertelde tamelijk precies over het gereedschap dat hij in zijn
vlucht had weggegooid en achtergelaten: een koevoet, een kniptang (die
ook wel wordt aangeduid als een combinatietang (p. 1514)) en een Engelse
sleutel. Al dit gereedschap is teruggevonden op de plekken waar het volgens Sanders verhaal moest liggen. Op de door Sander aangegeven vluchtroute vond een speurhond ook de muts van Sander.
Er ontbreekt iets bij het gereedschap dat Sander vermeldde. Nergens
is sprake van een schaar waarmee de weed geknipt zou kunnen worden.
Sander had vermeld dat Kevin en hij twee dagen eerder een snoeischaar
hadden gestolen, maar in geen van de vele verhoren over de nacht van zondag op maandag wordt zo’n schaar genoemd. Deze dook pas drie jaar later
op, toen Sander verhoord werd door de rechter-commissaris in het kader
van de behandeling van de zaak in hoger beroep. Toen zei Sander dat Kevin
een schaar bij zich had die eruit zag alsof je daarmee planten kon knippen
(p. 1775), dat hij niet wist wie de schaar droeg bij de schuren in Wamel (p.
1776) en dat hij niet wist wat er gebeurd was met de snoeischaar die ze
twee dagen eerder hadden gestolen (p. 1777). Men mag aannemen dat Sander dit allemaal heeft gezegd in antwoord op vragen van de advocaat van
Francis Liebrand, die ook bij dit verhoor aanwezig was. Deze uitlatingen
van drie jaar na dato zijn uiteraard minder betrouwbaar dan wat Sander
allemaal direct na de moord heeft verklaard.
Het niet-vermelden van een knipschaar in 1997 is eigenaardig. Je kunt
allerlei verklaringen bedenken. Misschien heeft Sander die schaar niet
genoemd omdat de politie er niet naar gevraagd heeft, en misschien heeft
de politie er niet naar gevraagd omdat die schaar niet is teruggevonden,
misschien omdat hij door iemand anders is meegenomen of omdat hij
gewoon nog ergens in Wamel ligt. Misschien had Francis Liebrand gezegd
dat hij snoeischaren zou meenemen. En zo zijn er nog wel meer verklaringen denkbaar. Steun voor deze verklaringen is er niet.
Het is ook mogelijk dat Kevin de knipschaar droeg en dat de daders die
schaar hebben meegenomen. Ze hebben in ieder geval twee andere dingen
meegenomen: het pistool en de mobiele telefoon van Kevin. Beide werden
althans na afloop niet teruggevonden.
De vlucht van Sander eindigde naar zijn eigen zeggen bij een huis waar
hij herhaaldelijk, langdurig en tevergeefs had aangebeld. Daarna was hij
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naar eigen zeggen in een onafgesloten bestelbusje gaan zitten en had daar
de ochtend afgewacht. In dat bestelbusje zou hij zijn Engelse sleutel hebben laten liggen.
In dat busje werd inderdaad een Engelse sleutel gevonden (p. 1471). De
eigenaar constateerde dat er een ‘zure’ lucht, ‘een soort stallucht’ in het
busje hing (p. 1457). Geen wonder als men bedenkt dat Sander, als zijn verhaal waar is, meer dan vier uur lang met zijn ondergepoepte kleren in dat
busje moet hebben zitten bivakkeren.
Maar is het verhaal ook echt waar? Hoewel alle aanwijzingen erop wijzen dat het verhaal van Sander over zijn vlucht klopt, blijft er iets vreemds
aan de hand met dit verhaal. Sander was samen met zijn beste vriend Kevin
naar een stikdonkere onbekende plek gegaan en daar was Kevin voor zijn
ogen neergeschoten. Dat Sander toen direct op de vlucht was geslagen, kan
men zich voorstellen. Dat het even duurde voordat hij weer enigszins bij
zinnen was, kan men zich ook voorstellen. Maar het valt moeilijk te begrijpen waarom Sander niet zijn best heeft gedaan om hulp te halen. Sander
kon op dat moment nog niet weten dat Kevin al dood was. Waarom heeft
hij niet bij meer huizen aangebeld? Hij bevond zich in een woonwijk.
Deze vraag is ook door allerlei betrokkenen gesteld. Iris was hier buitengewoon kwaad over en daar kan men begrip voor opbrengen. Men kan
ook begrijpen dat Sander niet stond te springen om interventie van officiële instanties, hij was immers voortvluchtig. Maar hij had op zijn minst
kunnen proberen om, zonder zijn naam te noemen, een ambulance op te
roepen. Waarom heeft hij niet met zijn eigen mobiele telefoon gebeld? Die
vraag is gemakkelijk te beantwoorden: die had hij niet. Sander is een zeer
afhankelijke figuur. Hij was eind twintig, maar had niet het beheer over
zijn eigen bankrekening. Voor zijn onderdak was hij afhankelijk van de
goedgunstigheid van Daphne Ooms. Hij slaagde erin om altijd bij anderen
mee te eten, als het niet bij Kevin was dan was het wel bij Thomas Mathus.
Kortom, Sander is nu niet bepaald het type van de jongen van stavast. Toch
blijft het vreemd dat hij, toen het erop aankwam, voor zijn beste vriend
geen poot heeft uitgestoken. Sander zelf zei daarover drie jaar later bij de
rechter-commissaris:
‘Ik weet niet waarom ik ’s morgens niet naar Kevin ben gaan kijken, misschien ben ik wel niet zo’n held. Ik heb er ook echt niet aan
gedacht.’ (p. 1776)
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Het is moeilijk om na te voelen waarom Sander die nacht niet meer heeft
ondernomen; de sporen wijzen er echter op dat er na afloop van de moord
wel degelijk is gebeurd wat Sander verklaarde.
Althans met één belangrijke uitzondering, en dat is tegelijkertijd het
belangrijkste detail in deze hele zaak. Dat betreft de korte tijdsspanne
direct voorafgaand aan het moment waarop het vuur op Kevin werd
geopend. Sander vertelde de politie dat de schuren een totaal verlaten
indruk maakten. Ze liepen tussen de schuren. Kevin liep voorop. Sander
zei dat hij het niet vertrouwde. Kevin maande hem om door te lopen. En
toen werd, volstrekt onverwachts vanuit de inktzwarte duisternis, Kevin
volop onder vuur genomen. Maar voordat Sander dit verhaal de volgende
ochtend aan de politie vertelde, had hij daarover eerder die ochtend iets
anders verteld aan Kim en aan de moeder van Kim. Dat is althans wat Kim
en haar moeder verklaarden. Er bestaan op dit punt dus twee versies van
Sanders verhaal. Er waren weliswaar geen getuigen aanwezig op dit beslissende moment, en de sporen op de plaats delict geven geen uitsluitsel
over de vraag welke van de twee versies van dit verhaal de ware is, maar
toch hebben we ook bij dit punt van het verhaal van Sander aan de politie de mogelijkheid van enige kritische controle, namelijk aan de hand van
de interne consistentie van Sanders verhaal. Het feit dat hij aanvankelijk
iets anders verteld moet hebben, geeft te denken. Meer hierover als we zo
dadelijk aankomen bij een volgend onderdeel van Sanders verhaal: hoe
hij vanuit Wamel was teruggekeerd naar Uden, of beter gezegd, naar de
woning van Kim in Volkel, vlakbij Uden. Maar eerst moeten we nog even in
Wamel blijven.

In Wamel na de moord
Sander vertelde:

‘Ik heb weer aangebeld. Een vrouw deed open. Ik wist niet wat ik zeggen moest en heb gevraagd of ze een taxi wilde bellen. Even later
heb ik weer gebeld. Een man deed open en zei dat de taxi onderweg
was en er zo kon zijn. Ongeveer vijf minuten later kwam de taxi en
ik heb me naar Volkel, naar Kim, laten brengen.’ (p. 1035)
Sander verklaarde uitvoeriger over dit alles maar het is niet nodig om op
dit punt meer te citeren omdat dit deel van Sanders verklaring betrekkelijk
onproblematisch is.
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De bewoners van het huis waar werd opengedaan en de taxichauffeur die Sander vervolgens naar Volkel bij Uden bracht, zijn achterhaald en
gehoord. Hun verklaringen sporen met de verklaringen van Sander, hoewel
er misschien toch een paar punten moeten worden opgemerkt.
In het huis woonden een echtpaar met zoon. De vrouw verklaarde dat
zij die nacht niet had horen aanbellen (p. 1456). Dat is vreemd, want Sander had naar eigen zeggen tientallen keren, af en toe minuten lang, op de
bel staan drukken. Haar zoon had haar verteld dat hij die nacht de bel wél
had gehoord (p. 1456). Haar echtgenoot is zo te zien niet door de politie
gehoord.
De taxichauffeur verklaarde dat zijn passagier had verteld dat hij pech
had gehad met zijn auto in Tiel. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien
raar, want Tiel ligt aan de andere kant van de Waal. Er is weliswaar een
pontveer tussen Tiel en Wamel, maar wie komt er nu in Wamel terecht als
hij pech met zijn auto heeft gehad in Tiel? De verklaring is vermoedelijk dat
Sander niet wist waar hij was. Hij hoorde pas van de taxichauffeur dat ze
in Wamel waren. De taxichauffeur verklaarde dat zijn passagier een ontspannen indruk had gemaakt. Er ontbrak misschien nog wel meer aan de
opmerkzaamheid van deze taxichauffeur: hij verklaarde dat hij niets bijzonders had geroken, hoewel Sander met zijn ondergepoepte broek zo’n
drie kwartier naast hem heeft gezeten. Ongetwijfeld met raampjes dicht
en verwarming aan, want het had die nacht flink gevroren.

Vóór de komst van de politie

Sander vertelde hoe hij aankwam bij Kim:
‘Kim deed de deur open. Haar dochtertje was bezig haar jas aan
te trekken. Ik zei tegen Kim dat er iets ergs was gebeurd. Op dat
moment kon ik nog niet geloven wat er was gebeurd. Ze zei dat ze
eerst de kleine naar school moest doen. De kleine ging toen alleen
naar school en Kim ging in de woonkamer op de bank zitten. Ik zei
haar dat Kevin doodgeschoten was. Ik vertelde haar dat Francis Liebrand dat gedaan had. Terwijl ik dat vertelde moest ik huilen. Ik
vertelde haar dat ik in mijn broek had gepoept. Kim heeft toen naar
Marloes opgebeld. Kim was zelf ook behoorlijk overstuur. Marloes
is de moeder van Kim. Ik ben mezelf toen gaan schoonmaken op
het toilet. Ik heb mijn vuile kleding uitgetrokken en heb die in de
woning van Kim achtergelaten. Ik ben daarna onder de douche
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gegaan. Kim kreeg aanvankelijk geen gehoor bij haar ouders. Ik zat
daar nog bij. Kim heeft toen de overburen van haar ouders gebeld
en heeft gevraagd of die buren haar ouders wilden bellen. Ik was
er niet bij op het moment dat de moeder van Kim terugbelde. Terwijl ik stond te douchen kwam Kim zeggen dat ik moest opschieten
omdat haar moeder had gevraagd dat ik haar terug zou bellen. Ik
heb me aangekleed en ben naar beneden gegaan. Op dat moment
belde Iris op. Zij vroeg naar mij. Ik merkte dat ze helemaal in paniek
was. Ze huilde. Ze vroeg of het waar was dat Kevin was doodgeschoten. Ze zei dat ik naar haar toe moest komen. Ik zei haar dat ik
vervoer moest regelen en dat ik zo snel mogelijk naar haar toe zou
komen. Ik verbrak toen de verbinding. Kim vroeg aan mij hoe Iris
kon weten dat Kevin was neergeschoten. Volgens Kim had Iris dat
gehoord van de vader van Kim. Op dat moment stopte de vader van
Kim voor haar woning. Op datzelfde moment kwam Dirk Plasqui
[een buurman van Iris] aanrijden. Zowel de vader van Kim als Dirk
Plasqui kwamen naar de woning van Kim om mij te halen en naar
Iris te brengen. Zij waren beiden bij Iris geweest en wisten blijkbaar
wat er gebeurd was. Tussen het moment dat ik uit de douche kwam
en bij Dirk Plasqui in de auto ben gestapt zat hooguit drie minuten.’
(p. 1005-1006)
In een latere verklaring vertelde Sander opnieuw hetzelfde verhaal. Van
belang daaruit is de volgende passage:
‘Toen ik onder de douche stond kwam Kim zeggen dat Marloes [haar
moeder] mij aan de telefoon wilde hebben. Ik weet niet meer of ik
Marloes aan de telefoon gesproken heb.’ (p. 1035)
Sander vertrok in de auto met Iris’ buurman Dirk Plasqui.
‘Ik vroeg aan Dirk Plasqui of hij eerst langs de woning van Thomas
Mathus wilde gaan. Ik wilde namelijk eerst bij Thomas Mathus
inlichtingen inwinnen. Hij moest mij adviseren wat ik het beste
kon doen. Ik wou naar Iris maar ik was er ook een beetje bang van.
Ik wilde hebben dat Thomas Mathus met zijn vrouw Pleun mee
ging. Thomas woont aan de Saxofoonstraat. Daar belde ik aan en
Thomas deed open. Ik legde hem in een minuut tijd uit wat er was
1

MoordinWamel

gebeurd. Thomas ging samen met Pleun ook onmiddellijk naar Iris
toe.’ (p. 984)
‘Ik ben in totaal ongeveer anderhalve minuut bij Thomas binnen
geweest.’ (p. 1006)
‘Thomas reed met zijn vrouw in zijn eigen auto naar Iris. Ik reed met
Dirk Plasqui in zijn auto mee.’ (p. 1007)
‘Daar [bij Iris] heb ik nogmaals het hele verhaal verteld. Thomas
Mathus heeft toen de politie gebeld.’ (p. 984)
‘Iris huilde toen ik binnenkwam. Er waren daar toen binnen:
– Iris
– Machteld, de dochter van Iris,
– de vader van Kevin,
– Thomas Mathus,
– de vrouw van Thomas (Pleun de Wit)
Iris vroeg mij of ik wel zeker wist dat Kevin dood was. Ik vertelde
haar dat dat niet anders kon. Ze vroeg me hoe dat gebeurd was. Ik
vertelde dat Kevin en Francis een afspraak met elkaar hadden en
dat Francis zijn schuld aan Kevin af zou betalen in geld of in weedplanten. Iris vroeg of Kevin zelf niet terug had geschoten. Iris ging
kijken in de woning of het pistool van Kevin in de kelder lag. Het
pistool was er niet dus Iris ging ervan uit dat Kevin zijn pistool bij
zich had toen hij naar de afspraak met Francis Liebrand ging. […]
Op dat moment kwam de moeder van Iris binnen. Thomas Mathus
heeft toen via de PTT telefoonnummers opgevraagd van de ziekenhuizen in de buurt van Wamel om te informeren of Kevin daar binnen was gebracht. Er is niet gebeld naar die ziekenhuizen. Ik stelde
voor om de politie te bellen maar Thomas zei toen dat ik dan mijn
twee maanden gevangenisstraf uit zou moeten zitten. Ik vond dat
geen probleem.’ (p. 1007)
‘Thomas heeft toen de politie gebeld vanuit de woning van Iris. Ik
schat dat we ongeveer drie minuten bij Iris binnen waren voordat
de politie gebeld werd.’ (p. 1007)

2
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De politie vroeg Sander of hij bij Iris nog dingen aan Thomas Mathus had
gegeven. Antwoord: ja, handschoenen. De politie vroeg of hij Thomas
Mathus ook geld had gegeven. Antwoord: ja, twee briefjes van honderd.
Want Sander was bang voor vervelende vragen daarover, zo zei hij (p. 10071008). Tot zover het verhaal van Sander over wat er gebeurd was tussen
zijn aankomst die ochtend bij Kim en het moment waarop de politie arriveerde. In hoeverre klopt dit verhaal?
Kim werd al heel snel uitvoerig door de politie verhoord. In haar eerste verklaring, op de dag van de moord om een uur of twaalf, vertelde zij, nadat
haar was gezegd dat zij niet verplicht was om te antwoorden:
‘Ik maakte direkt de voordeur open. Ik zag dat hij [Sander] heel erg
zenuwachtig was. Hij kwam in de gang staan en zei dat hij een probleem had. Ik zei dat hij even moest wachten omdat ik mijn dochter
eerst naar school moest [brengen]. […] Ik zwaaide mijn dochter uit
en deed de voordeur dicht. Ik zag dat Sander half huilde en bleef
drentelen in de gang. Ik was boos, omdat ik had besloten om niet
met hem verder te gaan. Nu stond hij alweer bij mij in de gang. Ik
vroeg aan hem wat er dan aan de hand was. Sander zei hortend
en stotend dat ze Moyson voor zijn neus hadden doodgeschoten.
Ik zei: “Wa Kevin”. Sander zei: “ja Kevin”. Ik vroeg aan Sander of hij
de politie had gebeld. Hij zei dat ik de eerste was, waaraan hij het
vertelde. Sander vertelde dat het aan de andere kant van Nederland
was gebeurd. Hij had het over Wemel en daarna Wamel. Het was 3
kwartier rijden vanaf Uden. Van de taxichauffeur had hij gehoord
dat het Wamel was. Daarna gingen wij naar de woonkamer, waar
Sander bleef staan. Sander vertelde het volgende:
Kevin zou geld krijgen van Francis Liebrand. Sander vroeg
aan mij of ik die kende. Ik zei tegen Sander dat ik hem niet kende,
maar ik ken hem, omdat hij uit Volkel komt. Ik ken Francis van vroeger, toen zijn ouders nog een winkel hadden in Volkel. Sander was
samen met Kevin ergens naar toegereden. Waar weet ik niet, maar
ik wist wel dat ze een afspraak hadden. Met wie wist ik niet, maar
nu vertelde Sander dat dit met Francis Liebrand was. Sander vertelde
dat ze die gast (naar mijn weten Francis Liebrand) daar ook hadden
getroffen. Samen met Francis hebben Kevin en Sander gepraat over
het feit dat Kevin van Francis nog geld kreeg. Even later ging die
3
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gast weg, omdat hij te kennen had gegeven aan Kevin en Sander
het te gaan regelen. Kevin en Sander bleven bij elkaar. Sander zei
nog tegen Kevin dat er iets niet klopte aan het verhaal. Kevin zei dat
Sander moest wachten en dat Kevin wel even zou kijken. Toen Kevin
om de hoek wilde gaan hoorde Sander veel schoten. Hij had het over
een Uzi. Het zou voor zijn neus zijn gebeurd. Kevin zou wel 20 kogels
in zijn lijf hebben. Sander zei dat Kevin dood was. Sander zei dat hij
daarop zelf gevlucht was.’ (p. 886-887)
Volgens Kim vertelde Sander dus iets heel anders dan wat hij later aan de
politie vertelde. Had Sander inderdaad tegen Kim gezegd dat Kevin en hij
bij de schuren in Wamel hadden staan praten met Francis Liebrand?
Een paar uur later hoorde de politie Sander opnieuw, maar nu uitsluitend en alleen over de vraag of Sander en Kevin bij die schuren met iemand
hadden gepraat en of hij iemand anders had gezien. Het antwoord van
Sander was: nee, nee en nogmaals nee (p. 985). In latere verhoren is de politie steeds weer op dit punt teruggekomen. Sander heeft steeds verklaard
dat hij dit ook niet tegen Kim had gezegd en dat Kim dit verkeerd begrepen
moet hebben.
Twee dagen na haar eerste verklaring vertelde Kim opnieuw hetzelfde
verhaal, maar nu nog uitvoeriger:
‘Op maandagmorgen 6 januari 1997, omstreeks 08.20 uur, ik weet
dit tijdstip nagenoeg precies omdat ik mijn dochter net naar school
wilde doen, zag ik dat Sander Mornie naar mijn voordeur kwam
lopen. […] Ik was eigenlijk eerst een beetje pissig dat Sander toch
naar mijn woning kwam, terwijl ik hem had verteld dat hij maar
eerst moest bellen. Ik hoorde dat Sander tegen mij zei dat hij een
probleem had. Ik zei toen tegen Sander dat hij eerst even moest
wachten totdat ik mijn dochter de deur uit had gewerkt. […] Ik
hoorde dat Sander mij toen vertelde dat ze Moyson voor zijn neus
hadden doodgeschoten. Ik vroeg hem Kevin? Ik schrok van zijn
mededeling. Ik vroeg hem hoe dat dan kon? Ik vroeg hem waar dat
dan gebeurd was. Ik hoorde dat Sander tegen mij zei dat het aan
de andere kant van Nederland was gebeurd. Toen ik hem nogmaals
vroeg waar dat dan gebeurd was, hoorde ik dat Sander zei dat het
in Wemel gebeurd was. Ik had nog nooit van die plaats gehoord.
Ik vroeg Sander waar die plaats lag. Sander zei mij dat hij dat ook
4
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niet precies wist, maar dat het aan de andere kant van Nederland
was. Later zei Sander dat het niet Wemel maar Wamel was. De taxichauffeur waarmee hij naar huis was komen rijden had die plaatsnaam voor hem opgeschreven. Sander vertelde voorts tegen mij
dat Kevin geld zou krijgen van Francis Liebrand. Sander vroeg aan
mij of ik die Francis Liebrand kende. Ik zei Sander dat ik hem niet
kende, maar ik heb u al eerder verklaard dat ik Francis Liebrand van
vroeger kende en hem al geruime tijd niet meer had gezien. Sander
vertelde mij dat hij samen met Kevin ergens naartoe was gereden.
Nu achteraf begrijp ik dat dat Wamel is geweest. Ik wist wel dat
Sander en Kevin een afspraak hadden die nacht, maar ik wist niet
met wie. Ik dacht eerst dat dat die man uit Amsterdam was. Sander
zei tegen mij dat Kevin en hij een afspraak hadden met Francis Liebrand. Sander zei tegen mij dat ze die gast, ik begreep hieruit Francis Liebrand, daar ook getroffen hadden. Sander zei tegen mij dat
hij en Kevin daar ook met Francis Liebrand hadden gepraat. Sander zei tegen mij dat Kevin en hij die gast daar gesproken hebben.
Sander zei tegen mij dat die gast tegen Kevin iets had gezegd over
ruilen. Sander zei tegen mij dat die gast tegen Kevin had gezegd
dat hij daar even moest wachten en dat hij zo terug kwam. Omdat
Sander eerder de naam van Francis Liebrand had genoemd, dacht ik
dat hij met die gast ook Francis Liebrand bedoelde. Sander zei tegen
mij dat Kevin het op enig moment wel wat lang vond duren. Sander
had toen tegen Kevin gezegd dat hij het niet vertrouwde en dat zij
weg moesten gaan. Ik hoorde dat Sander tegen mij zei dat Kevin
tegen hem had gezegd dat hij wel even zou gaan kijken en dat Sander daar moest wachten. Ik hoorde dat Sander toen tegen mij zei
dat Kevin om een hoek, waarvan deze hoek was weet ik niet, was
gelopen en was neergeschoten. Ik hoorde dat Sander tegen mij zei
dat Kevin min of meer in een zee van kogels was gelopen. Ik hoorde
dat Sander tegen mij zei dat er met een Uzi was geschoten. Ik zelf
weet niet wat een Uzi is. Ik hoorde dat Sander zei dat Kevin zeker
dood was. Kennelijk was dit voor Sander heel duidelijk. Sander zei
tegen mij dat Kevin wel dood moest zijn. Ik heb nog tegen Sander
gezegd dat Kevin misschien nog wel leefde. Sander zei toen heel
stellig tegen mij dat Kevin niet meer leefde. Ik hoorde dat Sander
tegen mij zei dat hij er zeker van was dat het Francis Liebrand was,
die Kevin had neergeschoten. Ik hoorde dat Sander tegen mij zei dat
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Francis Liebrand immers op die plaats aanwezig was. Ik hoorde dat
Sander tegen mij zei dat hij meteen na de eerste schoten van die
plek vandaan was gerend.’ (p. 891-892)
Een paar maanden later raakte het weer aan tussen Sander en Kim, en
toen verklaarde zij:
‘Als ik in mijn eerdere verklaringen heb gesproken over het feit, dat
Sander Mornie iemand op de plaats, waar Kevin Moyson werd doodgeschoten, heeft gezien, is dat een conclusie van mezelf geweest.’ (p. 895)
Je zou over deze laatste verklaring kunnen zeggen: Sander kan Francis
Liebrand daar inderdaad niet ‘gezien’ hebben, want het moet die nacht
stikdonker zijn geweest. Het moet hooguit mogelijk zijn geweest om silhouetten te onderscheiden. Maar Kim had eerder niet verklaard dat Sander
gezegd zou hebben dat hij Francis Liebrand had gezien. Sander zou gezegd
hebben dat Kevin en hij bij de schuren Francis Liebrand hadden getroffen
en dat Kevin met hem had staan praten.
Nu zou je kunnen zeggen: Sander zei tegen de politie dat Kevin en hij
bij de schuren in Wamel niemand hadden getroffen. Kim zei dat Sander
tegen haar iets anders had gezegd, maar Sander zei dat Kim zich vergiste.
Dat lijkt bevestigd te worden door het feit dat Kim haar verklaring later
introk.
Maar zo gemakkelijk kunnen we ons er niet van afmaken. Want Sander
had de aanvankelijke versie aan nog iemand verteld. Althans, dat verklaarde de moeder van Kim:
‘Ik ben thuisgebleven en werd nog gebeld door ons Kim. Ik wilde
Sander perse aan de telefoon hebben. Hij vertelde mij dat ze Kevin
voor zijn ogen hadden doorgeschoten. Hij had Kevin zien vallen achter twee schuren. Hij zou nog tegen Kevin gezegd hebben om daar
niet heen te gaan, want er zou iets niet kloppen. Ik vroeg hem wie
dat gedaan had. Hij zei: “Die gasten”, welke gasten vroeg ik. “Die
dikkop, Francis Liebrand” zei hij toen. […] Ik meen uit het verhaal van
Sander begrepen te hebben dat zij daar die Francis Liebrand getroffen hebben en dat Kevin en Francis het daar samen niet eens zijn
geworden over de deal.’ (p. 1159)
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‘Sander heeft tegen mij niet precies gezegd dat hij Francis daar
heeft gezien, maar door het noemen van de naam van Francis en
het feit dat Francis iets ging regelen en Kevin drugs voor geld kon
krijgen en dat Kevin het niet eens was met hoe het daar geregeld
was, nam ik aan dat ze daar ter plekke met Francis hebben gesproken, waarna Francis wegging om iets te regelen.’ (p. 1160)
De moeder van Kim was dus minder stellig dan haar dochter in haar eerste verklaringen, maar ook zij meende van Sander begrepen te hebben dat
Kevin en hij bij de schuren wel degelijk iemand hadden getroffen.
Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze moeder behoorlijk in de
bonen moet zijn geweest. Neem bijvoorbeeld wat vlak hiervoor gebeurde.
De mobiele telefoon van haar zoon ging over. Zij nam op. Het was haar
dochter die vertelde wat er gebeurd was. Zij raakte daarvan zo overstuur
dat ze op een verkeerd knopje drukte waardoor de verbinding werd verbroken. Ze waarschuwde haar man. Omdat ze Iris wilde bellen maar niet kon
omgaan met de telefoon van haar zoon, liep ze het huis uit om bij kennissen te gaan bellen. Haar man moet toen begrepen hebben dat ze naar Iris
ging, want hij ging vervolgens ook naar Iris en was verbaasd om zijn vrouw
daar niet aan te treffen en zo hoorde Iris van hem voor het eerst dat Kevin
was neergeschoten. En terwijl haar man onderweg was naar Iris, liep de
moeder van Kim dus naar die telefoonkennissen en tijdens dat lopen vond
ze haar bril, zo verklaarde ze, waarop ze besloot om terug te lopen en alsnog met de telefoon van haar zoon te gaan bellen. Blijkbaar dacht ze dat ze
met bril wél met die telefoon overweg zou kunnen. Kortom, de moeder van
Kim was misschien een beetje in de war.
Wat zei Sander over dit telefoontje met de moeder van Kim? In eerste
instantie vertelde Sander niet dat hij de moeder van Kim aan de telefoon had
gehad. Toen de politie hem er later uitdrukkelijk naar vroeg, verklaarde hij
dat hij niet wist of hij toen ook met haar had gepraat. Als we de moeder van
Kim moeten geloven, moet het een betrekkelijk lang gesprek zijn geweest.
En dan is er nog een laatste telefoontje dat hier moet worden besproken: Sander herinnerde zich niet of hij gebeld had met de moeder van Kim,
maar hij herinnerde zich wel dat hij bij Kim thuis gebeld had met Iris. Volgens Sander had Iris zelf gebeld. Ze was in paniek, ze huilde, ze wilde weten
of Kevin inderdaad was neergeschoten. Ze wilde dat Sander naar haar toe
kwam. De vraag is natuurlijk: welke versie van het verhaal heeft Sander
toen aan Iris verteld?
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Iris verklaarde dat zij toen inderdaad Sander aan de lijn had gehad,
maar zei niets over de inhoud van dat gesprek (p. 1104). Maar bij dit gesprek
tussen Sander en Iris moet een getuige aanwezig zijn geweest: Kim. Wat
verklaarde zij?
‘Iris belde nog voor mijn vader er was, naar mij. Ze vroeg naar Sander. Ik begreep uit het gesprek, dat Iris vroeg of het echt waar was.
Sander zei dat dit inderdaad klopte. In dit gesprek heeft hij niet verteld wie dit gedaan zou hebben. Iris vroeg waarom hij Kevin alleen
heeft achtergelaten. Ik kon dat horen, omdat Iris heel erg tekeer
ging, ze was over haar toeren. Sander vertelde dat hij anders ook
eraan zou zijn gegaan. Even later belde Iris terug en zei tegen mij,
dat Sander opgehaald zou worden.’ (p. 888)
Kort daarna arriveerden de vader van Kim en een buurman van Iris. Sander
vertrok vervolgens met die buurman. Kim:
‘Sander zei dat hij mij nog zou bellen, maar ik zei dat ik niks meer
met hem te maken wilde hebben.’ (p. 888)
Ze gooide de plastic zak, waarin Sander zijn ondergepoepte broek had
gestopt, in de vuilnisbak.
Belangrijk aan dit alles is dat er dus twee mensen zijn tegen wie Sander
gezegd zou hebben dat Kevin en hij bij de schuren in Wamel wel degelijk
Francis Liebrand in levenden lijve hadden ontmoet. Dat waren Kim, die
haar verklaring later weer introk, en de moeder van Kim, die duidelijk nogal
in de war was. Verderop zullen we nog twee personen tegenkomen aan
wie Sander ook zijn aanvankelijke versie zou hebben verteld.
Sander vroeg de buurman van Iris om niet rechtstreeks naar Iris te
rijden, maar om eerst even langs te gaan bij Thomas Mathus. Er zijn drie
mensen die hierover kunnen berichten: die buurman, Thomas Mathus en
zijn vrouw Pleun de Wit.
De buurman, Dirk Plasqui, kon zich die tussenstop bij Thomas Mathus
niet herinneren. Hij was vooral bezorgd over zijn vrouw, die inmiddels bij
Iris zat en die onlangs in het ziekenhuis had gelegen wegens ‘overspannenheid’ (p. 1327). Zijn vrouw was in paniek. Hij kon zich nauwelijks herinneren
hoe hij naar Volkel en weer terug was gereden (p. 1328). Hij meldde dat
Sander tijdens de rit niets had gezegd en helemaal wit was geweest. ‘Het
was alsof ik een pop naast me had zitten’ (p. 1327).
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De vrouw van Thomas Mathus, Pleun de Wit, vertelde wat Sander toen
had gezegd:
‘Sander vertelde dat Kevin en hij naar schuren toeliepen en dat toen
ze de hoek omkwamen bij een van die schuren er geschoten werd.’
(p. 1360)
Er is geen sprake van iemand gezien hebben. De naam van Francis Liebrand
komt in deze verklaring niet voor.
‘Ik hoorde dat Thomas vroeg: Ben jij gaan kijken of hij leefde? Ik
hoorde dat Sander zei: “Nee ik durfde niet terug te gaan.” Ik hoorde
dat Thomas vroeg: Weet Iris al wat er gebeurd is? Sander zei: Dat
heb ik nog niet durven te vertellen. Thomas zei: “Heb jij de politie
gebeld?” Waarop Sander zei: “Nee dat heb ik nog niet gedaan.” Thomas zei toen, we gaan eerst naar Iris. Sander vond dit goed zoals
Thomas dat voorstelde. Ik schat dat Sander ongeveer 5 minuten binnen in onze woning is geweest.’ (p. 1361)
En vervolgens reden Thomas en zijn vrouw samen naar het huis van Iris.
Wat verklaarde Thomas Mathus? Thomas Mathus verklaarde al dadelijk op 6 januari zeer uitvoerig over deze kortstondige tussenstop (p. 924925) – te uitvoerig om hier te kunnen citeren. Zijn verklaring spoort goed
met die van zijn vrouw.
‘Ik hoorde vanmorgen van Sander dat Kevin en hij gisteren te horen
hadden gekregen dat zij naar Wamel moesten komen om het geld
te ontvangen. Sander zei tegen mij dat slechts één man kon weten
dat Kevin en hij naar die plaats in Wamel kwamen. Dat was de eerdergenoemde Liebrand, die ik zelf dus niet ken. Ik hoorde van Sander in het kort dat er op die plaats in Wamel kennelijk op Kevin en
hem geschoten was.’ (p. 925)
Thomas Mathus maakt geen melding van iemand die Sander en Kevin bij
de schuren getroffen zouden hebben. Volgens hem had de tussenstop van
Sander bij zijn huis hooguit vijf minuten geduurd (p. 946).
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Toen Sander en de buurman aankwamen bij Iris, waren daar al allerlei
mensen. Er was de buurvrouw, die dadelijk samen met haar man weer vertrok. Er waren de ouders van Kevin, die door Iris gebeld waren. Iris had ook
haar moeder en haar zus Demi gebeld; die waren er ook. Direct na Sander
arriveerden ook Thomas Mathus en zijn vrouw. Ook de ouders van Kim
moeten al snel zijn gekomen. Daarna kwamen ook nog collega-inbreker
Sven Bouffioux – degene aan wie Sander de vorige dag zijn auto had verkocht – en diens vrouw.
Sander moet kort na half tien bij Iris zijn aangekomen. We weten dat
Iris rond negen uur belde naar Kim; in haar laatste telefoontje zei ze dat
Sander zou worden opgehaald. Dit was om vijf over negen (p. 412). De buurman van Iris zal dus rond kwart over negen bij Kim zijn aangekomen. Circa
tien minuten later zal Sander met de buurman zijn aangekomen bij Thomas Mathus. Als hij daar vijf minuten binnen is geweest en daarna doorgereden naar Iris, dan moet hij daar kort na half tien zijn aangekomen.
Er is vanuit de woning van Iris om 9.49 uur gebeld naar de politie. Om
10.14 uur is er gebeld naar een ziekenhuis in Tiel – ongetwijfeld om te vragen of daar de afgelopen nacht een ernstig gewonde Kevin Moyson was
binnengebracht – en twee minuten later opnieuw naar de politie. Snel
daarna was de politie ter plekke. Wat is er gebeurd in de periode van ruim
een half uur tussen de aankomst van Sander bij Iris en de komst van de
politie?
We zagen dat Sander zei dat hij verteld had wat er gebeurd was. Dit
spoort met wat Thomas Mathus zei:
‘Ik begreep uit het verhaal van Sander tegen Iris dat zij op de afgesproken plaats niemand aantroffen.’ (p. 926)
Andere aanwezigen verklaarden niet dat Sander toen verteld heeft wat er
gebeurd was. Sommige getuigen verklaarden dat zij gezien hadden hoe
Sander een aantal biljetten van honderd gulden aan Thomas Mathus gaf.
De vader van Kevin hoorde Sander zeggen dat hijzelf niet wist hoeveel biljetten het waren (p. 839). Sander ontkende in eerste instantie dat hij geld
aan Thomas Mathus had gegeven; later zei hij dat het twee biljetten waren
geweest. En dat hij Thomas ook zijn handschoenen had gegeven. Thomas
Mathus had het over drie biljetten van honderd; hij ontkende dat hij ook
handschoenen van Sander had gekregen. De vader van Kevin zag hoe San-
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der gereedschap uit zijn zak haalde en dat in het schuurtje van Iris gooide.
Andere aanwezigen meldden dit niet.
Verschillende getuigen verklaarden dat Thomas Mathus op Sander
had zitten inpraten dat hij de politie moest bellen. De lezer herinnert zich
dat Sander het omgekeerde had gezegd: dat hijzelf de politie wilde bellen,
maar dat Thomas Mathus hem had gewaarschuwd dat hij dan alsnog zijn
straf zou moeten uitzitten. We mogen veilig aannemen dat dit opnieuw
iets is waarin Sander zich tegenover de politie beter wilde voordoen dan hij
was. Thomas Mathus was uiteindelijk degene die de politie belde.
Van belang inzake het gebeuren in de huiskamer van Iris is natuurlijk
vooral de vraag in hoeverre Sander invloed gehad kan hebben op de verklaringen van alle anderen die in die huiskamer aanwezig waren. Die invloed
lijkt beperkt. Men krijgt niet de indruk dat Sander zijn verhaal plenair heeft
gedaan. Hij is vooral bezig geweest met zijn eigen hachje: geld wegwerken,
misschien gereedschap wegwerken, zich verzetten tegen Thomas Mathus
die wilde dat hij de politie zou bellen.
De politie heeft Sander dadelijk meegenomen en niet meer losgelaten.
Dat kon; hij was immers voortvluchtig. Misschien was het ook voor Sanders
eigen veiligheid beter dat hij werd vastgehouden. Vanaf dat moment kan
hij nauwelijks nog invloed hebben gehad op de verklaringen van de andere
getuigen. Met een paar uitzonderingen.
Die uitzonderingen hebben betrekking op de eerste versie van Sanders
verhaal waarin hij verteld moet hebben dat Kevin en hij bij de schuren in
Wamel Francis Liebrand hadden getroffen. Toen Kim enkele maanden later
verklaarde dat Sander dit nooit tegen haar had gezegd, zal dit intrekken
van haar eerdere verklaring stellig het gevolg zijn geweest van latere druk
door Sander. Maar in twee andere opzichten gaf Sander ook na zijn aanhouding door de politie nog voedsel aan die eerste versie.
De eerste keer was vier dagen na de moord. De politie bracht Sander
toen met de auto vanuit het huis van bewaring in Dordrecht naar het politiebureau in Tiel. De politieman die achter het stuur zat, praatte met Sander over de moord. Hij hoorde Sander zoiets zeggen als ‘Francis weet dat
ik hem gezien heb’ of ‘Ik heb Francis daar tenslotte gezien’. Zes dagen later
maakte de politieman daarvan een proces-verbaal van bevindingen.
Een zus van Kevin, Johanna Moyson, verklaarde drie jaar na de moord
tegen de rechter-commissaris bij de behandeling in hoger beroep dat zij
Sander had bezocht in het huis van bewaring en dat hij toen gezegd had
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dat hij Francis Liebrand bij de schuren had gezien, of althans zijn silhouet
(p. 1781). Johanna Moyson had overigens grote twijfels over Sander. Zij kon
zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat hij wel was beschoten maar niet was
geraakt.
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het onderzoek naar het
verhaal van Sander. We hebben dat verhaal gecontroleerd voor zover dat
mogelijk was. Die controle geschiedde vooral door vergelijking met verklaringen van andere getuigen. Die vergelijkingen zijn waardevoller naarmate er minder contact is geweest tussen Sander en die andere getuigen.
Zo heeft Kim ongetwijfeld naderhand haar oorspronkelijke verklaring
ingetrokken omdat ze opnieuw nauw contact kreeg met Sander. En dit
was ook de reden om zo precies mogelijk te reconstrueren met wie Sander
gepraat heeft tussen het moment van de moord en het moment waarop
hij werd meegenomen door de politie. En daarom hebben we ook gekeken
naar de gebeurtenissen in de huiskamer van Iris, waar Sander die maandagochtend in gezelschap van allerlei mensen heeft gezeten totdat hij na
ongeveer een half uur werd meegenomen door de politie.
De meest interessante gebeurtenis in de huiskamer van Iris had zich
echter daarvóór al afgespeeld. Althans, als het klopt wat de moeder van
Kevin verklaarde:
‘Maandag 6 januari 1997 ’s ochtends was ik bij Iris in de woning. De
politie was toen nog niet geweest. De buurman van Iris was toen
Sander ophalen in Volkel. In de woning waren toen: ik, mijn man,
Iris, Sven Bouffioux en Marloes Lommers. Op dat moment kwam
ook Marijke Vergeer binnenlopen. Ze vroeg aan Iris: “Wat is er
gebeurd?” Iris zei toen: ze hebben Kevin misschien doodgeschoten.
Ik hoorde toen dat Marijke zei: “Ik dacht dat het net andersom was.”
Achteraf snap ik niet hoe Marijke aan dat verhaal komt. Marijke vertelde toen ook nog dat ze wel in de gaten had dat er iets aan de hand
was die morgen. Ze had namelijk gezien dat ze bij Gielen om het
huis aan het lopen waren. Hierna zijn Marijke en Sven Bouffioux de
gang van de woning van Iris ingelopen. Daar hebben ze even staan
praten waarna ze samen wegggegaan zijn.’ (p. 1072)
Marijke Vergeer is in dit verhaal nog niet geïntroduceerd. Zij woonde tegenover Dennis Gielen, de collega-inbreker die zowel met Kevin als met Francis
Liebrand bevriend was. Zij zou dus al eerder die ochtend gezien hebben dat
2
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er iets aan de hand was omdat ‘ze’ rond het huis van Dennis Gielen liepen.
Het is een raar verhaal, dat door niemand anders wordt gemeld. Misschien
haalde de moeder van Kevin eenvoudig allerlei dingen door elkaar. Maar er
zijn enkele andere details in het dossier die hierbij aan lijken te sluiten.
Dennis Gielen verklaarde dat hij van de echtgenoot van Marijke Vergeer,
Sjoerd Vergeer, had gehoord dat Francis Liebrand op de dag van de moord
een paar keer bij hem aan de deur was geweest (p. 1136). (Dennis Gielen
was er niet. Hij zat de hele dag in Amsterdam.) Hoe wist Marijke Vergeer
die ochtend al vóór tien uur dat er iets aan de hand was? Had zij Francis
Liebrand toen al bij het huis van Dennis Gielen gezien? Waarom was zij die
ochtend naar Iris gegaan? Had Francis Liebrand tegen haar gezegd dat er
iets met Kevin was gebeurd? Waarom zocht Francis Liebrand die ochtend
contact met Dennis Gielen? Dennis Gielen zal nog een paar keer ter sprake
komen als iemand die nauw met Francis Liebrand samenwerkt. Marijke
Vergeer zei tegen de politie dat zij pas ’s middags had gehoord dat Kevin
was doodgeschoten (p. 1364). Sjoerd Vergeer is niet door de politie gehoord.
Dat is jammer. Het zal ongetwijfeld wel geprobeerd zijn, want de politie
moet beseft hebben dat hij wel eens belangrijk zouden kunnen zijn: zijn
telefoonnummer is een van de ongeveer dertig nummers waarvan alle uitgaande gesprekken zijn genoteerd.
Toen de politie rond twintig over tien bij Iris kwam, werd Sander meegenomen. De andere aanwezigen werd verzocht om voorlopig even in de
kamer te blijven. Thomas Mathus zei dat hij even een boodschap moest
doen en vertrok dadelijk, naar later bleek naar het huis van Dennis Gielen. Hij zei tegen de politie dat hij Dennis Gielen alleen van naam kende.
Waarom vertrok Thomas Mathus dadelijk naar Dennis Gielen? Het lijkt
alsof er hier meer aan de hand is geweest dan de politie heeft weten te
achterhalen.
Maar met deze opmerkingen van Marijke en Sjoerd Vergeer dat Francis
Liebrand de dag van de moord een paar keer bij Dennis Gielen aan de deur
geweest zou zijn, hebben we het verhaal van Sander al verlaten en zijn we
eigenlijk al begonnen met de volgende taak die ons te wachten staat: het
nagaan van de gangen van Francis Liebrand.
Maar voordat we overstappen naar deze nieuwe fase van het onderzoek
– we moeten nu overstappen van een misdrijfgeleid onderzoek naar een
verdachtegeleid onderzoek – moet nog even één aspect worden genoemd
dat thuishoort in het misdrijfgeleide onderzoek. Daphne Ooms, de hos3
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pita van Sander, meldde dat er op de dag van de moord dreigtelefoontjes
waren binnengekomen. Er was gevraagd naar Sander. Een stem zou gezegd
hebben: ‘Er zaten twee houders bij het wapen, de ene was voor Kevin en de
andere was voor…’ (p. 100). De politie adviseerde haar om het antwoordapparaat aan te zetten, zodat eventuele latere telefoontjes geregistreerd
zouden worden (p. 903). Later verklaarde zij dat er die dag alleen maar een
paar keer naar Sander was gevraagd door iemand die zijn naam niet had
gezegd (p. 905).
De politie heeft van enkele tientallen telefoonnummers lijsten opgevraagd van de uitgaande gesprekken. Daarbij zat ook het nummer van
Daphne Ooms. Van een kleiner aantal telefoonnummers zijn ook de nummers van de binnenkomende gesprekken opgevraagd. Daar zat Daphne
Ooms niet bij. Dat valt te betreuren. Weliswaar zou dit waarschijnlijk weinig hebben opgeleverd: wie dreigtelefoontjes pleegt, zal dat in het algemeen niet doen met zijn eigen telefoon. Toch zou het interessant geweest
zijn om te weten vanuit welk nummer of welke nummers er die dag naar
Daphne Ooms was gebeld.
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Verdachtegeleid onderzoek

We zijn nu klaar met het verhaal van Sander. We hebben gezien dat Sander niet zonder meer een betrouwbare getuige is. Hij vertelde doorzichtige
leugens. Hij verzweeg aanvankelijk tegenover de politie dat Kevin en hij
tijdens de nacht van de moord inbrekersgereedschap bij zich hadden. Hij
probeerde zich vlak voor de komst van de politie te ontdoen van belastend
materiaal zoals briefjes van honderd, handschoenen en vermoedelijk ook
gereedschap. Hij vertelde dat hij de politie wilde bellen maar dat Thomas
Mathus hem tegenhield terwijl het in werkelijkheid precies andersom was.
En hij vertelde over de gebeurtenissen in Wamel op een essentieel punt
twee verschillende versies: eerst zei hij dat Kevin en hij bij de schuren Francis Liebrand hadden getroffen; later vertelde hij dat ze niemand hadden
gezien. Maar ondanks deze problemen leert vergelijking van Sanders verhaal met de rest van het dossier dat zijn verhaal in grote lijnen alleszins
geloofwaardig is. Kevin en hij zijn in de nacht van 5 op 6 januari 1997 naar
Wamel vertrokken omdat Kevin verwachtte dat ze daar Francis Liebrand
zouden treffen en dat Francis Liebrand daar zijn schuld zou aflossen, in
geld of in de vorm van weedplanten die ze daar samen zouden stelen.
De conclusie dat Sanders verhaal in grote lijnen geloofwaardig is,
betekent dat het onderzoek naar de moord op Kevin een nieuwe wending
krijgt. Tot dusver hebben we een zogenaamd misdrijfgeleid onderzoek verricht. Het onderzoek richtte zich op wat er te leren viel van de plaats van
het delict. Bijster veel was daar niet te vinden: een paar kogels en hulzen,
wat voetsporen en wat gereedschap. En in de jas van het slachtoffer een
visitekaartje met een routebeschrijving. Maar veruit het belangrijkste van
alles wat aanwezig was geweest op de plaats delict was een levend wezen:
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Sander. Dat levende object beweerde althans dat het bij de moord aanwezig was geweest en had over wat er gebeurd was een compleet verhaal.
Tegenover dit voor de politie buitengewoon gelukkige toeval stond ook een
levensgroot probleem: deze getuige die er zelf bijgeweest was, was een
slappe en onbetrouwbare crimineel. Het overgrote deel van ons onderzoek
tot dusver richtte zich daarom op de geloofwaardigheid van zijn verhaal.
Dat was een hoop werk, maar dat is nu ten einde en heeft een duidelijk
resultaat opgeleverd: dat verhaal ziet er serieus uit en dat betekent dat we
nu een ernstige verdenking hebben jegens Francis Liebrand. Het onderzoek
moet zich daarom nu op Francis Liebrand gaan richten. Het onderzoek verandert nu van een misdrijfgeleid in een verdachtegeleid onderzoek.
Een verdachtegeleid onderzoek ziet er wezenlijk anders uit dan een
misdrijfgeleid onderzoek. In een verdachtegeleid onderzoek probeer je te
bewijzen dat een bepaalde persoon het misdrijf heeft gepleegd. Je werkt
vanuit een tunnelvisie. Je zoekt uitsluitend naar informatie die de hypothese – deze persoon heeft dit misdrijf gepleegd – bevestigt. Natuurlijk
zoek je ook naar informatie die in strijd is met de hypothese, want je kunt
de hypothese alleen bevestigen als je kunt aantonen dat zulke strijdige
informatie niet is te vinden.
Het verschil tussen misdrijfgeleid onderzoek en verdachtegeleid onderzoek is niet alleen een verschil in aanpak maar ook een verschil in fasering, in tijd.6 Onderzoek moet aanvankelijk misdrijfgeleid zijn en leidt dan
als het goed is tot een verdachte, op wie het onderzoek zich vervolgens
toespitst. In de praktijk is de tijdsopeenvolging vaak minder fraai. Neem
onze zaak. De politie is begonnen met misdrijfgeleid onderzoek: het verhoren van Sander en het zoeken naar het lichaam van Kevin. Zodra Sander vertelde dat de moord gepleegd was door Francis Liebrand, heeft het
politie-onderzoek twee sporen gevolgd. Aan de ene kant is het verhaal
van Sander op zijn geloofwaardigheid onderzocht, door het horen van een
groot aantal andere getuigen; aan de andere kant is de politie ook dadelijk
onderzoek gestart naar Francis Liebrand en dat was van meet af aan en
uitsluitend verdachtegeleid. Logisch gezien zou je eerst het misdrijfgeleide
onderzoek moeten voltooien en pas daarna beginnen met het verdachtegeleide onderzoek. In de praktijk zou dat in dit geval echter onverstandig
zijn geweest. Het onderzoek naar Sanders verhaal heeft weken in beslag
genomen. Als je al die tijd zou wachten met het richten van de aandacht
6
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op Francis Liebrand, dan zou deze alle tijd hebben om – als hij inderdaad de
dader was – zijn sporen uit te wissen.
Maar deze aanpak is ook riskant. Want als het misdrijfgeleide onderzoek zou hebben geleid tot de conclusie dat het verhaal van Sander waarschijnlijk onwaar was – bijvoorbeeld omdat hij misschien zelf wel de dader
was – dan zou er al veel zijn geïnvesteerd in pogingen om te bewijzen dat
Francis Liebrand de dader was. Het zou moeilijk zijn geweest om het eenmaal ingeslagen pad weer te verlaten. Ons denken zit zo in elkaar dat wij
geneigd zijn om een eenmaal omarmd idee niet snel los te laten. We zoeken
vooral naar informatie die onze opvattingen ondersteunt en zijn geneigd
om informatie die in strijd is met wat we denken, te vergeten of om het
belang ervan te onderschatten. Deze neiging tot het zoeken van bevestiging – psychologen spreken van ‘confirmation bias’7 – leidt in politie-onderzoek tot wat tegenwoordig meestal ‘tunnelvisie’8 wordt genoemd. Als de
politie eenmaal in haar hoofd heeft dat een bepaalde verdachte het heeft
gedaan, dan is zij daar vaak nauwelijks nog van af te brengen. Hier, bij de
moord op Kevin, was dit risico ook aanwezig, omdat met het verdachtegeleide onderzoek al begonnen moest worden lang voordat het misdrijfgeleide onderzoek beëindigd was. In deze zaak heeft de politie geluk gehad:
onderzoek van Sanders verhaal leidt tot de conclusie waarvan men eigenlijk van meet af aan al was uitgegaan: Francis Liebrand bleek een alleszins
serieuze verdachte.
We moeten daarom in deze fase van het onderzoek afstappen van het
sympathieke idee dat iedereen onschuldig is zolang het tegendeel niet is
bewezen. We moeten ons nu zetten aan de eenzijdige taak om te bewijzen dat Francis Liebrand degene is die achter de moord op Kevin zit. Pas
aan het eind van deze nieuwe fase van het onderzoek moeten we bezien
of die conclusie houdbaar is: heeft deze verdachte het gedaan? Zo ver zijn
we echter nog niet.
We gaan op zoek naar verdachte gedragingen van Francis Liebrand. Al
op de dag van de moord is de politie begonnen met dit type onderzoek. Je
zou verwachten dat zulk onderzoek begint met het oppakken en verhoren
van de verdachte. Dat is in dit geval niet gedaan. Francis Liebrand was een
7
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goede bekende van de politie en de politie wist dat het hier ging om een
crimineel die zich bijna altijd beroept op zijn zwijgrecht en die eigenlijk
altijd iedere betrokkenheid bij welk misdrijf dan ook ontkent. Het verhoren
van zo’n verdachte levert waarschijnlijk niets op. De politie heeft daarom
geruime tijd gewacht met de aanhouding in de hoop dat hij zichzelf zou
verraden door fouten te maken. De politie is zijn gangen gaan nagaan. Er
werd een camera opgehangen waarmee de voordeur van zijn woning in de
gaten gehouden kon worden. Hij werd gevolgd. Telefoons werden afgeluisterd. Allerlei getuigen zijn gehoord in de hoop dat dit belastende informatie zou opleveren.
Het horen van getuigen in dit verdachtegeleide onderzoek verliep
anders dan het horen van de getuigen die iets konden zeggen over het
verhaal van Sander. Bij het controleren van Sanders verhaal had de politie
te maken met getuigen die allerlei redenen hadden om niet het achterste
van hun tong te laten zien, bijvoorbeeld omdat ze zelf criminelen waren of
bang waren voor de repercussies van al te grote openhartigheid. De meesten waren echter wel in beginsel bereid om de politie te helpen. Kevin was
vermoord. Kevin kon niet alleen rekenen op compassie, maar ook op sympathie van bijna iedereen om hem heen – hij was weliswaar een crimineel,
maar eigenlijk alle getuigen zijn het erover eens dat hij een aardig iemand
was met weinig vijanden.
Bij het horen van getuigen in het op Francis Liebrand gerichte onderzoek ligt dit anders. De politie richtte zich uiteraard vooral op de naaste
contacten van Francis Liebrand. Die waren weinig mededeelzaam. Sommigen verklaarden dat ze Francis Liebrand niet kenden, of als ze hem al kenden, dan waren ze zijn achternaam vergeten of wisten ze niet meer waarvan ze hem kenden. En als de relatie onmiskenbaar was, zoals bijvoorbeeld
bij Jacoba, zijn vriendin, dan kreeg de politie te maken met een getuige
die alles bij elkaar loog en verklaarde dat ze zelfs het telefoonnummer van
haar vriend niet wist en dat zij eigenlijk überhaupt niet wist of hij eigenlijk
wel een telefoon bezat.
We bespreken de door de politie verzamelde verdachte gedragingen
van Francis Liebrand zo veel mogelijk in chronologische volgorde. Het zal nu
vooral gaan om de vraag of Francis Liebrand een alibi had voor de nacht van
de moord en om allerlei gedrag van Francis Liebrand gedurende de dagen
daarna. Maar er is ook een enkel detail dat al dateert van vóór de moord.
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De veertjes

Op 10 januari 1997 hoorde de politie Marloes Lommers. Zij was zowel de
vaste oppas van Kevin en Iris als ook de moeder van Kim, de kersverse
vriendin van Sander. Maar Marloes Lommers bleek nog veel meer mensen
te kennen. Zij vertelde ook het volgende verhaal:
‘Ik heb inmiddels van iemand anders gehoord dat Francis Liebrand
zondagavond op zoek is geweest naar veertjes voor in een wapen.
Ik heb begrepen dat hij dat thuis bij zijn moeder, Daniëlle, heeft
gevraagd. Een meisje van Penay moet toen voor de grap gezegd
hebben dat hij dat maar bij de politie moest vragen. Ik heb dat
gehoord van Pien Steeman, die had het weer van Julia, een vriendin
van Emma Penay. Emma was toen thuis bij Daniëlle.’ (p. 1160)
De zondagavond waarover Marloes Lommers het had, was zondag 5 januari, de avond voor de moord. Het meisje van Penay moet Emma Penay zijn
geweest, een 32-jarige nicht van Francis Liebrand.
Op 22 januari werd Francis Liebrand aangehouden en begon de politie
met het verhoren van zijn familie. Ook nicht Emma Penay werd verhoord. Zij
vertelde dat zij op zondag 5 januari inderdaad haar neef Francis had getroffen bij zijn moeder, maar van een gesprek over veertjes, laat staan van een
gesprek over veertjes voor een wapen, kon zij zich niets herinneren:
‘Ik kan mij niet herinneren dat Francis daar gesproken heeft of
gevraagd heeft of op zoek is geweest naar wat u veertjes noemt. Ik
weet in dit verband niet wat er met veertjes wordt bedoeld.’ (p. 1189)
De wijze waarop deze passage is geformuleerd, wijst erop dat de politie
Emma Penay flink over die veertjes moet hebben zitten doorzagen. Niet
alleen Emma Penay maar ook Francis’ moeder zei dat zij zich hiervan niets
kon herinneren:
‘Ik kan mij niet herinneren dat Francis die middag over “veertjes”
heeft gesproken of daarnaar heeft gezocht. In verband met “veertjes” kan ik mij alleen voorstellen dat dat veertjes voor een dartbord
zijn geweest. Ik heb wel ooit een dartbord gehad, doch dat heb ik de
deur uitgedaan.’ (p. 759)
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De politie vertrouwde de onwetendheid van Emma Penay en haar tante
blijkbaar niet en ging op zoek naar de personen via wie het verhaal uiteindelijk bij Marloes Lommers beland zou zijn: Pien Steeman en ene Julia. Pien
Steeman vertelde op 3 februari aan de politie dat zij van haar zus Julia het
volgende verhaal had gehoord:
‘Julia vertelde mij dat Caroline [Penay] naar haar zus Emma had
gebeld. Emma had tegen Caroline gezegd dat Francis aan haar
had gevraagd waar of hij aan veertjes kon komen voor zijn pistool.
Emma zou toen lachend tegen hem hebben gezegd dat hij naar het
politiebureau moest gaan.’ (p. 1369)
Pien Steeman bleek het verhaal dus inderdaad te hebben gehoord van Julia.
Dat was haar zus. Die vertelde de politie de dag daarna, op 4 februari, dat
zij het verhaal gehoord had van haar vriendin Caroline Penay, de zus van
Emma Penay:
‘Caroline kwam toen met het verhaal dat zij van Emma had gehoord
dat Francis een tijdje geleden bij zijn moeder was. Toen was Emma
ook daar. Daar zei Francis, ik dacht tegen Emma: God weet je waar
ik van die veertjes kan kopen. De moeder van Francis vroeg toen of
dit voor een balpen was. Francis reageerde toen van, dat weet jij
toch niet maar dat is voor…. Hij deed toen met zijn vingers de vorm
van een pistool na. Emma had toen met een lach de opmerking
gemaakt, dat Francis dit maar bij het politiebureau moest vragen.
Ik weet niet wanneer dit geweest is. Zo heb ik het in ieder geval van
Caroline gehoord.’ (p. 1371-1372)
En weer een dag later, op 5 februari, meldde Emma Penay zich spontaan bij
de politie en vertelde vervolgens precies het verhaal waarnaar de politie al
op 22 januari op zoek was geweest. Ze vertelde hoe zij een paar dagen voor
de moord, op donderdag 2 januari, aan het schoonmaken was geweest in
het huis van de moeder van Francis Liebrand – haar tante dus – toen Francis bij zijn moeder langskwam.
‘Francis vroeg toen ineens in zijn algemeenheid aan mij en mijn
tante Daniëlle: “Ik zoek een paar veertjes.” Mijn tante vroeg of dat
dan voor een dartspel was. Ik vroeg of dat voor een pen was of zo.
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Francis lachte ons hierop min of meer uit. Ik zag dat hij toen een
beweging met zijn hand maakte alsof hij een schietgebaar maakte.
Ik hoorde dat hij daarbij zei dat het voor een stengun was.’ (p. 1192)
Het verhaal was nog mooier dan de politie gehoopt zal hebben: Emma
Penay had het niet over een pistool of een wapen, maar over een stengun,
en Kevin is doodgeschoten niet met een pistool maar met een stengun of
een vergelijkbaar soort wapen. Merk op dat dit voorval zich volgens Emma
Penay niet had afgespeeld op zondagavond 5 januari, zoals Marloes Lommers had gezegd, maar een paar dagen eerder, op donderdag 2 januari.
Blijkbaar was er bij het doorvertellen van dit verhaal een fout in de datering geslopen. Die fout is in zoverre begrijpelijk dat Emma Penay haar neef
in die dagen twee keer bij haar tante had getroffen: zowel op 2 als op 5
januari. Die tweede ontmoeting zal ons verderop nog bezighouden.
Er zitten meer doorvertelfouten in dit verhaal. Niet alleen was de stengun later een pistool en een wapen geworden, maar ook was de opmerking van Emma of die veertjes misschien voor een pen bedoeld waren, verplaatst naar haar tante – volgens Emma had haar tante in werkelijkheid
gevraagd of Francis op zoek was naar veertjes voor een dartspel. (En dat
dartspel keerde weer terug toen Francis’ moeder zich op 22 januari tegenover de politie van de domme hield maar wel zei dat zij bij veertjes alleen
maar kon denken aan veertjes voor een dartspel.)
Maar waarom had Emma Penay over dit alles op 22 januari tegenover
de politie haar mond gehouden? Op 5 februari legde zij uit hoe het allemaal was gelopen. Nadat zij op 2 januari bij haar tante Francis Liebrand
had getroffen, was zij diezelfde avond samen met haar zus Caroline en hun
beider echtgenoten naar de Ikea in Eindhoven gegaan. Caroline had daar
gevraagd hoe het met hun neef Francis was en Emma had toen het merkwaardige voorval met de veertjes verteld.
Een paar dagen later, op 6 januari, de dag van de moord, hoorde Emma
op het schoolplein van haar kinderen voor het eerst van de moord en hoe in
dat verband de naam van haar neef werd genoemd. Zij herinnerde zich toen
de opmerking van Francis over de veertjes voor een stengun en wenste dat
zij die opmerking nooit had gehoord. Diezelfde avond belde haar zus Caroline en vroeg of zij het verhaal van de moord en de mogelijke rol van hun
neef daarin al had gehoord en memoreerde toen de opmerking over de veertjes. Emma had geantwoord dat zij het daar niet meer over wilde hebben.
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Op 22 januari werd zij gehoord door de politie. Waarom had zij toen
geen sjoege gegeven op de nadrukkelijke vragen van de politie naar het
veertjesverhaal? Omdat op dat moment, zo vertelde zij op 5 februari, haar
tante was binnengekomen en zij liever niet wilde dat haar tante zou horen
dat zij dit verhaal aan de politie vertelde. Klopt deze verklaring? Misschien
wel, maar het is ook mogelijk dat Emma Penay zich hoe dan ook ongemakkelijk voelde over dit veertjesverhaal. Zie hoe zij al dadelijk op 6 januari op
het schoolplein had gewenst dat zij die opmerking van haar neef over die
veertjes maar nooit had gehoord. En hoe zij diezelfde avond tegen haar zus
Caroline zei dat zij het er niet meer over wilde hebben.
Maar Emma Penay zal zich op 22 januari natuurlijk hebben afgevraagd
hoe het mogelijk was dat de politie dit verhaal kende. Zij had het verhaal
aan haar zus Caroline verteld. Had die het aan de politie verteld? Emma
kon haar zus niet onmiddellijk bereiken – ze was een paar dagen met
vakantie – maar toen zij haar aan de lijn kreeg, vertelde Caroline dat zij het
veertjesverhaal had doorverteld aan haar vriendin Julia Steeman, die het
vermoedelijk wel weer doorverteld zou hebben aan haar zus Pien, en Pien
stond weer in nauw contact met Marloes Lommers, en Marloes Lommers
stond zo dicht bij Kevin dat te verwachten viel dat zij door de politie was
gehoord.
Nog weer een paar dagen later hoorde Emma Penay – ongetwijfeld
opnieuw van haar zus Caroline – dat de politie de zusters Julia en Pien
Steeman over het veertjesverhaal aan de tand had gevoeld en besloot zij
om dan zelf ook maar met het hele verhaal op de proppen te komen, zo
vertelde zij de politie op 5 februari (p. 1192-1193).
Het verhaal is bijna te mooi om waar te zijn. De politie wil bewijzen dat
Francis Liebrand Kevin heeft doodgeschoten met een stengun of een vergelijkbaar wapen, en vervolgens duikt er een getuige op die vertelt dat zij
Francis Liebrand een paar dagen voor de moord heeft horen zeggen dat hij
op zoek was naar onderdelen voor een stengun. Wat valt er te zeggen over
het waarheidsgehalte van dit verhaal?
Voor de geloofwaardigheid pleit het feit dat Emma Penay het al vóór
de moord heeft doorverteld. Als zij er pas na de moord mee zou zijn gekomen, zouden we rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het
het gevolg zou kunnen zijn van de atmosfeer van demonisering die bijna
noodzakelijkerwijs komt te hangen rond iemand die verdacht wordt van
moord. Maar Emma Penay had het al op donderdag 2 januari in de Ikea
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doorverteld aan haar zus Caroline. (Omdat deze datering van belang is,
is het jammer dat de politie niet ook Caroline Penay heeft gehoord. Julia
Steeman vertelde dat zij het verhaal pas na de moord, op 8 januari, van
Caroline had gehoord.)
Is het plausibel dat iemand zelf een stengun wil repareren en daarvoor
op zoek gaat naar veertjes? De geraadpleegde wapendeskundige van het
Nederlands Forensisch Instituut, H.G.M. Michels, zei daarover:
‘Een stengun staat er om bekend dat als er een veertje ontbreekt
storingen kunnen optreden. Bijvoorbeeld is het mogelijk dat het
wapen dan spontaan volautomatisch begint te schieten. Een stengun is een simpel, goedkoop wapen. Iedereen die een beetje technisch is kan het wapen zelf uit elkaar halen. […] Het heeft ook een
vuurregelaar, daarachter zit ook een veertje. Je kunt hem daarmee
van semi op vol automatisch instellen. Als je technisch inzicht hebt
kun je zelf iets bedenken om een ontbrekend veertje te vervangen.
Dat is vrij simpel. Een doe-het-zelver kan met eenvoudige middelen
een vervangend veertje fabriceren en aanbrengen.’ (p. 1787)
Betekent dit nu dat Francis Liebrand een paar dagen voor de moord op zoek
was naar een paar veertjes en dat hij daarmee de stengun heeft gerepareerd waarmee vervolgens Kevin is doodgeschoten? Zo simpel zit het niet.
Want Francis Liebrand was naar alle waarschijnlijkheid ook na de moord
nog op zoek naar een veertje, zo weten we van een winkelbediende van de
plaatselijke gereedschapswinkel De Snieder – dezelfde winkel waar Sander
en Kevin twee dagen voor de moord nog een knipschaar hadden gejat. Deze
winkelbediende vertelde dat hij wist wie Francis Liebrand was – ze waren
beiden als kind opgegroeid in Volkel – en dat Francis Liebrand op maandagochtend 6 januari, en dat is dus de ochtend na de moord, om een uur of elf
in de winkel was geweest en gevraagd had om een bepaald soort veer.
‘Dergelijke veren zijn voor 1001 dingen te gebruiken. De veer die hij
nodig had, hadden wij niet in onze zaak.’ (p. 843)
Deze datum van 6 januari is natuurlijk van belang, want dit zou betekenen dat Francis Liebrand weliswaar op zoek was naar veertjes of een veer,
maar dat hij die veer blijkbaar niet had gebruikt voor het repareren van
de stengun waarmee Kevin was doodgeschoten. Tenminste, als de winkel3
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bediende zich de datum correct herinnerde. Hij verklaarde dit op 20 maart
en dat is meer dan twee maanden na dato. Hoe betrouwbaar is zo’n herinnering?
De winkelbediende vertelde de politie dat hij twee dagen nadat Francis
Liebrand in de winkel was geweest, hoorde over de moord en de mogelijke
betrokkenheid van Francis Liebrand en dat hij toen had gezegd dat hij dat
niet geloofde, omdat hij hem twee dagen daarvoor nog in de winkel had
gezien. Dat klinkt als een solide datering.
Er is echter ook iets dat pleit tegen deze datering. De winkelbediende
zei dat Francis Liebrand die ochtend moest zijn langsgekomen, om een uur
of elf. In ieder geval was het na de koffiepauze, die loopt tot kwart over tien.
We weten wat Francis Liebrand op dat moment deed. Hij was die ochtend
vanaf een uur of half tien tot ergens rond een uur of één samen met zijn
vriendin Jacoba bij zijn moeder. Jacoba noch zijn moeder verklaarden dat
Francis Liebrand tijdens die ochtend even weggeweest zou zijn. Nu zegt
dat niet zo veel: zowel zijn vriendin als zijn moeder zouden ongetwijfeld
bereid zijn om alles bij elkaar te liegen als zij zouden denken dat dit gunstig
was voor Francis Liebrand. Maar er was die ochtend vanaf een uur of tien
ook een buurvrouw op bezoek, ene mevrouw Liebrand (geen familie), die
pas een uur of anderhalf uur later weer vertrok. Toen zij binnenkwam, lag
Francis Liebrand op de bank televisie te kijken en toen ze wegging lag hij
daar nog steeds. Is Francis Liebrand misschien direct na het vertrek van de
buurvrouw vanuit het huis van zijn moeder in Volkel naar Uden gereden
om naar het veertje te vragen?
Wat zei Francis Liebrand zelf? Hij zweeg tegenover de politie en de
rechtbank maar verklaarde bij het hof:
‘Ik was niet op zoek naar veertjes voor een stengun. Dit zou ik ook
nooit gezegd hebben bij mijn moeder. Ik praat nooit over dit soort
dingen bij mijn moeder. Ik heb wel om veertjes gevraagd aan mijn
moeder. Mijn nichtje was daar ook bij. Ik was op zoek naar veertjes
voor een dompelpomp.’ (p. 1806)
‘Op de dag na de nacht van de moord was ik ook nog bij “De Snieder” geweest voor veertjes voor een dompelpomp.’ (p. 1842)
Niet een stengun maar een dompelpomp. Francis Liebrand vertelde dit
meer dan drie jaar na dato. Als hij het direct had verteld, had je er iets mee
4
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kunnen doen. Je had Francis Liebrand kunnen vragen om welke dompelpomp het precies ging en vervolgens had je die pomp kunnen bekijken.
Was de pomp defect? Had hij gerepareerd kunnen worden met een nieuw
veertje? Of werkte hij en zat er inderdaad een nieuw veertje in? Waar precies was dat nieuwe veertje dan gekocht? Meer dan drie jaar na dato zijn
zulke vragen zinloos. Je weet niet of je de goede dompelpomp te pakken
hebt en je weet bovendien niet wat er in de tussentijd aan mogelijke defecten en reparaties is geweest.
Betekent het feit dat Francis Liebrand ook na de moord nog steeds op
zoek was naar veertjes dat dit in ieder geval geen veertjes geweest kunnen
zijn voor het repareren van de stengun waarmee Kevin is doodgeschoten?
Je zou ook kunnen zeggen: het wapen waarmee in Wamel is geschoten,
lijkt niet helemaal goed te hebben gefunctioneerd. Twee hulzen bleven
vastzitten en moesten met de hand worden verwijderd. Dat zou een reden
kunnen zijn waarom de schutter de dag na de moord nog steeds op zoek
was naar een veertje voor zijn wapen.
Wat is de conclusie van dit alles? Het is op zijn zachtst gezegd eigenaardig dat iemand Francis Liebrand kort voor de moord heeft horen zeggen
dat hij veertjes voor een stengun nodig had. Sterker, het is hoogst verdacht.
Maar als bewijs voor daderschap is het te weinig.

Het alibi

Had Francis Liebrand een alibi voor de nacht van de moord? Ja, hij sliep die
nacht bij zijn vriendin Jacoba. Althans, dat is wat Jacoba verklaarde tegenover de politie. Jacoba zei dat zij op zondag 5 januari samen met haar zusje
Monique op bezoek was geweest bij haar grootouders in Zwijndrecht.
Daarna hadden ze in Uden buitenshuis gegeten. Vanaf een uur of acht had
ze thuis in haar eentje televisie zitten kijken. Om een uur of elf was ze gaan
slapen. Ze had gevoeld hoe Francis omstreeks of kort na middernacht bij
haar in bed was gekropen; ze had op de wekker gekeken. De volgende ochtend om een uur of zeven had hij haar gewekt omdat hij pijn aan zijn hand
had, maar dan zijn we al terechtgekomen bij een nieuw thema, namelijk
een wond die hij aan zijn hand had, en dat is een thema dat ons pas verderop zal bezighouden.
Klopt dit alibi? Wat zei Francis Liebrand zelf? Francis Liebrand zweeg.
Zijn alibi rust uitsluitend op de verklaring van Jacoba. Jacoba is een onbetrouwbare getuige. Dat hebben we al eerder gezien en dat zal ook verderop
nog blijken. Dat betekent echter nog niet dat haar verklaring over de nacht
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van de moord ook gelogen is. Haar verklaring dat zij diezelfde avond met
haar zusje buiten de deur had gegeten, klopt bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid wél.
Het probleem met dit alibi is niet alleen dat Jacoba een onbetrouwbare
getuige is, die er alles aan deed om haar vriend te beschermen. Er is nog
een extra reden om te twijfelen aan het door haar verleende alibi: Jacoba
vertelde niet aan iedereen hetzelfde verhaal.
Jacoba had een vriendin, Sanne Bouwen. Een goede vriendin; Jacoba
was bijvoorbeeld getuige geweest op haar huwelijk. Deze Sanne Bouwen
vertelde de politie dat Jacoba na de moord niet wilde dat Sanne haar zou
bellen omdat ze bang was dat de telefoon werd afgeluisterd. (Daar had
Jacoba overigens gelijk in.) Jacoba had haar vervolgens zelf gebeld voor het
maken van een afspraak. Sanne Bouwen had Jacoba vervolgens met de
auto opgehaald bij haar ouders.
‘Jacoba heeft eigenlijk niet veel verteld over de moordzaak. Ze vertelde dat ze niet wist of Francis thuis was geweest die nacht, hij was
namelijk wel vaker weg in de nachtelijke uren.’ (p. 966)
Er zijn meer getuigen die zeggen dat Jacoba hen iets anders heeft verteld
dan wat zij bij de politie heeft verklaard. De volgende is Stijn Beekmans, die
ons verderop nog uitvoerig zal bezighouden, bijvoorbeeld omdat de politie
bij huiszoeking onder zijn bed een agenda van Francis Liebrand vond met
daarin een paspoort (Francis Liebrand had meer dan één paspoort) en de
sleutel van een kluis van Jacoba, waarin ruim elfduizend gulden zat. Stijn
Beekmans was rij-instructeur. Jacoba had rijles bij hem. Beekmans vertelde
de politie wat Jacoba tijdens rijles aan hem had verteld:
‘Jacoba vertelde dat Francis heel de zondag bij haar geweest was.
Dus hij kon het niet hebben gedaan of hij moest ’s nachts weggegaan zijn toen zij lag te slapen. Dit vertelde Jacoba tegen mij.’
(p. 1379-1380)
Dit was niet wat Jacoba tegen de politie had gezegd. Tegen de politie had
zij gezegd dat zij Francis die hele zondag niet had gezien. Zij was immers
samen met haar zusje naar haar grootouders in Zwijndrecht geweest. Erg
veel gewicht legt de verklaring van Beekmans overigens niet in de schaal,
want we zullen zien dat ook Beekmans onbetrouwbaar is. Misschien vertelde
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hij dit wel omdat hij dacht dat dit de zaak van Francis Liebrand goed zou
doen. Maar het is ook mogelijk dat Jacoba hem dit inderdaad heeft verteld.
Er is meer onbetrouwbare informatie. Neem het volgende verhaal.
Jacoba werkte in een lunchroom. Haar naaste collega heette Hella Schutte.
Hun bazin heette Naomi Luijks. Naomi Luijks vertelde dat Hella Schutte
haar had verteld
‘dat Jacoba Prins haar het volgende had verteld. Jacoba vertelde dat
Francis de bewuste maandagmorgen, van de moord op Kevin Moyson, ’s morgens thuis was gekomen met een wond aan zijn hand.
Francis had verteld dat hij gebeten was door een hond.’ (p. 1267)
Jacoba zou dus gezegd hebben dat Francis Liebrand niet kort na middernacht, maar pas ’s morgens vroeg was thuisgekomen? Het is een verhaal van
horen zeggen: Naomi Luijks zei dat zij dit van Hella Schutte had gehoord,
die het op haar beurt weer van Jacoba had. Naomi Luijks verklaarde dit officieel op 19 juni 1997. De politie moet het kort daarvoor al gehoord hebben,
want anders valt niet te verklaren dat de politie Hella Schutte zelf al een
dag daarvoor, op 18 juni 1997, hierover ondervroeg. Zij verklaarde toen:
‘Jacoba moest op een gegeven moment gehoord worden in Arnhem.
Omstreeks die tijd vertelde zij dat Francis een wond aan zijn hand
had gehad. Francis zou gebeten zijn door een hond volgens Jacoba.
Ik denk wel dat Jacoba verteld heeft wanneer Francis door een hond
was gebeten, maar ik weet het niet meer.’ (p. 775)
Nu gaat het dus om het tijdstip waarop Francis Liebrand door een hond
zou zijn gebeten. Naomi Luijks had het over het tijdstip waarop Francis Liebrand thuis zou zijn gekomen. Naomi Luijks kan vrij gemakkelijk in dit hele
verhaal het moment waarop Francis Liebrand Jacoba wakker maakte vanwege de pijn aan zijn hand, hebben verwisseld met het moment waarop hij
met de wond thuiskwam. Het hondenbeetverhaal is overigens wél relevant,
maar dat komt pas verderop. Maar dit alles leert wel dat Hella Schutte een
interessante getuige is. We zullen haar verderop nog tegenkomen.
En wat moet nu de conclusie zijn over het alibi? Francis Liebrand heeft
een alibi, maar dat alibi is zo hard als een pakje boter in een hittegolf. Het
is afkomstig van zijn vriendin Jacoba. Jacoba liegt alles bij elkaar om haar
vriend te beschermen. En er zijn aanwijzingen dat zij over de nacht van de


MoordinWamel

moord aan sommige mensen iets anders heeft verteld dan aan de politie.
Vooral de verklaring van Sanne Bouwen geeft te denken. Maar misschien
vergiste Sanne Bouwen zich en heeft Francis Liebrand gewoon thuis geslapen bij Jacoba.

De wond

Francis Liebrand bleek op de dag na de moord een diepe snijwond te hebben
aan zijn linker ringvinger. Had hij die wond opgelopen toen de afgelopen
nacht het wapen niet goed had gefunctioneerd? Er hadden immers patronen beklemd gezeten die handmatig door de schutter verwijderd moeten
zijn. Bovendien geeft een automatisch wapen een geweldige terugslag
waar een ongeoefende schutter misschien niet op bedacht is.
De vraag moet dus zijn: bestaat er een andere plausibele verklaring
voor deze wond? Wat valt hierover in het dossier te vinden?
Francis Liebrand heeft de wond op maandagochtend 6 januari 1997
laten behandelen in het ziekenhuis. Hij gaf geen toestemming voor het
opvragen van zijn medische gegevens (p. 319). De politie achterhaalde de
verpleegster die toen dienst had bij de eerste hulp. Zij vertelde hoe er rond
kwart over zeven een jongeman was gekomen met blond haar in een paardenstaart. (Francis Liebrand droeg zijn lange blonde haar gewoonlijk in een
staart.) Toen er iemand tussendoor geholpen moest worden, was hij ongeduldig geworden en had hij gezegd dat hij haast had omdat hij moest werken (p. 1232). Ze had hem te verstaan gegeven dat hij moest blijven waar hij
was. Ze had de deur van de behandelkamer op een kier gezet om hem in de
gaten te kunnen blijven houden. Uiteindelijk was de wond behandeld door
dokter Brakers. Het dossier bevat geen verklaring van deze dokter Brakers.
Om een uur of half negen, negen uur was de man weer vertrokken.
De eerste persoon die de wond gezien moet hebben, was natuurlijk
Francis Liebrand. Wat verklaarde hij? Hij beriep zich zoals bekend tegenover de politie op zijn zwijgrecht. Hij verklaarde hierover uiteindelijk wel
bij het hof, maar dan zijn we inmiddels jaren verder.
De tweede persoon die de wond heeft gezien, is Jacoba. Zij verklaarde
dat Francis haar die ochtend om een uur of zeven had gewekt omdat hij
een pijnlijke wond aan een vinger had.
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‘Hij heeft niet tegen mij verteld bij wie en hoe dat gekomen is dat
hij die snee in zijn vinger had, alleen dat hij dit opgelopen had aan
een radiateur.’ (p. 1416)
Later zei ze:
‘Met betrekking tot de wond vertelde Francis dat hij de vinger had open
gehaald bij een vriend aan de radiateur van een auto. Dat zou zondagmiddag zijn gebeurd. Hij heeft niet verteld waar hij zondagmiddag
geweest is. Hij heeft niet verteld wie de betreffende vriend is.’ (p. 1421)
Waar was Francis Liebrand die zondagmiddag? Zijn moeder verklaarde dat
Francis die middag van een uur of half vier tot een uur of zes of zeven bij
haar was geweest. Ze had niets bijzonders aan zijn handen gezien. Toen
Francis kwam, waren er twee kinderen van haar nicht Emma Penay – de
nicht van de veertjes – bij haar. Later waren Emma en haar man nog langsgekomen (p. 761). Emma Penay verklaarde dat zij om een uur of vier was
gekomen. Francis lag toen op de bank televisie te kijken; hij vertrok om een
uur of zes (p. 1189). Zij had toen geen wond aan zijn handen gezien (p. 1191).
Tot zover over wat Jacoba aan de politie vertelde.
We zagen zojuist al dat Jacoba aan haar collega in de lunchroom, Hella
Schutte, iets anders had verteld:
‘Jacoba moest op een gegeven moment gehoord worden in Arnhem. Omstreeks die tijd vertelde zij dat Francis een wond aan zijn
hand had gehad. Francis zou gebeten zijn door een hond volgens
Jacoba.’ (p. 775)
Hella Schutte vertelde dit niet alleen aan de politie; ze had dit ook aan haar
werkgeefster mevrouw Luijks verteld, zo verklaarde deze laatste (p. 1267).
Nadat Francis Liebrand de wond op maandagochtend 6 januari in het
ziekenhuis had laten behandelen, haalde hij thuis Jacoba op en reden ze in
de Opel Kadett van Francis Liebrand naar het gemeentehuis, waar Jacoba
een formulier ophaalde dat ze nodig had voor het aanvragen van haar rijbewijs. Francis bleef in de auto zitten wachten. Vervolgens reden ze naar
de moeder van Francis in Volkel, waar ze ontbeten met broodjes die Francis
had meegebracht. Wat verklaarde die moeder over de wond? Zij had gezien
dat Francis een pleister om een vinger had.
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‘Ik vroeg hoe hij hieraan kwam. Hij vertelde mij dat hij dit had gekregen, omdat hij aan zijn auto had zitten klooien. Dit was die morgen
gebeurd.’ (p. 761)
Francis en Jacoba bleven die ochtend tot een uur of één à half twee bij Francis’ moeder. Later die dag kreeg Francis’ moeder bezoek van twee mannen
die in dit verhaal nog een belangrijke rol zullen gaan spelen: vader en zoon
Jasper en Wouter Leyens. Zij kwamen langs, zo verklaarde Wouter tegenover de politie, omdat zij gehoord hadden dat Kevin door haar zoon zou
zijn doodgeschoten (p. 1348). Wat zou de moeder van Francis Liebrand aan
hen hebben verteld?
‘Zij vertelde ons dat Francis die ochtend met Jacoba bij haar was
geweest en dat hij zijn hand in het verband had. Hij had tegen zijn
moeder gezegd dat hij gevochten had.’ (p. 1348)
Vechten, een hondenbeet, klooien aan een auto diezelfde ochtend, openhalen aan de radiateur van een auto de vorige middag – de verklaringen
over de wond gaan allerlei kanten op.
De enige die consistent was in zijn uitlatingen over de wond, was
Francis Liebrand zelf. Hij zweeg weliswaar tegenover de politie, maar hij
vertelde aan allerlei andere mensen dat hij de wond had opgelopen toen
hij met zijn hand was uitgeschoten tegen een radiateur. Dit is daarom het
enige serieus te nemen verhaal over het ontstaan van de wond. Het was
ook het verhaal dat Francis Liebrand vertelde bij het hof:
‘Ik heb op zondagavond 5 januari 1997 een auto, een Opel Kadett,
voor mijn vriendin klaargemaakt. Ik reed op zondagavond bij mijn
moeder weg met deze Kadett. Omstreeks 23.30 / 23.45 uur wilde ik
deze auto weer wisselen voor een Ford. De radiateur van de Ford
was toen bevroren. Ik heb de slang van de radiateur losgemaakt en
het ijs eruit gehaald. Mijn hand is van de slang weggeschoten naar
de radiateur, waarbij mijn hand verwond raakte.’ (p. 1806)
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Dit is een raar verhaal. Francis Liebrand had een auto voor zijn vriendin
klaargemaakt. Maar zijn vriendin Jacoba had toen nog geen rijbewijs.9
Tegen middernacht wilde hij deze auto omwisselen voor een andere auto
en toen bleek de radiateur bevroren te zijn. Waarom zou iemand tegen
middernacht in de vrieskou – het vroor die nacht een graad of tien – van
auto willen wisselen? Het klinkt onwaarschijnlijk.
Op dit punt van het betoog gaan we iets doen dat verder nergens meer
gedaan zal worden. Wij hebben aan Francis Liebrand zelf gevraagd waarom
hij toen van auto moest wisselen. Hij vertelde dat hij welbewust meer dan
één auto had. Hij had een auto waarmee hij overdag in Uden rondreed en
waarin hij gezien mocht worden. Daarnaast had hij aan de rand van Uden
een andere auto staan waarmee hij op inbrekerspad ging. Met die auto
mocht hij nooit officieel worden gezien. Als hij terugkwam van inbreken,
stapte hij aan de rand van Uden over van wat we nu maar even voor het
gemak zijn ‘bedrijfsauto’ zullen noemen, in zijn ‘privé-auto’. Aldus Francis
Liebrand. Dit is een plausibel klinkend verhaal. De Ford met de bevroren
radiateur zou dan de auto zijn waarmee hij het laatste stukje terug naar
huis wilde rijden en de Opel Kadett zou dan de auto zijn waarmee hij op
inbrekerspad ging en waarin hij in Uden niet gezien wilde worden. Probleem met dit verhaal is echter dat het in strijd is met allerlei informatie in
het dossier. Francis Liebrand werd in Uden regelmatig gezien in een Ford
Orion, maar minstens zo vaak in de Opel Kadett. Toen hij bijvoorbeeld diezelfde zondag op bezoek was bij zijn moeder, was hij gekomen met de Opel
Kadett. Het verhaal dat Francis Liebrand ons vertelde, klinkt plausibel, maar
valt niet te rijmen met allerlei informatie in het dossier. Als hij inderdaad
op 5 januari tegen middernacht in zijn Opel Kadett was teruggekomen van
een inbraak, dan zou er geen enkele noodzaak zijn geweest om aan de rand
van Uden in de ijzige kou over te stappen in de Ford.
Francis Liebrand vertelde het verhaal over de radiateur pas meer dan
drie jaar na dato aan het hof, maar de politie kende het verhaal al veel eerder van allerlei getuigen. Op 23 januari nam de politie de Ford Orion in
beslag. Er is niet onderzocht of het koelwater van de auto zozeer was aangelengd met water dat het al bij tien graden onder nul kon bevriezen. Er
is ook niet gezocht naar bloedsporen van Francis Liebrand in de buurt van
9

Nou ja, helemaal raar is het ook weer niet. De verderop te introduceren katvanger
van de Opel Kadett, Milan Jacobs, verklaarde: ‘De auto zou uiteindelijk van Jacoba
worden die was bezig aan haar rijbewijs.’ (p. 1312)
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de radiateur. Niet dat dit beslissend zou zijn geweest: als Francis Liebrand
loog, dan zou hij zulk onderzoek kunnen verwachten en alsnog kunnen
proberen om buiten medeweten van de politie wat bloed aan de radiateur
te smeren. Of hij zou het verhaal over de radiateur hebben kunnen verzinnen omdat hij ooit eerder wel degelijk zijn hand aan de radiateur had
opengehaald. En als er geen bloed werd gevonden, zou Francis Liebrand
kunnen uitleggen dat hij het bloed van de radiateur had afgeveegd.
Wat moet nu de eindconclusie zijn? Het verhaal van Francis Liebrand
bij het hof over de oorzaak van de wond klinkt ongeloofwaardig. De uitleg
die Francis Liebrand mij hierover gaf, maakt het verhaal nog ongeloofwaardiger. Als we uitgaan van het bestaan van slechts twee mogelijkheden – óf
de wond is ontstaan zoals Francis Liebrand dat zelf zegt, óf de wond is het
gevolg van het disfunctioneren van het wapen in Wamel – dan zou nu min
of meer zijn bewezen dat Francis Liebrand de schutter moet zijn geweest.
Bestaat er een derde mogelijkheid? Ja.
Het is denkbaar dat Francis Liebrand die avond op inbrekerspad is
geweest, bij het inbreken ergens zijn vinger ernstig heeft opengehaald en
toen hij de vraag kreeg waar die wond vandaan kwam, het verhaal over
de bevroren radiateur verzon om de ware oorzaak te verhullen. De kans
is natuurlijk groot dat de ware oorzaak lag bij het wapen in Wamel, maar
er kan bij iemand als Francis Liebrand diezelfde avond of nacht best iets
anders zijn gebeurd waarover hij liever zijn mond hield. En toen hij eenmaal voor het eerst het verhaal over de radiateur had verteld, kon hij niet
goed meer terug en alsnog opbiechten dat hij die wond had opgelopen bij
zijn gebruikelijke werk als inbreker.
Maar mogen we de leugen over de bevroren radiateur niet tegen Francis Liebrand gebruiken en zeggen dat dit verhaal bewijst dat hij de wond
wel degelijk in Wamel heeft opgelopen? Heeft hij het niet aan zichzelf te
wijten dat hij niet het ware verhaal over de wond heeft verteld? Dat is
een ingewikkelde kwestie. Juristen twisten over de vraag of de ‘kennelijk
leugenachtige verklaring’ mag bijdragen aan het bewijs. Het is staande
jurisprudentie in Nederland dat dit wel mag.10 Daar zijn ook goede argumenten voor te geven. Maar ons gaat het om de vraag wat er daadwerkelijk
is gebeurd en de leugen van Francis Liebrand over de oorzaak van zijn verwonding sluit niet uit dat de wond veroorzaakt kan zijn door iets anders
dan de schietpartij in Wamel. Maar verdacht is het natuurlijk allemaal wel.
10
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Tot dusver was het verhaal weliswaar af en toe ingewikkeld, maar onduidelijk was het niet. Dat wordt nu anders. We moeten het nu hebben over de
vraag wat Francis Liebrand deed tijdens de eerste paar dagen na de moord
en dat zal uiteindelijk, ondanks alle inspanning van de politie, behoorlijk
schimmig blijven. Dat valt vermoedelijk de politie nauwelijks te verwijten.
Integendeel, het is indrukwekkend hoeveel de politie boven tafel heeft
weten te krijgen. De politie begon al op de dag van de moord met het
observeren van de woning van Francis Liebrand, met het volgen van zijn
auto en met het afluisteren van zijn telefoon. Voeg daarbij de printlijsten
die aangeven welke telefoon met welke telefoon heeft gebeld en je krijgt
een beeld van allerlei bewegingen en contacten. Het doel en de inhoud
van veel van die contacten blijft echter onduidelijk. Want Francis Liebrand
zweeg, zijn vriendin Jacoba loog en de meeste andere betrokkenen zijn niet
alleen criminelen of hangen tegen het criminele milieu aan, maar hadden
er ook belang bij om het de politie zo moeilijk mogelijk te maken. Uit de
afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat de meeste bellers zich zeer wel
bewust waren van de mogelijkheid dat zij afgeluisterd werden. En ook de
waarde van de printlijsten is betrekkelijk, want we hebben hier te maken
met mensen die ook vaak met andermans telefoon bellen om de politie op
het verkeerde been te zetten.

Maandag 6 januari

Maandagochtend 6 januari ging Francis Liebrand al heel vroeg met de
wond aan zijn vinger naar het ziekenhuis. Misschien is hij op de terugweg
even langsgeweest bij Dennis Gielen die hij niet thuis trof; dat zou kunnen
verklaren hoe het mogelijk is dat de buurvrouw van Dennis Gielen, Marijke
Vergeer, al ruim vóór tien uur bij Iris thuis kon verklaren dat zij al gemerkt
had dat er iets aan de hand was omdat ‘ze’ om het huis van haar buurman
liepen.11 Om een uur of negen zal Francis Liebrand weer thuis zijn geweest.
Daarna reden Jacoba en hij naar het gemeentehuis van Uden, waar Jacoba
een formulier ophaalde dat zij nodig had voor het aanvragen van haar rijbewijs. Francis bleef in de Opel Kadett zitten wachten. Vervolgens gingen
ze een beetje wandelen door het centrum van Uden. Dit is althans wat
Jacoba verklaarde. Er zitten in het dossier geen getuigen die dit bevestigen. Verklaringen van Jacoba moeten in het algemeen met wantrouwen
11

Zie p. 82.
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worden bezien. Toch zou dit best waar kunnen zijn, al was het alleen maar
omdat dit doelloze wandelen op maandagochtend een vorm van gedrag is
die zo uitzonderlijk lijkt voor iemand als Francis Liebrand dat je dit nauwelijks zelf kunt verzinnen. De werktijden van Francis Liebrand lagen immers
vooral ’s avonds en ’s nachts. Iemand als Francis Liebrand ligt normaliter
om negen uur ’s morgens in zijn bed.
Daarna gingen Jacoba en Francis ontbijten bij de moeder van Francis
in Volkel. Francis had broodjes en beleg meegenomen. Francis’ moeder
verklaarde dat haar zoon en Jacoba wel vaker kwamen ontbijten (p. 759).
Jacoba zei dat zij dit nooit deden (p. 1433). Dit bezoek aan Francis’ moeder
werd niet alleen gemeld door Jacoba en door die moeder zelf, maar ook
door een buurvrouw, ene mevrouw Liebrand (geen familie), die om een
uur of tien langskwam. Francis lag op de bank televisie te kijken, zo vertelde zij. Ze had niets bijzonders aan hem gezien. Toen ze een uur of anderhalf uur later weer vertrok, lag hij nog steeds op de bank televisie te kijken
(p.1047). Francis’ moeder dacht dat haar zoon en zijn vriendin om een uur
of half twee weer vertrokken waren. Het zal vermoedelijk iets eerder zijn
geweest, als we zien wat Francis Liebrand vervolgens deed.
Er is in deze tekst al vaker sprake geweest van het Udense onderwereldcafé De Nachtegaal. Boven dit café bevond zich de woning van de heer Tremolet. Antonius Tremolet had in zijn woning een zogenaamde Grow Shop, een
winkel met spullen voor het inrichten van hennepplantages, zoals lampen en
afzuigkappen. Die winkel ging normaliter om 12 uur open. Antonius Tremolet vertelde de politie dat Francis Liebrand op maandag 6 januari vrij kort na
het opengaan van de winkel was langsgeweest. Tremolet had gevraagd naar
het verband dat Francis om een vinger had. Francis vertelde dat dat door een
auto kwam. Na ongeveer een half uur was Francis weer vertrokken (p. 841).
Café De Nachtegaal onder de winkel van de heer Tremolet opende om
één uur. Vrij kort na de opening was daar volgens barjuffrouw Geertruida
Maisse een jongeman binnengekomen met zijn haar in een staart en zijn
hand in het verband. Die wond deed pijn. Zij had hem twee aspirientjes
gegeven. Hij was na ongeveer twintig minuten weer vertrokken. Pas tegen
het eind van de middag begon in het café het verhaal de ronde te doen
van de moord op Kevin en de rol die Francis Liebrand daarin zou hebben
gespeeld; pas toen had ze beseft dat die jongeman met het haar in de
staart deze zelfde Francis Liebrand moest zijn geweest (p. 848-849).
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Milan Jacobs zocht Francis Liebrand
Tot dusver is dit alles nog duidelijk. De mist begint met een nieuwe hoofdpersoon: Milan Jacobs. Milan Jacobs zal een belangrijke rol gaan spelen en
zal desondanks schimmig blijven. Hij was een paar jaar ouder dan Francis
Liebrand. We weten niet hoe hij aan de kost kwam. Eén verbinding tussen
hem en Francis Liebrand is dat de Opel Kadett van Francis Liebrand officieel
op naam van Milan Jacobs stond. In een eerste verhoor ontkende Jacobs dit;
hij zei dat Francis Liebrand deze auto van hem te leen had. Deze leugen kon
hij niet lang volhouden, onder andere omdat de auto daarvóór op naam
had gestaan van Francis’ moeder.
Toen Francis Liebrand en Jacoba die ochtend op bezoek waren bij Francis’ moeder, werd er vanuit die woning een paar keer gebeld. Zo werd er om
half één gebeld naar Milan Jacobs. We mogen aannemen dat dit telefoontje is gepleegd door Francis Liebrand. Het moet een kort telefoontje zijn
geweest, want een paar minuten later werd er vanuit diezelfde telefoon
gebeld naar twee hotels. Deze twee telefoontjes zullen ons verderop nog
bezighouden.
Om een uur of twee ’s middags – dat is dus zo’n anderhalf uur na het
telefoontje van Francis Liebrand naar Jacobs – belde Milan Jacobs zelf naar
ene Peter de Bruijn (p. 412). Dat is althans wat de printlijsten zeggen. Zowel
Milan Jacobs als Peter de Bruijn verklaarden echter dat het De Bruijn was
die naar Jacobs had gebeld. Peter de Bruijn was bij de Jumbo, de plaatselijke supermarkt, de vrouw van Thomas Mathus tegengekomen, die hem
verteld had wat zij die ochtend van Sander had gehoord: dat Kevin was
vermoord en dat Francis Liebrand dat gedaan zou hebben. Peter de Bruijn
wist dat Jacobs Francis Liebrand kende en had hem daarom opgebeld met
de mededeling dat hij iets te vertellen had dat niet aan de telefoon besproken kon worden (p. 1206). Jacobs was toen dadelijk naar De Bruijn gegaan
en De Bruijn had hem verteld wat hij gehoord had. Jacobs bleef ongeveer
een half uur bij De Bruijn en ging vervolgens naar de woning van Francis
Liebrand, maar daar was niemand thuis. Althans, dit is wat hij verklaarde
bij de politie (p. 1299). Als dit allemaal waar is, dan zou Jacobs dus tegen
een uur of drie bij Francis Liebrand hebben staan aanbellen.
Jacobs vertelde de politie dat hij vervolgens iemand anders had gebeld,
ene Stijn Beekmans. Deze Stijn Beekmans is een volgende schimmige figuur
die een belangrijke rol zal gaan spelen. Jacobs werd zojuist geïntroduceerd
als de katvanger van de Opel Kadett; de 25-jarige Stijn Beekmans werd al
genoemd in de paragraaf over het alibi als de man bij wie Jacoba rijles had
10
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en onder wiens bed de politie bij huiszoeking een agenda van Francis Liebrand vond met daarin een paspoort van hem en de sleutel van een kluis
die op naam stond van Jacoba. Deze Stijn Beekmans zou dus gebeld zijn
door Milan Jacobs omdat Jacobs Francis Liebrand wilde bereiken. Dat lijkt
eigenaardig. Waarom belde Jacobs naar Beekmans en niet gewoon rechtstreeks naar Francis Liebrand? Hij beschikte over zijn nummers (p. 1307). De
verklaring die Jacobs hiervoor gaf, was zo mogelijk nog eigenaardiger: ‘uit
gemakzucht’ (p. 1310).
Beekmans zou een maand na de moord tegenover de politie bevestigen dat hij inderdaad een keer gebeld was door Jacobs en dat Jacobs hem
gevraagd had waar Francis Liebrand was. Hij had vervolgens gebeld naar
de mobiele telefoon of de semafoon van Francis Liebrand. Hij dacht dat hij
Francis Liebrand bij die gelegenheid niet gesproken had. De datum wist hij
niet meer, maar dit zou wel op 6 januari geweest kunnen zijn (p. 1386). Vast
staat dat Beekmans de volgende dag, op 7 januari, door Jacobs is benaderd
met de mededeling dat hij op zoek was naar Francis Liebrand. Maar als
Beekmans niet op 6 januari naar Francis Liebrand heeft gebeld, dan valt
moeilijk te verklaren hoe het kan dat, zoals we zo dadelijk zullen zien, ongeveer een half uur nadat Jacobs tevergeefs bij Francis Liebrand had aangebeld, Francis Liebrand zelf op de stoep bij Jacobs stond.
Eigenaardig is echter dat deze telefoontjes van Jacobs naar Beekmans
en van Beekmans naar Liebrand op deze maandag 6 januari rond een
uur of drie ontbreken in de printlijsten, terwijl in beginsel de uitgaande
gesprekken van hun telefoons op deze lijsten zouden moeten staan. Dit
kan drie dingen betekenen. Misschien zijn deze telefoontjes niet gepleegd.
Misschien beschikten deze heren voor hun allerbelangrijkste telefoontjes
over nummers waar de politie geen weet van had. Maar er zou ook iets
mis kunnen zijn met de printlijsten. Peter van Koppen heeft weet van een
politie-onderzoek waarbij de informatie in de printlijsten nogal bleek af te
wijken van de informatie over de laatst gevoerde telefoongesprekken in
het interne geheugen van de betreffende mobiele telefoon. Hoe dat mogelijk is, weten wij niet; het zou de moeite lonen om dat uit te zoeken.
Op bezoek bij Bianca en bij Jacobs
Wat deed Francis Liebrand zelf in die tijd? Jacoba en hij gingen langs bij
een nieuwe figuur die we moeten introduceren: bij Bianca Molenmans. De
26-jarige Bianca Molenmans was een vriendin zowel van Jacoba als van
Francis. Ze hadden elkaar leren kennen omdat Bianca de ex was van een
10
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collega-inbreker, Willem Terrasi. Ze had ook wel eens gewerkt in het al
vaker genoemde café De Nachtegaal. Er was die ochtend al om 10.37 uur
vanuit het huis van Francis’ moeder gebeld naar deze Bianca. Om 14.37
uur werd er weer naar Bianca gebeld, nu vanuit de woning van Francis
en Jacoba (p. 412). Dit telefoontje moet gepleegd zijn door Jacoba, want
acht minuten later zag de politie Francis Liebrand naar zijn eigen voordeur
lopen (p. 433). De politie hield toen dus die deur in de gaten. Tien minuten
later zag de politie Francis en Jacoba samen naar buiten komen en wegrijden in de Opel Kadett. De politie reed er achteraan. Francis Liebrand
merkte waarschijnlijk direct dat hij gevolgd werd en reed met een omweg
naar het adres waar Bianca toen verbleef, keerde ook nog in een straatje
en keek de toen passerende agenten nadrukkelijk aan. Bij het adres van
Bianca – ze woonde toen vanwege privéproblemen tijdelijk bij een zus van
haar – stapte Jacoba uit. Francis keek opnieuw nadrukkelijk naar de ook
toen weer passerende agenten, die vervolgens Francis Liebrand even uit
het oog verloren maar hem een kwartiertje later samen met Jacoba weer
naar buiten zagen komen en in de auto stappen.
Wat deden Francis en Jacoba bij Bianca? Bianca verklaarde in eerste
instantie dat zij Jacoba in de periode vanaf de dag vóór de moord tot de
woensdag of donderdag daarna niet had gezien (p. 1171), maar bevestigde
uiteindelijk dit bezoekje van maandagmiddag 6 januari (p. 1172). Ze dacht
dat het rond half drie geweest moest zijn. (Dat klopte dus vrij precies: het
moet om een uur of drie zijn geweest.) Ze had Francis gevraagd naar de
wond aan zijn hand; Francis had gezegd dat dit het gevolg was van sleutelen aan een auto. Voor de rest hadden ze alleen maar gepraat over haar
eigen privé-problemen en na een kwartiertje waren ze weer vertrokken. Ze
had niets bijzonders aan haar bezoekers gemerkt. Aldus Bianca.
Om kwart over drie zag de politie hoe Francis en Jacoba weer in de Opel
Kadett stapten en wegreden. De politie reed er achter aan. De Opel Kadett
stopte bij het adres van Milan Jacobs. Jacoba bleef in de auto zitten; Francis
stapte uit en kwam na een minuut of tien weer terug. Wat had Francis
Liebrand in die tien minuten met Jacobs besproken?
Jacobs zei tegen de politie dat hij aannam dat Beekmans er dus in
geslaagd was om Francis Liebrand te bereiken. Hij had Francis Liebrand
dadelijk geconfronteerd met wat hij gehoord had: dat Francis Liebrand
Kevin zou hebben doodgeschoten. Francis Liebrand had geantwoord dat
dat gelul was, aldus Jacobs. Als dit allemaal waar is, dan zou dit de eerste keer zijn geweest dat Francis Liebrand het verhaal hoorde dat Kevin
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was vermoord en dat hijzelf van die moord werd verdacht. Jacobs maakte
tegenover de politie geen melding van enige verbazing of ontsteltenis bij
zijn gesprekspartner. Al te veel waarde mogen we niet hechten aan deze
uitspraken van Jacobs. Het is goed mogelijk dat Jacobs meer wist dan hij
voorgaf. Maar voorlopig gaat het even om de dingen die vaststaan, en het
staat vast dat dit het verhaal is dat Jacobs heeft verteld aan de politie.
Zoals gezegd: na een minuut of tien kwam Francis Liebrand weer naar
buiten. Hij stapte weer in de auto bij Jacoba. Ze reden weg in de richting
van Volkel. In Volkel draaide Francis Liebrand de auto op een manier waaruit bleek dat hij wist dat hij gevolgd werd. De politie stopte daarom met
het volgen van de Opel Kadett en verloor Francis Liebrand geruime tijd uit
het oog. Uit de printlijsten blijkt dat Jacobs om twintig voor vier twee keer
achter elkaar heeft gebeld naar de semafoon van Francis Liebrand; dit is
naar alle waarschijnlijkheid gebeurd direct na het bezoekje van Liebrand
aan Jacobs. Jacobs zei dat hij zich deze semafoonoproepen niet meer kon
herinneren.
Vader en zoon Leyens
Het duurde vervolgens geruime tijd voordat de politie Francis Liebrand
weer in het vizier kreeg. In de tussentijd gebeurde er iets interessants bij
de moeder van Francis Liebrand. Daar werd omstreeks kwart over zes aangebeld door twee mannen, Jasper en Wouter Leyens. We moeten in deze
fase een hoop nieuwe figuren introduceren. We maakten al kennis met
Milan Jacobs (de katvanger van de Opel Kadett), Stijn Beekmans (de man
met paspoort en kassleutel onder zijn bed) en Bianca Molenmans (de ex
van een collega-inbreker); het is nu tijd om te gaan uitleggen wie Jasper en
Wouter Leyens zijn. Zij zijn vader en zoon. Zoon Wouter was een leeftijdsgenoot en vriend van Francis Liebrand. Hij had tien jaar eerder overigens
ook nog even een verhouding met de zojuist genoemde Bianca gehad. Hij
en zijn vader Jasper bezaten een kapsalon in het centrum van Uden met de
gemakkelijk te onthouden naam ’t Kapsalonneke. Zij belden die avond aan
bij de moeder van Francis Liebrand omdat ze die middag hadden gehoord
waarvan Francis werd verdacht en ze eens wilden kijken of Francis’ moeder misschien meer wist, zo verklaarden ze. Francis’ moeder wist van niets
en raakte geheel overstuur. Toen vader en zoon al spoedig weer vertrokken, ging zij langs bij buurvrouw Liebrand, de buurvrouw die die ochtend
ook bij haar was geweest. Buurvrouw Liebrand bevestigde dit (p. 1047). Zij
vertelde ook dat de twee bezoekers in eerste instantie per abuis bij haar
10
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hadden aangebeld – een begrijpelijke vergissing als men bedenkt dat haar
achternaam immers Liebrand was en beide heren op zoek waren naar de
moeder van Francis Liebrand, die als gescheiden vrouw een andere achternaam (Vandekerkhove) had.
Eerder die dag, kort na drie uur, was er vanuit ’t Kapsalonneke van
vader en zoon Leyens een paar keer gebeld naar Bart Jacobusse, een nieuwe
belangrijke figuur over wie zo dadelijk meer. De politie nam aan dat deze
telefoontjes gepleegd waren door vader Jasper Leyens. Die wilde in eerste
instantie niet met de politie praten en verklaarde later dat deze telefoontjes gingen over een auto: deze Bart Jacobusse had zijn auto in elkaar gereden en was op zoek naar een nieuwe (p. 1338). De werkelijke verklaring zou
wel eens een andere kunnen zijn, want deze Bart Jacobusse speelt in deze
hele geschiedenis een eigenaardige rol en dat heeft te maken met Tom
Cheruto. De 47-jarige Bart Jacobusse uit Schijndel – een plaatsje op zo’n
vijftien kilometer afstand van Uden – werd door de politie verdacht van
wapenhandel, terwijl hijzelf verklaarde dat hij schietwapens uitsluitend
van de televisie kende. De naam van Tom Cheruto zal de aandachtige lezer
zich nog herinneren. Wie was Tom Cheruto ook al weer?
Tom Cheruto was de man die in de buurt van Wamel woonde in een
woonwagen met vrouw en twee kinderen, terwijl in een woonwagen iets
verderop een jongere vrouw woonde met wie hij ook twee kinderen had.
In die woonwagens werden bij huiszoeking allerlei valse documenten en
wapens gevonden. Tom Cheruto dook op met merkwaardige telefoontjes
toen we het verhaal van Sander controleerden. Het belangrijkste was het
telefoontje van de vrijdagnacht twee dagen voor de moord, toen Kevin
en Sander tevergeefs zaten te wachten op een telefoontje van Francis Liebrand, die zou bellen zodra hij zijn compagnon bedwelmd zou hebben en
ze de weedschuur konden gaan leegroven. Kevin belde toen om half drie
’s nachts naar de semafoon van Francis Liebrand en deze belde vervolgens
ruim een half uur later terug met de telefoon van deze Tom Cheruto. Er
zijn op de plaats delict in Wamel voetsporen van twee personen gevonden
waarvan aangenomen mag worden dat dit de daders waren. Als Francis
Liebrand een van die twee daders was, dan is de meest waarschijnlijke kandidaat voor nummer twee ongetwijfeld Tom Cheruto.
Tom Cheruto had geen alibi voor de nacht van de moord. Hij vertelde de
politie in eerste instantie dat hij niet wist waar hij die nacht was geweest
(p. 206, p. 211). Nadat hij langdurig in voorarrest had gezeten, wist hij
het wel weer (p. 255), maar waar dat geweest was, wilde hij niet zeggen
10
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(p. 253). De politie wist te achterhalen waar Tom Cheruto de dagen daarna
had gelogeerd: bij de zojuist genoemde Bart Jacobusse, met wie Jasper
Leyens dus op 6 januari had gebeld – naar eigen zeggen over de aanschaf
van een nieuwe auto. Waarom logeerde Tom Cheruto tijdelijk bij Bart Jacobusse in Schijndel? Tom Cheruto zei: ‘in verband met problemen’ (p. 1249).
Jacobusse zei dat Cheruto nooit eerder bij hen had gelogeerd, behalve dan
één keer toen hij voor de televisie in slaap was gevallen en ze hem maar
hadden laten slapen. Bart Jacobusse en Tom Cheruto zullen ons verderop
nog bezighouden.
Overnachting maandagnacht
Wat deed Francis Liebrand die maandag 6 januari nadat de politie hem
vanaf een uur of vier ’s middags uit het oog had verloren? Dennis Gielen
verklaarde dat zijn overbuurman Sjoerd Vergeer had gezegd dat Francis
Liebrand die dag een paar keer bij hem aan de deur was geweest. Sjoerd
Vergeer zelf is helaas niet gehoord.12 Er is verder geen spoor van wat Francis
Liebrand die middag heeft gedaan. Hijzelf hield meer dan drie jaar lang
zijn mond. Jacoba werd ondervraagd op de dag waarop Francis werd aangehouden, op 22 januari, maar verklaarde dat ze niets wilde zeggen zonder
haar advocaat. Op 28 januari verklaarde ze bij de rechter-commissaris, in
aanwezigheid van haar advocaat, dat ze niemand kende met wie Francis
Liebrand contacten onderhield. Ze wist ook niet of haar vriend een telefoon had. Ze wist echter nog wel dat Francis die ochtend met de wond naar
het ziekenhuis was geweest, dat ze daarna naar het gemeentehuis was
geweest en dat ze hadden ontbeten bij Francis’ moeder (p. 1416 e.v.). Ze was
vervolgens de hele middag thuis geweest (p. 1417). Francis was ’s middags
nog even weg geweest maar was rond vier uur weer thuisgekomen. Om
een uur of zeven hadden ze thuis gegeten (p. 1421). Die avond waren ze
naar de film geweest in Oss, naar de voorstelling van half tien van Long
Kiss Good Night (p. 1421). Tegen middernacht waren ze weer thuis. Ze hadden samen thuis geslapen. Aldus Jacoba, van wie we nu ook weer even de
achternaam moeten memoreren: Prins.
Want de politie ontdekte dat ene J. Prins zich op 6 januari 1997 had
laten registreren in motel Nuland, een Van der Valk motel op zo’n twintig
kilometer afstand van Uden. Er was in het motel een vals adres opgegeven.
(Het adres bestond uit een niet-bestaand huisnummer in de straat van de
12
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ouders van Jacoba (p. 493).) Er was vooruit betaald voor één overnachting
en twee ontbijten. Rond middernacht was er gebruik gemaakt van betaaltelevisie (p. 544). Die betaaltelevisie was achteraf afgerekend. De volgende
dag, op 7 januari, had deze J. Prins opnieuw ingecheckt. Er was opnieuw
vooruitbetaald voor één overnachting. De volgende dag was er achteraf
betaald voor één ontbijt.
Een aantal weken lang heeft Jacoba volgehouden dat Francis en zij de
nacht van 6 op 7 januari thuis hadden overnacht. Toen de politie haar uiteindelijk confronteerde met de informatie over motel Nuland, verklaarde
zij dat zij inderdaad niet thuis hadden geslapen. Waarom had zij dat niet
eerder verteld? Omdat dit privé was, zo verklaarde zij (p. 1426), en omdat
de politie er volgens haar hoe dan ook al van overtuigd was dat Francis de
dader was. Zij zal deze overnachting hebben verzwegen uit angst dat haar
vriend daardoor nog verdachter zou worden dan hij al was. Door het te
verzwijgen bereikte zij uiteraard het tegendeel. Verderop zullen we zien
hoe Jacoba, na de nacht in motel Nuland en één nacht alleen thuis slapen,
twee dagen ging logeren bij een vriendin. Ook tegenover deze vriendin
verzweeg zij aanvankelijk deze overnachting in motel Nuland; ze vertelde
het pas nadat het bij de politie was uitgekomen (p. 1293).
Toen Jacoba de politie voor het eerst vertelde over deze overnachting
in motel Nuland, zei zij dat dit een uitstapje was geweest. Francis en zij
waren al eerder van plan geweest om dit eens te doen in een weekend. In
welk weekend dat dan zou zijn geweest, wist ze niet meer (p. 1427). Ze hadden niet van te voren gereserveerd, voor zover zij zich herinnerde.
Toen de politie haar in een later verhoor confronteerde met het feit dat
er op maandag 6 januari om half één vanuit het huis van de moeder van
haar vriend gebeld was naar motel Nuland, antwoordde zij dat het inderdaad mogelijk was dat zij had gebeld. Zij herinnerde zich nog dat ze direct
daarna ook een ander hotel had gebeld; dat was te duur geweest (p. 1436).
Francis Liebrand bevestigde ruim drie jaar later tegenover het hof de latere
lezing van zijn vriendin:
‘Het is niet waar dat ik ben ondergedoken in motel Nuland. […]
Op 6 januari ben ik met mijn vriendin in motel Nuland gaan eten,
daarna zijn we naar de film geweest en we zijn ook blijven slapen in
het motel. Dit zouden we in het weekend al gedaan hebben. Wanneer ik schuldig zou zijn, zou ik nooit naar Van der Valk zijn gegaan,
daar kijkt de politie het eerst.’ (p. 1806)
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Over de vraag of Francis Liebrand en zijn vriendin die avond inderdaad in
motel Nuland hebben gegeten en daarna naar de film zijn gegaan, is verder
niets bekend. De vraag of het bij deze logeerpartij in motel Nuland ging om
onderduiken of om een uitstapje is van groot belang. Om die vraag goed te
kunnen beantwoorden, moeten we eerst nog even gaan kijken naar de nu
volgende dagen. Want het overnachten in motel Nuland was met die ene
nacht nog niet ten einde.

Dinsdag 7 januari
De feun
Wat deden Francis Liebrand en zijn vriendin de volgende dag, op dinsdag
7 januari? Jacoba verklaarde aanvankelijk dat zij haar vriend na 6 januari
de hele week niet meer had gezien (p. 1418) en was pas op andere gedachten te brengen toen zij werd geconfronteerd met informatie die daarmee
in strijd was. Over welke informatie beschikken we?
We mogen aannemen dat Francis en Jacoba die ochtend hebben ontbeten in motel Nuland. Ze hebben betaald voor de die nacht gebruikte betaaltelevisie. Jacoba heeft opnieuw ingecheckt, opnieuw onder hetzelfde valse
adres en opnieuw voor één overnachting (p. 544).
Over activiteiten gedurende deze ochtend valt niets te vinden. Het
spoor begint pas weer om half twee ’s middags. Toen ging de telefoon in de
woning van Francis en Jacoba. De politie was inmiddels begonnen met het
afluisteren van die telefoon. Jacoba nam op. Jacoba noch haar gespreksgenoot noemden hun naam. De anonieme beller was Tom Cheruto. Uit
de transcriptie blijkt duidelijk dat hier twee mensen met elkaar bellen die
beseffen dat ze afgeluisterd kunnen worden:
‘Jacoba: Ja hallo.
Tom: Hallo.
Jacoba: Ja.
Tom: Hoe ist.
Jacoba: Goed hoor.
Tom: Goed?
Jacoba: Ja en met U?
Tom: Is de Chief thuis?
Jacoba: He?
Tom: Is de chief thuis?
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Jacoba: Nee.
Tom: Is ie der nie.
Jacoba: Nee.
Tom: Nie in de buurt ok nie?
Jacoba: Nee.
Tom: Oh.
Jacoba: Moes jem gehad hebben?
Tom: He.
Jacoba: Moes jem gehad hebben?
Tom: Kankum wel bereiken of nie?
Jacoba: Uhm hij het zijn ding wel bij volgens mij.
Tom: He?
Jacoba: Hij het zijn ding wel bij volgens mij.
Tom: De Feun.
Jacoba: He, nee dien andere.
Tom: Nee die hettie nie.’ (p. 535)
En zo ging het gesprek nog een poosje door. Tom vroeg dus of de baas thuis
was. Jacoba zei nee. Tom vroeg of de baas bereikt kon worden en Jacoba
zei dat hij volgens haar zijn ‘ding’ wel bij zich had. Tom vroeg of ze de föhn
bedoelde. Nee, de andere, antwoordde Jacoba, en Tom antwoordde daarop
dat Francis zijn andere ding niet bij zich had. We mogen aannemen dat
met die twee dingen de mobiele telefoon en de semafoon werden bedoeld.
Zo dadelijk zullen we zien hoe Tom Cheruto wist dat Francis Liebrand zijn
semafoon niet bij zich had; die was toen namelijk in het bezit van Tom
Cheruto zelf. Veel later speelde de politie dit gesprek af voor Jacoba. Jacoba
verklaarde dat ze niet wist wie de opbeller was. We zeiden het al: Jacoba is
niet in haar eerste leugen gestikt. Wat we nu in ieder geval wél weten, is dat
Jacoba dus op dinsdag 7 januari om half twee ’s middags weer thuis was.
Het volgende vaste punt is afkomstig van Bianca, de vriendin bij wie
Jacoba en Francis de vorige dag rond drie uur even op bezoek waren geweest
en die aanvankelijk tegen de politie verklaard had dat ze Jacoba in deze
dagen helemaal niet had gezien. Bianca vertelde later (p. 1172-1173) dat Francis en Jacoba op dinsdag 7 januari ‘in de middag’ onverwacht weer waren
langsgekomen. Gezien de rest der gebeurtenissen moet dit om een uur of
twee zijn geweest. Ze waren al vrij snel weer met zijn drieën weggegaan,
met de Opel Kadett, met Bianca achter het stuur, omdat Francis zijn hand in
het verband had en Jacoba nog geen rijbewijs had. Jacoba en Bianca moes113
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ten boodschappen doen. Ze waren naar de Prima – blijkbaar een winkel in
Uden – gereden. Jacoba was boodschappen gaan doen; Francis en Bianca
waren in de auto blijven zitten. Daarna hadden ze Jacoba afgezet bij de
benzinepomp vlakbij haar huis, want Jacoba had een afspraak. Hier scheidden zich dus de wegen van Francis en Jacoba, om pas ’s avonds weer bij
elkaar te komen. We beginnen met het volgen van het spoor van Francis.
Ontmoeting op een rotonde
Francis en Bianca zaten samen in de auto. Ze verveelden zich, zo verklaarde
Bianca, en daarom gingen ze een beetje rondrijden. Bianca zat achter het
stuur. Ze reed zonder enig vooropgezet plan, zo verklaarde zij; Francis had
geen enkele invloed op de route. En wat gebeurde er toen? Ze kwamen
stomtoevallig op een rotonde in Oss vader en zoon Leyens tegen. De lezer
herinnert zich: vader Jasper Leyens had de vorige dag gebeld naar de man
bij wie Tom Cheruto toen logeerde en was samen met zijn zoon Wouter
’ s avonds langsgeweest bij de moeder van Francis Liebrand. En nu kwamen
zij Francis Liebrand dus toevallig tegen op een rotonde in Oss. Beide auto’s
stopten.
De drie mannen stapten uit. Bianca bleef in de auto zitten. Vader en
zoon Leyens confronteerden Francis Liebrand met het verhaal dat ze over
hem hadden gehoord. Zoon Wouter verklaarde dat Francis Liebrand toen
had geantwoord: ‘Kevin Moyson doodgeschoten? Dat is het eerste wat ik
ervan hoor.’ (p. 1344) Volgens Wouter zou Francis Liebrand bij die gelegenheid dus gezegd hebben dat hij pas toen voor het eerst hoorde dat Kevin
was doodgeschoten en dat zijn naam werd genoemd als de schutter.
Hoe geloofwaardig is dit? Liegt Wouter? Het is goed mogelijk dat Francis
Liebrand en vader en zoon Leyens daar bij die rotonde in werkelijkheid
heel andere zaken hebben besproken. De lezer herinnert zich dat Francis
Liebrand de vorige dag even was langsgeweest bij Milan Jacobs en dat
Jacobs hem toen geconfronteerd zou hebben met wat hij gehoord had. Als
dit waar is, dan had Francis Liebrand dus al lang vóór de rotonde gehoord
dat Kevin was doodgeschoten. Het meest waarschijnlijk is dat zowel Jacobs
als vader en zoon Leyens meer wisten dan ze voorgaven. Hoe dan ook, volgens vader Jasper Leyens had Francis Liebrand bij de rotonde geantwoord
dat het niet waar was dat hij Kevin had neergeschoten. En verder was nergens over gepraat, aldus vader Jasper.
Wouter vertelde de politie dat er bij die rotonde ook nog iets anders
was besproken. Wouter had Francis Liebrand verteld dat hij op zoek was
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naar een nieuwe auto en Francis bood hem toen voor vijfhonderd gulden
zijn Ford Orion aan – de auto van het verhaal over de bevroren radiateur
waarbij zijn hand was uitgeschoten. Wouter zag wel wat in dat aanbod.
Details over de verkoop van deze auto komen verderop nog ter sprake.
Wouter ging vervolgens bij Bianca in de auto zitten. Wat Bianca over
die conversatie vertelde (p. 1173) klinkt geloofwaardiger dan wat vader en
zoon Leyens hierboven zeiden. Wouter vertelde Bianca dat er in Uden weer
allerlei geouwehoer was. Bianca dacht dat Wouter doelde op haar eigen
privé-problemen en zei dat ze wat haar betreft allemaal konden dooddonderen, waarop Wouter antwoordde dat Kevin Moyson dat ook had gedaan,
en zo hoorde Bianca voor het eerst van de dood van Kevin.
Terwijl Wouter en Bianca in de auto met elkaar zaten te praten, stonden vader Jasper en Francis Liebrand buiten. Volgens Jasper Leyens is toen
nergens over gepraat. Zou dat waar zijn? Er is een getuige die iets anders
verklaart, maar dat is een vreselijk ingewikkeld verhaal dat onbesproken
zal blijven omdat het een verhaal uit de derde hand is dat door de betrokkenen vervolgens officieel weer werd ontkend.
Beide partijen gingen vervolgens weer ieder huns weegs. Francis en
Bianca reden naar het huis van Bianca in Uden. Bianca luisterde haar
antwoordapparaat af en pakte de post; Francis Liebrand ging even naar de
wc. Daarna zette Francis Liebrand Bianca af bij het huis van haar zus waar
ze toen vanwege haar privéproblemen bivakkeerde. Tot zover voorlopig
even de belevenissen van Francis Liebrand van die middag.
Jacoba op dinsdagmiddag
Jacoba had die middag van drie tot vijf rijles van Stijn Beekmans, de man
die eerder al werd genoemd als degene onder wiens bed de sleutel lag van
de kluis van Jacoba. Zijn naam werd ook al genoemd als degene via wie
Milan Jacobs geprobeerd zou hebben om Francis Liebrand te bereiken. Over
deze rijles is verder niets bekend. Het zou interessant zijn om te weten of
Beekmans op dit moment al wist van de moord op Kevin en de verdenking
tegen Francis Liebrand. De politie heeft Beekmans allerlei dingen gevraagd
maar zo te zien niet wanneer hij voor het eerst hoorde over de moord. Deze
rijles van 7 januari komt in de verhoren van Beekmans niet voor.
Na de rijles ging Jacoba naar huis. Om vier minuten over vijf belde zij
naar de lunchroom waar zij werkte. Dit gesprek is afgeluisterd (p. 537).
Jacoba zei dat zij de vorige dag niet thuis was geweest en dat zij niet wist
of zij vandaag eigenlijk wel vrij had. De vrouw aan de andere kant van
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de lijn zei dat het heel rustig was en dat Jacoba de volgende ochtend om
10 uur weer moest beginnen. Een paar minuten na dit telefoontje werd
Jacoba gebeld door haar buurvrouw, Neeltje Lablans. Die zijn we lang geleden ook al tegengekomen, toen het ging om de vraag of Kevin en Francis
Liebrand ruzie maakten. Deze buurvrouw verklaarde toen dat zij nooit iets
van onenigheid had gemerkt. Maar een geheel onafhankelijke getuige was
zij niet. Zo stond bijvoorbeeld de mobiele telefoon van Francis Liebrand op
haar naam. In het afgeluisterde telefoontje van deze dinsdagmiddag vroeg
Neeltje Lablans haar buurvrouw om even langs te komen en bij die gelegenheid hoorde Jacoba naar eigen zeggen voor het eerst over de dood van
Kevin en hoe de naam van haar vriend daarbij werd genoemd.
Om 17.19 uur en 17.32 uur belde Jacoba naar Iris. De vriendin van de
mogelijke moordenaar belde dus naar de weduwe van het slachtoffer.
Dit is minder vreemd dan het misschien lijkt. Jacoba en Iris waren goed
bevriend geweest, vooral in de tijd dat hun mannen allebei in de gevangenis hadden gezeten. De vriendschap was verwaterd toen Francis Liebrand
en Kevin in de loop van december ruzie kregen.
Om 18.13 uur werd Jacoba gebeld door de anonymus die ook al om half
twee had gebeld: Tom Cheruto. Ze voerden een gesprek waaruit blijkt dat
zowel Tom Cheruto als Jacoba hun talen kenden:
‘Jacoba: Ja hallo.
Tom: Hello.
Jacoba: Hai.
Tom: Hou gehts.
Jacoba: Goed.
Tom: Yes yes.
Jacoba: Yes.
Tom: Is the boss home?
Jacoba: No.
Tom: No.
Jacoba: No.
Tom: Boss nicht home.
Jacoba: No.
Tom: Hab jij gezien ja the boss?
Jacoba: I don’t know where he is.
Tom: You don’t know where he is.
Jacoba: No.
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Tom: Yes yes. If he call you, you must tell him he must call me.
Jacoba: Yes I’ll do that.
Tom: What.
Jacoba: I will do that.
Tom: Yes.
Jacoba: Yes.
Tom: All right all right all right.
Jacoba: Oke oke oke.
Tom: All right, I see you.
Jacoba: Oke.
Tom: By.
Jacoba: By by.’ (p. 539)
Om te begrijpen waarom Tom Cheruto Jacoba belde, moeten we weer
terugaan naar de belevenissen van Francis Liebrand.
Rondjes rijden in Volkel
Om 17.52 uur, twintig minuten voordat Tom Cheruto met Jacoba het buitenlandse telefoongesprek voerde, belde Milan Jacobs naar de semafoon van
Francis Liebrand. Vier minuten later werd Jacobs gebeld vanuit de mobiele
telefoon van Tom Cheruto. Betekent dit dat – net als de vrijdagnacht voor
de moord – Francis Liebrand belde met de telefoon van Tom Cheruto? Nee,
de verklaring is dat Tom Cheruto op dat moment in het bezit moet zijn
geweest van de semafoon van Francis Liebrand, zo concludeerde de politie. Twintig minuten later belde Tom Cheruto immers naar Jacoba met de
mededeling dat Francis Liebrand hem moest bellen en dat betekent dus
dat Francis Liebrand toen blijkbaar niet bij Tom Cheruto was. Als de semafoon van Francis Liebrand toen in het bezit was van Tom Cheruto, dan verklaart dat ook waarom Tom Cheruto eerder die middag tegenover Jacoba
er zo zeker van was dat Francis Liebrand zijn andere ‘ding’ niet bij zich had.
Onduidelijk blijft overigens hoe en waarom de semafoon van Francis Liebrand bij Tom Cheruto terecht was gekomen.
Jacobs was dus op zoek naar Francis Liebrand. Hij belde vervolgens om
18.16 uur naar Beekmans, om te proberen langs die weg Francis Liebrand te
bereiken. Waarom probeerde Jacobs Francis Liebrand te bereiken? Omdat
Francis Liebrand hem een paar weken geleden een mobiele telefoon had
aangeboden. Jacobs had Francis Liebrand daar al eerder over gebeld, zo
verklaarde hij (p. 1315). Dit klinkt ongeloofwaardig en toch zullen we zo
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dadelijk zien dat er waarschijnlijk wel degelijk een kern van waarheid in
school. Een minuut hierna belde Beekmans naar Jacoba. Dit gesprek werd
afgeluisterd. Beekmans vertelde Jacoba dat Jacobs op zoek was naar haar
vriend. Om 18.17 uur was Jacoba dus nog thuis.
Jacobs was dus op zoek naar Francis Liebrand. Hij had gebeld naar de
semafoon van Francis Liebrand; hij was teruggebeld door Tom Cheruto.
Tom Cheruto had Jacoba laten weten dat Francis contact met hem moest
opnemen. Jacobs had Beekmans gebeld en Beekmans had direct daarna
Jacoba gebeld met de mededeling dat Jacobs op zoek was naar Francis.
Kort daarna moet Francis Liebrand met Jacobs hebben gebeld. Francis
Liebrand moet gebeld hebben vanuit een nummer waarvan de politie de
gegevens niet heeft opgevraagd. Hoe heeft Francis Liebrand te horen gekregen dat Jacobs hem zocht? Via Jacoba? Of via Beekmans? Of was Jacobs er
toch zelf in geslaagd om Francis Liebrand te pakken te krijgen? Deze telefoontjes zijn op de printlijsten niet te vinden. Hoe dan ook: er moet contact
zijn geweest, want spoedig daarna vond er een ontmoeting plaats tussen
Jacobs en Francis Liebrand, en wel bij de kerk in Volkel, het plaatsje vlakbij Uden waar onder andere de moeder van Francis Liebrand woonde. In
eerste instantie verklaarde Jacobs dat Francis Liebrand hem had gebeld en
had gezegd dat hij naar de kerk in Volkel moest rijden en dat Francis toen
vijftig gulden van hem had geleend (p. 1299). Later vertelde hij dat Francis
Liebrand bij die gelegenheid bij de kerk in Volkel een mobiele telefoon aan
hem had verkocht (p. 1304).
Een mobiele telefoon verkocht? Anderhalve dag tevoren was Kevin vermoord. De moordenaars moeten van het dode lichaam in ieder geval twee
dingen hebben meegenomen: een pistool en een mobiele telefoon. Francis
Liebrand werd verdacht van deze moord en had anderhalve dag later kennelijk een mobiele telefoon in de verkoop.
Jacobs reed met zijn Mercedes naar de kerk in Volkel. Korte tijd later
kwam Francis Liebrand aanrijden in zijn Opel Kadett. Francis Liebrand
stapte over in de Mercedes van Jacobs. Al rondjes rijdend door Volkel
– Jacobs achter het stuur – sloten beide heren de deal. Francis Liebrand
vroeg 150 gulden voor de telefoon. Jacobs betaalde met twee briefjes van
honderd. Francis Liebrand had geen vijftig gulden terug. In zekere zin
klopte dus het oorspronkelijke verhaal van Jacobs dat hij naar de kerk in
Volkel was gereden om Francis Liebrand vijftig gulden te lenen.
De mobiele telefoon die in de rijdende auto van bezitter wisselde, was een
Ericsson. De mobiele telefoon die was weggenomen van het dode lichaam
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van Kevin Moyson was ook een Ericsson. Jacobs zei dat er in de telefoon die hij
toen kocht, geen SIM-kaart zat. Op 28 januari gaf Jacobs de Ericsson-telefoon
aan de politie. De politie kende het serienummer van de telefoon van Kevin.
De telefoon van Jacobs bleek niet de telefoon van Kevin te zijn (p. 452).
Dit zal voor de politie een bittere teleurstelling zijn geweest. Het was
wel te verwachten: Jacobs had verklaard dat hij van Francis Liebrand een
mobiele telefoon had gekocht inclusief adaptors voor thuis en voor in
de auto (p. 1306), en het is onwaarschijnlijk dat Kevin tijdens de nacht in
Wamel ook twee adaptors in zijn zak had zitten. Betekent dit nu dat we
hier te maken hebben met een mooi voorbeeld van de gevaren van tunnelvisie en hoe riskant het is om je aandacht te richten op één verdachte en
alles op alles te zetten om te bewijzen dat hij de dader is?
Dat valt niet zo gemakkelijk te zeggen. De politie schrijft (p. 457) dat de
telefoon die Francis Liebrand aan Jacobs had verkocht, niet de telefoon van
Kevin bleek te zijn, maar die conclusie is misschien iets te snel. De politie
had moeten schrijven dat de telefoon die Jacobs aan de politie gaf en die
hij naar eigen zeggen had gekocht van Francis Liebrand, niet de telefoon
van Kevin bleek te zijn. Jacobs zal ongetwijfeld beseft hebben dat er wel
eens iets aan de hand zou kunnen zijn als de politie graag de telefoon wil
hebben die hij gekocht had van een man die ervan verdacht wordt dat hij
kort daarvoor een moord had gepleegd. Hijzelf zou dan het risico lopen dat
hij iets gekocht had waarvan hij had kunnen weten dat het waarschijnlijk
gestolen was. We moeten daarom rekening houden met de mogelijkheid
dat Jacobs even heeft nagedacht en de politie niet de telefoon heeft gegeven die hij van Francis Liebrand had gekocht, maar een andere.
Als deze telefoon niet van Kevin kwam, waar kwam hij dan wél vandaan? Jacobs zei dat Francis Liebrand tegen hem had gezegd dat deze telefoon van een vriend van hem was die een nieuwe wilde kopen (p. 1306). Je
zou dan natuurlijk aan Francis Liebrand moeten vragen wie deze vriend
was, om dan vervolgens die vriend eens aan de tand te voelen. In dit geval
kon dat uiteraard niet: Francis Liebrand hield immers zijn mond.
We schreven zojuist dat er in de Ericsson die Francis Liebrand in de verkoop had, geen SIM-kaart zat. Milan Jacobs had de telefoon even uitgeprobeerd door de kaart uit zijn eigen telefoon erin te stoppen. Hoe had hij
dat voor elkaar gekregen? De deal was toch gesloten tijdens het rondrijden met Jacobs achter het stuur? Jacobs had dit gedaan, zo verklaarde hij,
terwijl ze even stilstonden en Francis Liebrand door het open portierraam
zat te praten met de bestuurder van een andere auto. Die bestuurder was
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collega-inbreker Dennis Gielen in een Fiat Uno, met naast zich in de auto
niemand minder dan Jacoba. Hoe waren die verzeild geraakt bij de kerk in
Volkel? Om dat uit te leggen moeten we weer even teruggaan in de tijd.
Aan het eind van de middag was Francis Liebrand binnengestapt in
café De Nachtegaal onder het uitroepen van ‘Hier is de moordenaar’, aldus
vertelde Dennis Gielen (p. 1147). Francis Liebrand had Dennis Gielen even
meegenomen naar buiten en had hem gevraagd of hij iets voor hem wilde
doen. Dennis moest naar Jacoba rijden, haar vragen of zij wat kleren voor
Francis wilde inpakken en vervolgens met haar en de ingepakte kleren naar
de kerk in Volkel rijden (p. 1141, 1147, 1151). Zo gezegd zo gedaan, en aldus valt
te verklaren waarom Jacoba en hij aankwamen bij de kerk in Volkel, waar
Milan Jacobs en Francis Liebrand dus zaten te overleggen over de verkoop
van de mobiele telefoon. Al deze gebeurtenissen zijn vrij precies in de tijd
te plaatsen: Jacoba was in ieder geval om 18.17 uur nog thuis, want toen
belde zij nog met Beekmans; omstreeks 19 uur moet Dennis Gielen weer
thuis zijn geweest, want toen arriveerde daar zijn vriendin die hem thuis
aantrof (p. 1252).
Aangekomen bij de kerk in Volkel stapte Jacoba met een rugzakje met
kleren vanuit de Fiat Uno van Dennis Gielen over in de Mercedes van Jacobs
waarin ook Francis Liebrand zat. Francis Liebrand vroeg aan Jacoba of zij
gevolgd waren. Vervolgens stapte hij uit en ging in zijn eigen Opel Kadett
zitten. Daarna reden beide auto’s een paar rondjes; Francis Liebrand
voorop en Jacobs met Jacoba er achteraan. Toen er een auto achter hen
reed, moest er nog een extra rondje worden gereden. Daarna parkeerde
Francis weer zijn Opel Kadett, stapte weer in de Mercedes, beëindigde al
rondjes rijdend de deal met Jacobs en ten slotte reed Jacobs het jonge paar
weer naar de Opel Kadett, waarna zij uitstapten en wegreden, beide auto’s
ieder een andere kant op. Dennis was inmiddels in zijn Fiat Uno naar huis
gereden.
Zo’n anderhalf uur hiervoor had Jacoba naar eigen zeggen voor het
eerst gehoord waarvan haar vriend werd verdacht, en nu was zij dus voor
het eerst weer met hem alleen. Jacoba vroeg Francis of hij het had gedaan
en Francis antwoordde dat dit niet het geval was. Francis stapte onderweg
nog even uit om te bellen vanuit een telefooncel en zette daarna Jacoba af
in de buurt van hun huis, zo verklaarde Jacoba. Of Jacoba toen naar huis is
gegaan, is zeer de vraag: de volgende ochtend vroeg werd zij gebeld door
haar vriendin Anna de Jong, die zei dat zij de hele vorige avond al geprobeerd had om Jacoba te bereiken; dit verhaal over Anna de Jong zal ons zo
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dadelijk nog bezighouden. Op dinsdagavond om 19.06 uur werd er vanuit
het Kapsalonneke van vader en zoon Leyens gebeld naar Bart Jacobusse, de
man bij wie Tom Cheruto toen logeerde. Om 20.10 en 20.11 uur werd er vanuit het huis van Jacobusse gebeld naar motel Nuland. In huize Jacobusse
bevond zich toen waarschijnlijk alleen Tom Cheruto; Bart Jacobusse en zijn
vrouw waren die avond naar het ziekenhuis op ziekenbezoek bij de moeder
van mevrouw Jacobusse. We mogen dus aannemen dat deze telefoontjes
zijn gepleegd door Tom Cheruto en dat hij belde naar Francis Liebrand. Of
hij Francis Liebrand in motel Nuland ook bereikt heeft, weten we niet. We
zagen al dat er die dag opnieuw was ingecheckt op de naam van Jacoba en
opnieuw voor één nacht.
Mevrouw Jacobusse vertelde de politie hoe zij en haar man later die
avond weer thuis waren gekomen en hoe er toen op de bank naast Tom
Cheruto twee mensen hadden gezeten: een jongeman met zijn haar in een
staart en zijn hand in het verband, met naast hem een jonge vrouw waarvan de beschrijving klopt met het uiterlijk van Jacoba. Het duurde enige tijd
voordat de politie erin slaagde om ook het geheugen van Bart Jacobusse
en Tom Cheruto zo ver op te frissen dat zij zich dit bezoekje weer konden
herinneren. Uiteindelijk wisten zij zich te herinneren dat zij samen tegen
middernacht Jacoba hadden teruggebracht naar Uden (p. 507, p. 813). We
mogen aannemen dat Francis Liebrand toen in zijn eentje is teruggereden
naar motel Nuland. Jacoba moet thuis hebben geslapen. Dat verklaarde zij
zelf (p. 1423) en het blijkt ook uit de eerste gebeurtenissen van de daarop
volgende ochtend.

Woensdag 8 januari

Op woendagochtend 8 januari om acht minuten over acht ging bij Jacoba
de telefoon. Zij nam op. Dit gesprek is afgeluisterd (p. 541). Het was haar
vriendin Anna de Jong die zei dat zij de hele vorige avond tevergeefs had
gebeld en dat zij hele nare dingen had gehoord. Jacoba zei tegen Anna dat
ze niet zoveel door de telefoon moest zeggen. Ze spraken af dat Jacoba die
avond bij Anna langs zou komen. Ruim een uur later, om kwart over negen,
werd er vanuit de ons inmiddels bekende telefooncel bij de Esso-pomp in
Uden gebeld naar motel Nuland: Jacoba moet toen naar haar vriend hebben gebeld. (Jacoba kon zich dit uiteraard niet herinneren (p. 1437).) Om
kwart voor elf werd er met de telefoon van Bart Jacobusse gebeld naar
motel Nuland en vrij kort daarna kwamen Jacobusse en zijn logé Tom
Cheruto langs in het motel en aten zij samen met Francis Liebrand een uit121
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smijter. Het heeft de politie eindeloos trekken gekost om beide heren zich
dit bezoekje te laten herinneren (p. 261, p. 813).
Vanaf 10 uur werkte Jacoba in de lunchroom. Aan het eind van de dag
belde ze in paniek vanuit een telefooncel haar collega Hella Schutte. Hella
Schutte ging met de auto naar de Markt in Uden waar zij Jacoba oppikte en
naar de Hobostraat bracht. In de Hobostraat woonde haar vriendin Anna
de Jong met wie zij die avond had afgesproken. Jacoba zei tegen haar collega: ‘Ik heb je niks verteld; je weet van niks, he?’ (p. 774)
Jacoba bleef vervolgens twee nachten logeren bij haar vriendin Anna:
van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag.13 De vriend van
Anna, Petrus Lathouwers, moest deze nachten uitwijken naar de bank in
de woonkamer. We vermeldden al dat Jacoba haar vriendin Anna pas van
de overnachting in motel Nuland vertelde nadat dit was uitgekomen bij de
politie (p. 1293). De vriend van Anna had zij hierover aanvankelijk ook niets
verteld (p. 1185).
Donderdagavond 9 januari was Jacoba alleen thuis; Anna en haar
vriend waren op bezoek bij vrienden (p. 1184). Die avond werd er met de
telefoon van Anna de Jong gebeld naar de semafoon van Tom Cheruto. Vier
minuten later belde de mobiele telefoon van Tom Cheruto naar de woning
van Anna de Jong (p. 492). Er was die dagen vaker contact tussen de woning
van Anna – en dat is, zo mogen we aannemen, Jacoba – en Tom Cheruto,
zowel met zijn semafoon als met zijn mobiele telefoon, bijvoorbeeld een
aantal keren in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 januari rond één
uur ’s nachts, en diezelfde vrijdagavond iets na zeven uur (p. 492-493).
Na de twee nachten bij haar vriendin Anna trok Jacoba vanaf 10 januari
voor langere tijd in bij haar moeder en stiefvader. Of Jacoba alle nachten
tot de arrestatie van haar vriend op 22 januari in haar ouderlijk huis heeft
geslapen, is niet helemaal zeker; haar moeder dacht dat Jacoba ook nog
een keer een nacht bij Francis had geslapen (p. 953-954). Maar veel hebben
Jacoba en Francis Liebrand elkaar in de weken na 7 januari niet meer gezien.
Behalve dan een klein autoritje op 15 januari dat verderop ter sprake zal
komen. We stoppen voorlopig even met het in detail bespreken van de loop
der gebeurtenissen in de periode van het overnachten in motel Nuland,

13
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Anna de Jong dateerde deze twee overnachtingen aanvankelijk een dag te vroeg
(zie p. 1284, 1289; voor de correctie zie p. 1292). Haar vriend Petrus Lathouwers deed
aanvankelijk hetzelfde (zie p. 1179; voor de correctie zie p. 1183).
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omdat we nu eens moeten gaan bekijken waarom Francis Liebrand daar
heeft overnacht.
Mogelijke scenario’s
Het is lastig om greep te krijgen op de grote hoeveelheid dingen die er rond
Francis Liebrand gebeurden tijdens de eerste dagen na de moord. Er is een
aantal figuren dat hierbij een rol speelt: Milan Jacobs, Bianca Molenmans,
Jasper en Wouter Leyens en Tom Cheruto, die deze eerste dagen logeerde
bij Bart Jacobusse. Laten we de gebeurtenissen even recapituleren, maar
nu geordend per afzonderlijke figuur.
We beginnen met Milan Jacobs, de katvanger van de Opel Kadett. De reservering in motel Nuland is gedaan direct nadat er gebeld was met Jacobs.
Waarom? Is er een relatie tussen die twee gebeurtenissen? Hoorde Francis
Liebrand iets van Jacobs waardoor hij direct besloot om naar motel Nuland
te bellen? Jacobs zelf zei een aantal maanden later dat hij zich dit telefoontje niet kon herinneren (p. 1314).
De printlijsten laten zien dat er vanuit de telefoon van Jacobs al anderhalve dag eerder, in de nacht van zaterdag op zondag om vier uur ’s nachts,
gebeld is naar motel Nuland. Dit was dus een kleine 24 uur vóór de moord.
Waarom had hij toen gebeld? Jacobs verklaarde tegenover de politie dat hij
dit telefoontje zeker niet had gepleegd (p. 1314).
Zo’n anderhalf uur na de reservering in motel Nuland begonnen de gebeurtenissen die ertoe leidden dat Jacobs tevergeefs aanbelde bij de woning van
Francis Liebrand en hem vervolgens probeerde te vinden, niet door hem zelf te
bellen maar door te bellen naar Beekmans. Een half uur daarna stond Francis
Liebrand bij hem op de stoep. Tien minuten later vertrok hij weer.
Hier moest dus blijkbaar dringend iets worden overlegd, maar wat
precies blijft duister. De volgende dag begon Jacobs tegen een uur of zes
opnieuw zijn best te doen om Francis Liebrand te bereiken: hij belde naar de
semafoon van Francis Liebrand. Die semafoon bleek in het bezit te zijn van
Tom Cheruto. Beekmans belde naar Jacoba en zei dat Jacobs op zoek was
naar haar vriend. En vervolgens werd de afspraak gemaakt waarbij Francis
Liebrand al rondjes rijdend een mobiele telefoon aan Jacobs verkocht. Als
dit de mobiele telefoon van Kevin was, dan kan men begrijpen dat Francis Liebrand daar zo snel mogelijk vanaf wilde, hoewel het risico toch wel
erg groot lijkt in verhouding tot de betrekkelijk geringe opbrengst. Maar
waarom zou Jacobs daar zo gretig aan willen meewerken? Het gedrag van
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Jacobs op deze maandag en dinsdag lijkt een betekenis te hebben, maar
wat die betekenis is, blijft mistig.
De volgende figuren zijn vader en zoon Jasper en Wouter Leyens. Zij gingen
die maandag ’s avonds langs bij de moeder van Francis Liebrand. Was dit
inderdaad nieuwsgierigheid, zoals zij zelf verklaarden? Eerder die dag was
er vanuit de kapsalon van vader en zoon Leyens gebeld naar de man bij wie
Tom Cheruto toen verbleef. Hadden deze telefoontjes niets met Tom Cheruto te maken, zoals Jasper Leyens beweerde? Het lijkt allemaal vreemd en
toevallig. En dat geldt ook voor de ‘toevallige’ ontmoeting de volgende dag
op de rotonde in Oss. Ook hier krijg je de indruk dat er iets aan de hand is
zonder dat je begrijpt wat.
En welke rol speelde Bianca Molenmans in dit geheel? Er was op maandagochtend al om 10.37 uur naar haar gebeld vanuit de plek waar Francis en
Jacoba zich toen bevonden: het huis van Francis’ moeder. Vier uur later
had Jacoba haar weer gebeld. Een half uurtje later waren Francis en Jacoba
even bij haar langsgegaan. De volgende dag was zij de chauffeur die naar
de rotonde in Oss was gereden. Er was op deze dagen dus nogal wat contact geweest. Waarom had zij aanvankelijk verklaard dat zij Jacoba in deze
dagen überhaupt niet had gezien?
Het blijft allemaal schimmig. En toch moeten we proberen te begrijpen
waarom in motel Nuland overnacht werd. Wat was dit overnachten in
motel Nuland? Francis Liebrand verklaarde dat hij niet in motel Nuland
was ondergedoken, maar dat het een uitstapje was geweest, dat Jacoba en
hij eigenlijk al het weekend daarvoor hadden willen ondernemen.
Onderduiken?
Het is inderdaad nauwelijks mogelijk om dit overnachten in motel Nuland
te zien als een serieuze poging tot onderduiken. Wie wil onderduiken,
gaat niet naar een hotel vlak in de buurt, maar verderop, bijvoorbeeld in
Duitsland. Het is niet slim om te reserveren met de telefoon van je eigen
moeder. Francis Liebrand was met zijn haar in een staart een opvallende
verschijning. Als hij echt had willen onderduiken, had hij beter zijn haar
kunnen afknippen. Maar het belangrijkste is dat zijn gedrag in deze dagen
in zekere zin het tegendeel was van onderduiken. In sommige opzichten
leek hij juist demonstratief in Uden aanwezig te willen zijn. Als het waar
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is wat Jacoba verklaarde, dat Francis en zij die maandagochtend kort na
negen uur een poosje hadden gewandeld door het centrum van Uden, dan
valt dergelijk gedrag voor iemand als Francis Liebrand nauwelijks anders te
interpreteren dan als demonstratief vertoon van aanwezigheid. Die middag ging hij naar het plaatselijke onderwereldcafé. De volgende dag ging
hij weer. Bij binnenkomst riep hij: ‘Hier is de moordenaar.’ Dat is het tegendeel van onderduikgedrag.
Serieus onderduiken was het dus niet. Volgt daaruit dat het dus een
uitje was? Maar waarom overnachtte Francis Liebrand dan de tweede
nacht, van dinsdag 7 op woensdag 8 januari, in zijn eentje in dit motel?
Misschien was Jacoba bang geworden van de verhalen over de betrokkenheid van haar vriend bij de moord op Kevin en durfde zij daarom niet langer bij hem te slapen? De broer van Francis Liebrand had twee weken eerder
samen met zijn vriendin gebruik gemaakt van een zogenaamd kerstarrangement van twee overnachtingen in ditzelfde motel (p. 1056). Misschien
hadden Francis en Jacoba ook zo’n arrangement van twee overnachtingen
geboekt en vond Francis het zonde om die tweede al betaalde nacht onbenut te laten? Nee, deze verklaring is niet houdbaar. Er was geen arrangement voor twee overnachtingen geboekt: er was de tweede dag opnieuw
ingecheckt voor een nieuwe overnachting. En als Jacoba inderdaad bang
was, dan zou men eerder verwachten dat ze bij haar vriend in het motel
bleef slapen dan in haar eentje thuis. Dat laatste vond ze overigens inderdaad griezelig en daarom ging ze de nachten daarna elders slapen.
Uitstapje?
Was het in het milieu van mensen als Jacoba en Francis Liebrand misschien
gebruikelijk om bij wijze van uitstapje te overnachten in motel Nuland? De
niet-criminele broer van Francis Liebrand, Michael, had zoals gezegd kort
daarvoor samen met zijn vriendin gebruik gemaakt van een tweedaags
kerstarrangement van dit motel (p. 1056). De politie vond nog een overnachting in dit motel van iemand uit de omgeving van Francis Liebrand,
namelijk van collega-inbreker Dennis Gielen; die had daarbij net als Jacoba
een vals adres opgegeven (p. 543). Dit laatste wijst misschien in de richting
die Francis Liebrand zelf al aangaf toen hij bij het hof zei dat dit Van der
Valk hotel zo ongeveer de eerste plek was waar de politie zou gaan zoeken.
Blijkbaar was dit hotel een niet ongebruikelijke plek voor criminelen om
zich even terug te trekken.
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Je zou de broer van Francis Liebrand, die gebruik maakte van een kerstarrangement, kunnen zien als een argument dat overnachten in motel
Nuland heel goed een uitje kan zijn. Er zijn meer gegevens te vinden die
pleiten ten gunste van het idee dat er bij dit overnachten in motel Nuland
sprake was van een uitje. Francis en Jacoba waren maandagavond 6 januari naar de film gegaan. Althans, dat verklaarden zij allebei. Nu zijn zowel
Jacoba als Francis geen mensen die onmiddellijk op hun woord geloofd
moeten worden, maar daar staat tegenover dat Jacoba over dit filmbezoek
een significant detail gaf: zij vertelde dat ze de film The Long Kiss Goodnight
hadden gezien en dat ze eerst nog in de verkeerde zaal hadden gezeten,
bij de film Jungle All The Way. Francis en Jacoba hebben vanaf de moord
op Kevin tot de arrestatie van Francis meer dan twee weken later, alle tijd
gehad om na te denken over het construeren van een geloofwaardig verhaal dat ze aan de politie zouden kunnen vertellen. Misschien hebben ze
het filmbezoek verzonnen en hebben ze het verhaal over het filmbezoek
geloofwaardiger willen maken door het vertellen van het detail dat ze
eerst in de verkeerde zaal hadden gezeten. Tot een dergelijk intellectueel
raffinement lijken echter Francis Liebrand en zeker Jacoba nauwelijks in
staat. Integendeel, Jacoba slaagde er voortdurend in om door onnodige
leugens haar vriend extra verdacht te maken, en als Francis Liebrand inderdaad de dader zou zijn, dan is hij ook de bedenker van het verhaal over
het leeghalen van de hennepplantage, en dat is een verhaal dat bij uitstek
ongeloofwaardig is, met details zoals bijvoorbeeld het bedwelmen van de
partner en het stelen van de semafoon om aldus de alarminstallatie te
kunnen uitschakelen. Kortom: de kans is groot dat Francis en Jacoba die
maandagavond 6 januari wel degelijk naar de film zijn geweest en dat past
binnen het idee dat hier sprake is geweest van een uitje.
Bovendien weten we niets van wat Francis en Jacoba de rest van die
maandag vanaf een uur of vier hebben gedaan, vanaf het moment waarop
de politie stopte met het volgen van de Opel Kadett. Misschien hebben ze
inderdaad, zoals Francis Liebrand verklaarde, gegeten in motel Nuland, en
niet gewoon thuis, zoals Jacoba beweerde. En misschien hebben ze nog wel
meer leuke dingen gedaan. We weten daarover niets.
Er is echter ook informatie over deze dagen die moeilijk te rijmen valt
met het latere verhaal van Jacoba en Francis dat er sprake was van een uitje
dat niets met de moord te maken had. De overnachtingen werden weliswaar geboekt onder de echte naam van Jacoba en ze gaf ook het nummer
van haar paspoort op, maar het opgegeven adres bestond niet. Waarom
zou je voor een uitje een vals adres opgeven?
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Dat Jacoba dit uitstapje verzweeg tegenover de politie valt misschien
nog wel te begrijpen, als je aanneemt dat Jacoba dacht dat de politie dit
onschuldige uitje gezien de omstandigheden wel eens ten onrechte zou
kunnen opvatten als een poging tot onderduiken. Maar waarom verzweeg
zij dit uitje ook tegenover haar vriendin Anna de Jong, bij wie zij kort
daarna ging logeren?
Francis Liebrand verklaarde bij het hof dat aanvankelijk het plan was
geweest om dit uitstapje al in het weekend te maken. Hoe geloofwaardig is dit? Jacoba had zaterdag 4 januari gewerkt tot een uur of twee uur
’s middags.14 Zondag 5 januari had ze vrij gehad; toen was ze met haar zus
naar haar grootouders geweest. Francis en zij hadden het uitstapje dus
eigenlijk ook wel in het weekend kunnen maken. Wie nu tegenwerpt dat
ze dan in ieder geval de zaterdag tot twee uur ’s middags gemist zouden
hebben, moet wel bedenken dat Francis en Jacoba ook op maandag 6 januari bepaald niet dadelijk vertrokken: in ieder geval tot vier uur ’s middags
waren zij voortdurend in Uden en Volkel.
Vreemd aan dit ‘uitstapje’ op maandag en dinsdag is ook dat Jacoba
op die maandag nog niet wist of ze dinsdag wel of niet moest werken. Die
dinsdag belde ze immers aan het eind van de middag naar haar werkgeefster en zei dat ze eigenlijk niet wist of ze die dag vrij had gehad, zo bleek uit
dit afgeluisterde telefoongesprek. Haar werkgeefster stelde haar gerust,
maar het is eigenaardig om een uitstapje te maken op een dag waarop je
misschien moet werken.
Dit pas aan het eind van de dag vragen of je die dag niet had moeten
werken, is eigenaardig en zeker niet typerend voor Jacoba. Haar werkgeefster verklaarde tegenover de politie dat Jacoba al zo’n vijf jaar tot volle
tevredenheid in haar zaak werkte. Ze had eigenlijk maar één klacht en dat
was het feit dat Jacoba omging met een crimineel, met Francis Liebrand
(p. 1260). Jacoba was blijkbaar niet het soort werkneemster dat er een
gewoonte van maakt om pas achteraf te informeren of zij had moeten
werken.

14

Op 4 februari verklaarde Jacoba dat ze dacht dat ze die zaterdag had gewerkt tot
18 uur (p. 1433), maar verderop in ditzelfde verhoor (p. 1434) zegt ze dat het tot 14
uur geweest moet zijn; ze herinnerde zich dit omdat het de dag van de Elfstedentocht was geweest. Op 17 maart verklaarde zij dat ze die zaterdag had gewerkt tot
14.30 uur (p. 1425).
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Dit achteraf informeren of er die dag niet gewerkt had moeten worden,
wijst eerder in de richting van iets bij uitstek ongeplands, van iets dat je
overkomt, van een partner die plotseling zegt: kom op, we gaan er even
tussenuit, en waarbij je zelf niets in te brengen hebt.15 Ook het achtervolgd
worden door de politie op maandagmiddag past niet goed bij een normaal
uitstapje. En hetzelfde geldt voor het bliksembezoekje aan Jacobs diezelfde
middag, waarbij Jacoba in de auto bleef zitten wachten.
De telefoongesprekken tussen Jacoba en Tom Cheruto van de tweede
dag van het ‘uitstapje’ maken de indruk van twee mensen die zich beide
bewust zijn van het risico dat zij afgeluisterd worden. Diezelfde avond
volgde de ingewikkelde operatie waarbij drie auto’s gelijktijdig naar de
kerk in Volkel werden gedirigeerd en waarbij geprobeerd werd om eventuele achtervolgers kwijt te raken. Jacoba moest haar vriend bij die gelegenheid kleren brengen en ook dat is gedrag dat niet hoort bij een uitstapje.
Jacoba verklaarde tegenover de politie weliswaar dat ze dit brengen van
kleren niet vreemd had gevonden, omdat ze dat wel vaker had gedaan,
namelijk als haar vriend weer eens vast zat bij de politie. Maar Francis Liebrand zat toen niet vast.
Het meest vreemde gedrag betreft misschien wel het feit dat Francis
Liebrand van dinsdag 7 op woensdag 8 januari alleen overnachtte in motel
Nuland, terwijl Jacoba thuis sliep. Dit gedrag laat zich niet rijmen met het
idee van een uitstapje. Maar het valt hoe dan ook moeilijk te begrijpen.
Jacoba wist toen dat haar vriend verdacht werd van moord op iemand uit
hun eigen milieu. Dat moet bedreigend zijn geweest, ongeacht de vraag of
die verdenking nu wel of niet terecht was. Waarom ging Jacoba dan toch die
nacht alleen thuis slapen? Dit alleen thuis slapen van Jacoba past binnen
geen enkel scenario. Dat Jacoba het alleen thuis slapen onder deze omstandigheden inderdaad bedreigend vond, was ook wat ze zei tegen haar vriendin Anna de Jong, bij wie zij vervolgens ging logeren. Maar waarom was zij
die ene nacht dan toch alleen thuis geweest? Of wilde Francis Liebrand zijn
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Aan de andere kant moet aan dit detail ook weer niet al te veel gewicht worden
gehecht. Het is namelijk de vraag of er in de lunchroom waar Jacoba werkte, wel
erg vaste werktijden golden. Neem bijvoorbeeld wat er de volgende dag, woensdag
8 januari, gebeurde. Jacoba werkte toen in de lunchroom. Zij werd daar ’s middags
gebeld door haar collega Hella Schutte. Hella Schutte had die dag vrij. Ze vroeg aan
Jacoba of het druk was en of zij misschien moest komen werken (p. 773).
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vriendin de volgende ochtend niet naar haar werk in Uden brengen omdat
hij bang was dat hij dan weer de politie achter zich aan zou krijgen?
Geen onderduiken en ook geen gewoon uitstapje
Dit alles overziend moet de conclusie zijn dat de vraag niet is of hier sprake
was van onderduiken dan wel van een uitje, want er is net zo min sprake
van een consistente serieuze poging tot onderduiken als van een geloofwaardig uitstapje. Het is geen van beide. Er is sprake van een mengvorm.
Als Francis en Jacoba inderdaad naar de film zijn geweest, dan zal dat bij
wijze van uitje zijn geweest. Als zij diezelfde avond in motel Nuland hebben gegeten, dan valt dat te zien als een uitje maar net zo goed als even
onderduiken in de anonimiteit van een groot motel. Overnachten onder de
naam van je vriendin met een vals adres lijkt te wijzen op onderduiken. Het
langdurig verzwijgen van deze overnachting, niet alleen tegenover de politie maar ook tegenover een goede vriendin wijst erop dat althans Jacoba
zelf dit alles niet als een onschuldig uitje heeft opgevat. Het brengen van
kleding in andermans auto naar een afgesproken plek waar je vriend in
de auto van weer iemand anders zit te wachten, is gedrag dat alleen te
interpreteren valt als onderduiken, als het gedrag van iemand die op de
vlucht is.
Scenario’s
Wat valt er te brouwen van de tot dusver bij elkaar gesprokkelde ingrediënten over deze paar dagen? We zagen al wat het in ieder geval niet is
geweest. Het is geen ondubbelzinnige poging tot onderduiken. Het is ook
geen onschuldig uitstapje.
Valt dit alles misschien te interpreteren als het gedrag van een onschuldige die hoort van welk een gruwelijk misdrijf hij wordt beschuldigd en die
vervolgens in paniek raakt? Binnen de kortste keren zou immers half Uden
Francis Liebrand hierop aankijken en bovendien zou de familie van Kevin
wel eens kunnen zinnen op wraak. Het is voorstelbaar dat je onder zulke
omstandigheden even uitwijkt naar een hotel in de buurt, terwijl je je tegelijkertijd ook nadrukkelijk in Uden zelf vertoont, omdat je anders immers
de al bestaande verdenking alleen nog maar versterkt. Deze interpretatie
lijkt echter niet goed mogelijk, want de reservering bij motel Nuland werd
al gedaan op maandag om half één. Francis Liebrand was toen de hele ochtend bij zijn moeder geweest. Hoe had hij op dat moment al kunnen weten
dat het verhaal rondging dat hij Kevin zou hebben vermoord? Misschien
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MoordinWamel

was hij die ochtend nog even naar de gereedschapswinkel geweest om
naar een veertje te vragen, maar de winkelbediende had immers verklaard
dat hij toen nog van niets wist. Voorlopig moeten we constateren dat dit
overnachten in motel Nuland ook niet de paniekreactie kan zijn geweest
van een onschuldige die op de vlucht slaat voor een valse beschuldiging.
Hoewel, misschien ligt het toch niet zo eenvoudig. Direct vóór het
maken van de reservering had Francis Liebrand immers gebeld met Milan
Jacobs. Is het mogelijk dat de onschuldige Francis Liebrand die maandag
om half één nietsvermoedend naar zijn vriend Milan Jacobs belde, die hem
vertelde dat het verhaal rondging dat hij Kevin had vermoord en dat Francis
Liebrand vervolgens binnen vier minuten besloot om vanwege de komende
commotie maar even elders te gaan overnachten en daarom direct daarna
belde naar twee hotels? Nee, ook dat is geen houdbare constructie. Jacobs
verklaarde dat het verhaal van de moord op Kevin hem pas anderhalf uur
later bereikte. Aan deze woorden van Jacobs hoeft echter weinig waarde
te worden gehecht, omdat alles erop wijst dat er rond Jacobs meer aan
de hand was. Het is waarschijnlijker dat zowel Francis Liebrand als Milan
Jacobs die dag om half één al meer wisten.
Maar als we aannemen dat Jacobs van niets wist – die aanname is weliswaar onwaarschijnlijk, maar laten we hier nu even van uitgaan – dan zou
Jacobs dus pas na half één hebben gehoord over de moord op Kevin, en dan
zou het rond half één reserveren bij motel Nuland dus nog steeds, ondanks
het telefoontje naar Jacobs, wijzen op daderkennis, op kennis waarover een
onschuldig iemand niet kan beschikken.
Toch is nog niet zeker dat we hier te maken hebben met daderkennis.
We moeten nog een mogelijk scenario bespreken. Is het mogelijk om het
gedrag rond het verblijf in motel Nuland te zien als iets dat begon als een
uitje maar dat, zodra Francis Liebrand hoorde van welk misdrijf hij abusievelijk werd beschuldigd, alsnog omsloeg in een halfslachtig soort vlucht?
Dat ziet er al beter uit. Maar er zijn een paar gegevens die ook hiermee
moeilijk te rijmen zijn. Volgens dit scenario ging het bij het bespreken van
het motel op maandag om half één nog om een gewoon uitstapje. Maar
waarom zou je dat dan tegenover de politie moeten verzwijgen? En als je
dit verzwijgt, en de politie confronteert je met de gegevens over deze overnachting, waarom zou je dan niet alsnog de waarheid vertellen, van een
uitstapje dat is ontaard in een half soort vlucht, en in plaats daarvan vasthouden aan het verhaal van niet meer dan een onschuldig uitje?
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Valt er een totaal ander scenario te bedenken, waarbij het overnachten
in motel Nuland een geheel ander doel had, bijvoorbeeld overleg over een
drugsdeal die helemaal los stond van de moord op Kevin? In het dossier
zit niets dat aanknopingspunten daarvoor biedt. Het is altijd mogelijk om
dergelijke scenario’s met een soort deus ex machina te bedenken, maar
overtuigend zijn ze niet zolang zij niet ten minste ten dele in de beschikbare gegevens kunnen worden verankerd.
Valt er een plausibel scenario te bedenken als we aannemen dat het
hier gaat om de reactie van iemand die de afgelopen nacht een moord
heeft gepleegd? Ook dat is niet zo gemakkelijk, vooral omdat in dat scenario ook een zinvolle plaats gegeven moet worden aan de mysterieuze
gedragingen van mensen als Milan Jacobs, vader en zoon Leyens, Bianca en
liefst ook Tom Cheruto. Maar laten we een poging wagen.
Laten we aannemen dat het verhaal van Sander klopt. Dan wist Francis
Liebrand dat Sander had weten te ontkomen. Misschien had Sander Francis
Liebrand die nacht bij de schuren zelfs gezien. Francis Liebrand kon er hoe
dan ook van uitgaan dat Sander wist dat Kevin die nacht een afspraak met
hem had. Laten we nu eens proberen om ons te verplaatsen in de positie
van Francis Liebrand. Francis Liebrand kende Sander niet erg goed, maar
goed genoeg om te weten dat hij voortvluchtig was. Een voortvluchtige
gedetineerde loopt niet snel naar de politie. Zolang Sander niet naar de
politie liep, had hij weinig te vrezen. Hij had Kevin immers op het hart
gedrukt om niemand iets te vertellen over de deal met de weedplanten
en hij kende Kevin als een collega die zeer wel in staat was om zijn mond
te houden. En zelfs al zou Kevin over die weed hebben gepraat, dan was
er nog steeds geen groot probleem zolang hij de locatie niet zou onthullen en dat zou hij als ervaren crimineel nooit doen. Als Kevin dood bij de
schuren zou worden gevonden en het weedverhaal zou de politie bereiken,
dan was er nog niets aan de hand, want de politie zou constateren dat
de moord niets te maken kon hebben met het weedverhaal omdat zich in
die schuren immers helemaal geen weed bevond. Kortom, zolang Sander
zijn mond hield, was er voor Francis Liebrand weinig reden om zich grote
zorgen te maken.
Onder die omstandigheden was het van belang om zich zichtbaar zorgeloos in Uden te vertonen, en zo wandelde hij die maandagochtend rustig
met Jacoba door het centrum en ging hij begin van de middag nog even
naar het café.
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Maar het kon natuurlijk nooit kwaad om even een nachtje te verdwijnen. Je weet maar nooit wat er op zo’n eerste dag allemaal kan gebeuren.
Direct voordat hij reserveerde bij motel Nuland, belde hij even naar Milan
Jacobs. Misschien had Jacobs al iets gehoord. Jacobs leek immers hoe dan
ook al iets van deze plannen te weten. Waarom had hij anders al ruim een
dag eerder naar motel Nuland gebeld? Blijkbaar kwam Jacobs al snel iets
te weten dat dringend aan Francis Liebrand moest worden medegedeeld,
maar aarzelde hij om dat rechtstreeks via de telefoon te doen. Hij ging
tevergeefs langs bij Francis Liebrand; kort daarna kwam Francis Liebrand
zelf bij hem langs.
Tegenover Jacoba had Francis dit hotelbezoek gepresenteerd als een uitstapje. Haar opmerking dat zij niet wist of zij de volgende dag wel vrij had,
had hij weggewuifd. Jacoba zal al snel hebben gemerkt dat dit bepaald niet
een normaal uitstapje was, maar zij had geleerd geen vragen te stellen. En
in zekere zin was het overigens ook weer wél een uitstapje, want ze gingen
’s avonds naar de film en ze gingen waarschijnlijk ook samen uit eten.
Milan Jacobs was blijkbaar niet de enige die belangrijke dingen te melden had. Dit gold zo te zien ook voor vader en zoon Leyens. Zij leken de verbinding te zijn naar Bart Jacobusse, de man bij wie de vermoedelijke mededader Tom Cheruto was ondergedoken. Maandagavond zochten vader en
zoon Leyens tevergeefs naar Francis Liebrand. De toevallige ontmoeting
de volgende dag op de rotonde in Oss is te toevallig om geloofwaardig te
zijn. Er moet de noodzaak zijn geweest om iets te bespreken dat niet per
telefoon kon. Die middag moet Francis Liebrand hebben besloten om nu
echt tijdelijk te verdwijnen. Hij ging nog even demonstratief langs in het
café, maar vroeg toen aan Dennis Gielen om ervoor te zorgen dat hij aan
kleren kon komen zonder dat de politie hem op het spoor kon komen. En hij
belegde een ontmoeting met Jacobs. Er volgden maar liefst twee ontmoetingen met Tom Cheruto, die hij ook al eerder moet hebben ontmoet, want
anders valt niet te verklaren hoe zijn semafoon in het bezit van Cheruto
had kunnen komen. Tot zover het scenario waarin het overnachten in
motel Nuland gezien wordt als een reactie op het plegen van de moord.
De zwakte van dit scenario is dat het allemaal schimmig blijft wat
Francis Liebrand heeft zitten regelen met mensen als Jacobs, vader en
zoon Leyens en Tom Cheruto. Dit scenario ontleent zijn kracht toch eigenlijk vooral aan iets anders: aan de mate waarin andere scenario’s kunnen
worden uitgesloten.
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Als het geen uitje was – en het was geen uitje – kun je dan zeggen dat
het feit dat het telefoontje naar motel Nuland al op maandag om half één
werd gepleegd, wijst op daderkennis, omdat Francis Liebrand toen nog niet
via anderen gehoord kon hebben dat hij verdacht werd van de moord op
Kevin Moyson? Als je dat kunt zeggen, dan hangt Francis Liebrand. Daderkennis betekent dat degene die beschikt over die kennis de dader moet zijn.
Maar zo simpel ligt de zaak dus niet: je kunt niet met zekerheid zeggen dat
hier sprake is van daderkennis.
Wel wordt zo langzamerhand duidelijk dat er een uitvoerig en behoorlijk verankerd verhaal te vertellen valt waarbij Francis Liebrand de schuldige is, terwijl er tot dusver nog geen behoorlijk verhaal valt te bedenken
waarin Francis Liebrand onschuldig is en waarin je de gegevens allemaal
goed kunt onderbrengen.
Maar met dergelijke overwegingen zijn we al terecht gekomen bij verschillende typen redeneringen waarmee misschien iemands schuld valt te
bewijzen. Dat soort redeneringen kunnen we voorlopig beter even uitstellen totdat alle verdachte gedragingen van Francis Liebrand zijn besproken.
Want na het overnachten in motel Nuland volgden er nog een paar.

Auto’s

Wat deed Francis Liebrand na de moord met zijn auto’s? Toen hij op
22 januari werd aangehouden, wilde de politie die auto’s in beslag nemen.
Beide auto’s, zowel de Opel Kadett als de Ford Orion, bleken niet meer in
zijn bezit te zijn. Wat was daarmee gebeurd? Francis Liebrand zei bij het
hof dat het niet waar was dat hij de auto’s had laten verdwijnen (p. 1806).
Laten we eens kijken wat de politie hierover heeft weten te achterhalen.
We beginnen met de Ford Orion.

De Ford Orion
We zagen al dat Wouter Leyens aan de politie vertelde hoe Francis Liebrand
hem de Ford Orion had aangeboden. Op dinsdag 7 januari, één dag na de
moord, waren hij en zijn vader op een rotonde in Oss ‘toevallig’ Francis
Liebrand tegengekomen. Francis Liebrand had Wouter toen deze auto aangeboden voor vijfhonderd gulden.
Blijkbaar voelde Wouter daar wel wat voor, want twee dagen later had
hij Francis Liebrand bij zijn moeder thuis gebeld en had hij te horen gekregen dat de papieren van de auto bij Stijn Beekmans lagen (p. 1344). Dit
spoort met de printlijsten, die laten zien dat er op 9 januari om 16.37 uur
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vanuit ’t Kapsalonneke van vader en zoon Leyens is gebeld naar de moeder
van Francis Liebrand en twee minuten later naar Beekmans (p. 422). Diezelfde avond ging Wouter langs bij Beekmans en bekeek de Ford Orion, die
bij Beekmans in de buurt stond.
De volgende dag, vrijdag 10 januari, haalde Wouter de autosleutels op
bij zijn moeder, waar Francis Liebrand ze had afgegeven, zo verklaarde hij
(p. 1345). Wouter had een auto nodig voor zijn werk, want hij werkte in Uden
in ’t Kapsalonneke en hij woonde in Nijmegen, samen met zijn vriendin
Tina. Vriendin Tina verklaarde dat Wouter al op donderdagavond met de
Ford Orion in Nijmegen was komen aanzetten (p. 1085). Hoe dat ook zij, op
vrijdag 10 januari ging Tina naar het postkantoor om de Ford Orion op haar
naam te zetten. De vorige eigenaar bleek overigens niet Francis Liebrand te
zijn, maar ene Schreurs uit Breda (p. 1085), die bij de politie bekend was als
iemand die meer auto’s van anderen op zijn naam had staan.
Twee dagen later kwam Francis Liebrand in Nijmegen bij hen langs, zo
vertelde Tina (p. 1086). Hij had een rugzak bij zich en had het met Wouter
over onderduiken en de benen nemen. Hij verzorgde ook de wond aan zijn
vinger, die steeds verder ontstoken raakte. Wouter bevestigde dit bezoek
(p. 1345). Er is die avond vanuit de woning van Wouter en Tina gebeld naar
Stijn Beekmans; dat telefoontje moet door Francis Liebrand zijn gepleegd.
Het moet ook Beekmans zijn geweest die Francis Liebrand naar Nijmegen
heeft gebracht. Beekmans zelf erkende dat hij Francis Liebrand die avond
ergens naar toe had gereden, maar bleef met klem ontkennen dat hij hem
naar Nijmegen had gebracht (p. 1374-1379, p. 1385). Dit is opnieuw een detail
dat mistig blijft: waarom bleef Beekmans dit zo hardnekkig ontkennen?
Toen ze de auto ongeveer een week hadden, zo verklaarde Tina, was
Wouter in de kapsalon gebeld door Francis Liebrand met de mededeling
dat de Ford Orion moest worden gewassen en schoongemaakt. Waarom?
Omdat Francis Liebrand een koper voor de auto had gevonden, zo had
Wouter tegen haar gezegd (p. 1086).
Nog weer een week later, op 23 januari, één dag na de aanhouding van
Francis Liebrand, vond de politie de Ford Orion terug op een binnenterrein
in de buurt van ’t Kapsalonneke.
Wat is hier gebeurd? Heeft Francis Liebrand de Ford Orion laten verdwijnen? Nee, de auto was overgeschreven op naam van de vriendin van Wouter
Leyens. De auto was voor de politie zonder veel moeite te traceren.

134

HeeftFrancisLiebrandhetgedaan?

Maar verdacht is natuurlijk wel het verzoek van Francis Liebrand aan
de nieuwe eigenaren om de auto schoon te maken. Waarom wilde Francis
Liebrand dat Wouter de auto zou schoonmaken? Wouter zei tegen Tina dat
dit moest omdat Francis Liebrand een koper voor de auto had gevonden.
Dat lijkt een absurde verklaring. Een auto die je net hebt verkocht, kun je
niet opnieuw gaan verkopen.
Wouter en Tina hadden hiervoor echter een verklaring, zij het dat die
verklaring minstens zo absurd lijkt. Hun verklaring was dat zij de Ford
Orion niet hadden gekocht; ze hadden de auto alleen maar geleend. Maar
waarom was de auto dan overgeschreven op naam van Tina? Omdat de
auto anders niet verzekerd kon worden, zo verklaarde Wouter (p. 1349).
Dat klinkt weinig geloofwaardig. We zullen zo dadelijk bij de andere
auto van Francis Liebrand zien dat het mogelijk is om een auto te verzekeren die op andermans naam staat. Bovendien zou je zeggen dat het de
taak van de eigenaar en niet van de lener is om ervoor te zorgen dat een
auto is verzekerd.
Maar Wouter had ook nog een ander verhaal. Hij vertelde dat Tina aanvankelijk niet had begrepen dat hij de auto alleen maar had geleend omdat
hij tegen haar had gezegd dat hij niet van plan was om de auto ook weer
terug te geven. En waarom wilde hij de auto niet teruggeven? Omdat hij
nog zeshonderd gulden van Francis tegoed had. Francis had een semafoon
van hem overgenomen. Die semafoon was nooit overgeschreven op de
naam van de nieuwe eigenaar en daarom waren de rekeningen uiteindelijk verhaald op Wouter (p. 1349). Klopt dit verhaal over die semafoon? De
politie is dat zo te zien niet nagegaan.
Maar het semafoonverhaal verklaart hoe dan ook niet waarom de auto
op naam van Tina was gezet. Als het semafoonverhaal waar is, dan lijkt
het waarschijnlijker dat Wouter de auto in zijn bezit wilde krijgen zonder
ervoor te betalen, in plaats van de auto te lenen en hem nooit meer terug
te geven, hoewel wij toegeven dat het verschil tussen deze twee modaliteiten betrekkelijk theoretisch is.
Dit betekent dat het verzoek van Francis Liebrand aan Wouter om de
auto schoon te maken, verdacht blijft. Er moesten blijkbaar sporen worden uitgewist. Of valt er voor dit verzoek ook een onschuldige verklaring
te bedenken?
Misschien is er het volgende gebeurd. Francis Liebrand wilde de Ford
Orion verkopen aan Wouter. Wouter kreeg de auto en zei dat hij binnenkort
zou betalen. Toen hij de auto eenmaal goed en wel in zijn bezit had, liet hij
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merken dat hij geen zin had om te betalen zolang Francis de schuld van
zeshonderd gulden niet had terugbetaald. De niet geheel onbegrijpelijke
gedachtegang van Francis Liebrand zou vervolgens kunnen zijn dat de auto
weliswaar was overgeschreven op naam van Tina, maar dat hij de rechtmatige eigenaar bleef zolang de auto niet betaald was. Daarom ging hij op
zoek naar een nieuwe koper. Toen hij een koper had gevonden, meldde hij
Wouter dat de auto moest worden gewassen en schoongemaakt. Op deze
manier liet hij Wouter ook voelen dat de auto nog steeds van hem was. En
aldus zou je het schoonmaakverzoek ook onschuldig kunnen interpreteren.
We hebben hier dus opnieuw te maken met een detail dat er verdacht
uitziet, maar waarvoor met enige moeite ook een onschuldige verklaring
te bedenken valt.

De Opel Kadett
Eén dag na de aanhouding van Francis Liebrand had de politie de Ford
Orion te pakken. Het duurde een week of drie voordat de politie ook de
andere auto van Francis Liebrand, de Opel Kadett, wist terug te vinden.
De Opel Kadett stond nog steeds op naam van Milan Jacobs. Jacobs verklaarde – wellicht naar waarheid – dat hij geen flauw idee had waar Francis
Liebrand die auto had gelaten (p. 1302-1303). Jacoba zei uiteraard ook dat
zij van niets wist. Francis Liebrand zelf hield zijn mond. De auto kon uiteindelijk gevonden worden omdat hij eind januari verzekerd bleek te zijn.
De verzekering stond op naam van ene Johan Ghanmouni in Dongen, een
plaatsje tussen Tilburg en Breda. Deze Johan Ghanmouni vertelde de politie dat hij de auto gekocht had van ene Frank Kech. Dat bleek Frank Kecht te
zijn, die woonde in het vlakbij Dongen gelegen Oosterhout. De naam van
deze Frank Kecht uit Oosterhout is al één keer eerder in deze tekst opgedoken, toen het ging om de zondagmiddag direct voor de moord. Kevin zei
toen tegen Sander dat hij die middag weer gebeld was door Francis Liebrand, die hem verteld had dat hij die avond zou uitgaan met zijn partner,
hem zou bedwelmen en zou beroven van zijn semafoon. De printlijsten
laten zien dat er die middag naar Kevin was gebeld vanuit een telefooncel
in Oosterhout; twee minuten later was er uit diezelfde telefooncel gebeld
naar Tom Cheruto.
In Oosterhout woonde de 33-jarige caféhouder Frank Kecht. Frank
Kecht verklaarde dat hij Francis Liebrand nauwelijks kende. Hij was hem
een enkele keer in Uden in een café tegengekomen. Hij wist zelfs niet zijn
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achternaam. Hij kende alleen maar het nummer van zijn semafoon, zo zei
hij. Dit is vrijwel zeker allemaal gelogen. De printlijsten laten zien dat er
allerlei contact is geweest tussen Frank Kecht en Francis Liebrand. De aard
van dat contact blijft duister, behalve dan dat Frank Kecht erkende dat deze
Francis van wie hij de achternaam niet kende, hem gevraagd had om een
Opel Kadett voor hem te verkopen. Deze Francis had de auto neergezet
voor het huis van Franks ouders en de autosleutels door de brievenbus van
die ouders gegooid. In de auto had hij een kopie van het kentekenbewijs
gevonden. Hij had niet gekeken welke naam er op deze kopie stond. Het
kentekenbewijs zelf had hij niet gekregen.
Achternaamloze Francis had tegen hem gezegd dat hij 2500 gulden
voor de auto wilde hebben. Twee weken later had hij een koper gevonden.
Dat was de zojuist genoemde Johan Ghanmouni. Deze Johan Ghanmouni
was zo enthousiast over de auto geweest dat hij hem wilde kopen en meenemen, ook al ontbrak het kentekenbewijs. Hij had tweeduizend gulden
betaald; de resterende vijfhonderd gulden zou hij betalen als hij het kentekenbewijs zou krijgen. Frank Kecht wilde Francis Liebrand het geld geven
en had daarom tientallen keren tevergeefs naar de semafoon van Francis
gebeld, zo vertelde hij aan de politie (p. 1397-1398).
Johan Ghanmouni zei tegen de politie dat hij weinig aan de auto had
veranderd. De auto had nog steeds dezelfde vloermatten. Hij had wel alle
banden en velgen vervangen. De banden die hij eraf had gehaald, stonden
nog in zijn garage. De politie nam ze in beslag voor nader onderzoek.
Waarom had Johan Ghanmouni de banden vervangen? Omdat ze glad
waren, zo zei hij in een eerste verhoor (p. 1075). Waren die banden inderdaad glad? Daarover zullen we het verderop hebben, als het gaat om het
technisch onderzoek. In een volgend verhoor zei Johan Ghanmouni dat hij
de banden had vervangen omdat hij van een goede kennis andere banden
had kunnen kopen (p. 1083).
Ghanmouni zei dat hij de auto op 29 januari bij Frank Kecht had opgehaald. De volgende dag had hij de auto verzekerd. De verzekering stond op
zijn eigen naam, hoewel hij dus niet de officiële eigenaar was, en via de
verzekering wist de politie hem dus te achterhalen. Op 12 februari nam de
politie de auto in beslag. Een week later kreeg Ghanmouni de auto weer
terug (p. 749). In mei kreeg hij ook de banden terug (p. 751) – vijf stuks: hij
had blijkbaar zelfs de band van het reservewiel vervangen.
Het vervangen van vijf banden tegelijkertijd lijkt op het eerste gezicht
wel erg toevallig, tenzij de nieuwe banden een andere velgmaat hadden
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dan de oude. In dat geval ben je verplicht om alle vijf de banden te vervangen. Uit het dossier blijkt niet of is nagegaan of de nieuwe banden dezelfde
velgmaat hadden als de oude.
Autoscenario’s
Wat is hier gebeurd? Bij het beantwoorden van de vraag of hier sprake is
van normale doorverkoop dan wel van het laten verdwijnen van een auto
moet bedacht worden dat we hier te maken hebben met een milieu waarin
doorverkoop van auto’s behoort tot de meest alledaagse bezigheden. Zie
bijvoorbeeld de eerder beschreven zondagmiddag direct voor de moord,
toen Sander hoorde dat zijn auto in de prak was gereden en hij direct ter
plekke die auto doorverkocht en hij er niet meteen in slaagde om alle autopapieren te vinden. De gebeurtenissen rond de Ford Orion zou je eventueel
kunnen betitelen als normale doorverkoop, maar bij de Opel Kadett wordt
dat moeilijker. Hier lijkt sprake van een poging om een auto te laten verdwijnen. Via de officiële eigenaar, Milan Jacobs, was de auto niet meer te
vinden.
De nieuwe eigenaar, Johan Ghanmouni, kocht een auto zonder eigendomspapieren en moet dus geweten hebben dat deze auto niet koosjer
was. Ook het vervangen van alle vijf de banden ziet er raar uit. Desnoods
zijn alle vier de banden glad, maar het is wel erg toevallig als ook de reserveband aan vervanging toe is. Desnoods kan men zich nog voorstellen dat
men alle banden vervangt omdat men heel voordelig vijf nieuwe banden
heeft kunnen kopen, maar dit argument presenteerde Ghanmouni pas
nadat hij eerder had betoogd dat de banden vervangen hadden moeten
worden omdat ze te glad waren. Het lijkt waarschijnlijker dat Frank Kecht
tegen Ghanmouni heeft gezegd dat het belangrijk was om alle banden
te vervangen en dat Johan Ghanmouni die boodschap heeft begrepen.
Ghanmouni was geen naïeveling: de politie vond bij hem een apparaatje
waarmee de kilometerstand van BMW’s kan worden teruggezet.
Dat Ghanmouni vervolgens de banden die hij van de auto afhaalde, in
zijn eigen garage liet staan en de auto bovendien gewoon verzekerde op
zijn eigen naam, was zo stom dat Frank Kecht en Francis Liebrand daaraan
vermoedelijk eenvoudigweg niet gedacht zullen hebben.
Verdacht aan de verkoop van de Ford Orion is vooral het verzoek van
Francis Liebrand aan de nieuwe officiële eigenaren om de auto schoon te
maken, hoewel zelfs daarvoor met enige moeite nog wel een onschuldige
verklaring valt te bedenken. Bij de lotgevallen van de Opel Kadett is het ons
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niet gelukt om een verdedigbare onschuldige verklaring te bedenken voor
de doorverkoop zonder eigendomspapieren.
Het gaat hier niet om normale doorverkoop maar om gedrag van
iemand die iets te verbergen heeft. Is het mogelijk dat Francis Liebrand
met het wegwerken van de Opel Kadett iets verborgen wilde houden dat
niets te maken had met de moord op Kevin? We kwamen dit algemene
probleem al eerder tegen. Toen Francis Liebrand loog over de oorzaak van
de wond aan zijn hand – het radiateurverhaal – wees ik erop dat de wond
veroorzaakt kon zijn door iets dat hij de voorafgaande avond of nacht had
gedaan dat weliswaar verborgen moest blijven maar dat niets te maken
had met de moord. Zou dat hier, bij het wegwerken van de Opel Kadett,
niet ook het geval kunnen zijn?
Zo’n scenario valt bij de Opel Kadett minder gemakkelijk te bedenken
dan bij de wond aan zijn hand. Als Francis Liebrand onschuldig is, dan zal
hij over de wond al zijn aangesproken voordat zijn gesprekspartners weet
hadden van de moord op Kevin, en dan is het goed mogelijk dat hij direct
een gelogen verhaal heeft verteld. Maar als Francis Liebrand onschuldig
is, waarom zou hij dan de Opel Kadett willen laten verdwijnen? Omdat de
politie hem via deze auto zou kunnen verbinden met een ander misdrijf?
Stel, je bent een crimineel en je verwacht dat je binnenkort zult worden
opgepakt voor iets dat je niet hebt gedaan, laat je dan een van je auto’s
verdwijnen? Erg logisch lijkt dat niet. En het is vooral raar omdat Francis
Liebrand al vrij snel na de moord helemaal zonder auto zat. In dit milieu
heeft iedereen een auto. Zelfs Sander, die geen huis, geen telefoon en nauwelijks een vriendin had, bezat aanvankelijk een auto. Francis Liebrand
heeft nog korte tijd gebruik gemaakt van de auto van zijn vader, maar later
moest hij zich door anderen laten transporteren. Toen hij zijn beide auto’s
kwijt was, was hij ernstig gehandicapt. Het lukt niet goed om een verklaring te bedenken voor het wegwerken van de Opel Kadett anders dan dat
hij bang was dat de politie in die auto sporen van de moord op Kevin zou
kunnen vinden.

Verdachte gedragingen – slot

De belangrijkste verdachte gedragingen van Francis Liebrand zijn nu
besproken. We noemen nog even één laatste gebeurtenis. Op 15 januari
lieten Francis Liebrand en Jacoba zich rondrijden door Uden in de auto van
Jacoba’s zus Monique. Monique zat achter het stuur. Francis Liebrand had
een doos met gereedschap bij zich. Tijdens de rit gooide hij een aantal spul13
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len uit het raam. Monique had niet goed kunnen zien wat er uit de auto
werd gegooid; zij moest immers rijden. Het gebeurde allemaal binnen de
bebouwde kom; zij reed toen, zo schatte ze, zo’n 70 kilometer per uur. Monique wist nog wel precies welke route ze hadden gereden (p. 1447). Jacoba
werd over de gereden route weer eens geplaagd door amnesie (p. 1431). De
politie reed de route na en vond een paar dingen (p. 456 en 463), maar niets
dat in verband gebracht kon worden met de moord in Wamel.
Monique stopte tijdens de rit bij de woning van Beekmans. Francis
Liebrand droeg de doos met gereedschap naar binnen op dat adres. In de
berging van Beekmans vond de politie bij huiszoeking een doos met inbrekersgereedschap waarvan Beekmans zei dat die niet van hem was.
Monique vertelde haar stiefvader over deze eigenaardige rondrit. De
stiefvader vertelde het verhaal aan de politie, aanvankelijk zonder daarbij
de naam van Monique te noemen (p. 459-460). Uiteindelijk vertelde ook
Monique het hele verhaal aan de politie (p. 1446-1448).
Wij vertellen het verhaal hier, niet omdat het iets bewijst inzake het
eventuele daderschap van Francis Liebrand, maar omdat het iets laat zien
van de knulligheid waarmee hij te werk ging. Wie zich van spullen wil ontdoen, gaat toch niet rondrijden in gezelschap van twee getuigen? Ook het
eenvoudigweg uit de auto gooien van spullen getuigt van weinig raffinement. En dat de politie zou gaan zoeken bij Beekmans was ook wel te verwachten; zie bijvoorbeeld het afgeluisterde telefoontje van Beekmans naar
Jacoba waarin Beekmans tegen Jacoba zei dat Jacobs op zoek was naar
Francis. Zo’n telefoontje laat zien dat Beekmans blijkbaar een spilfunctie
vervulde. En Francis Liebrand moet ervan uitgegaan zijn dat zijn telefoon
werd afgeluisterd.

Technisch sporenonderzoek

Tot nu toe heb ik geprobeerd om een verband te leggen tussen het gedrag
van Francis Liebrand en de moord. Een andere manier om Francis Liebrand
met de moord op Kevin te verbinden, zou via technisch bewijs zijn. Zijn er
op de plaats delict sporen van hem gevonden? Zijn er sporen van het misdrijf gevonden op zijn kleding of in zijn auto’s?
Er is achter de schuren in Wamel alleen bloed van Kevin gevonden. Er
zijn slechts op één plek vingerafdrukken gevonden, namelijk op de batterij
in een zaklampje dat op de grond bij de schuren werd gevonden. Die vingerafdrukken waren niet van Francis Liebrand. Ook de munitie bood geen
aanknopingspunten. Het moordwapen is niet gevonden. Er werden geen
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overeenkomsten gevonden tussen het handschrift van de routebeschrijving op het visitekaartje in de jas van het slachtoffer en handschrift van
Francis Liebrand (p. 1592, zie ook p. 1514-1519).
In één opzicht had de politie geluk. Er lag op de dag van de moord een
laagje sneeuw en het vroor behoorlijk. Daardoor zijn er duidelijke afdrukken van schoenen bewaard gebleven en van de banden van de auto die
naar alle waarschijnlijkheid van de daders was. Konden die schoensporen
in verband worden gebracht met schoenen van Francis Liebrand? Konden
de bandensporen van de auto van de daders in verband gebracht worden
met een van de auto’s van Francis Liebrand? En valt er nog iets te zeggen
over het pistool van Kevin dat door de daders moet zijn meegenomen?

De schoenen van Francis Liebrand
Achter de schuren in Wamel zijn sporen gevonden van twee soorten sportschoenen. Deze sporen leidden naar een plek enkele honderden meters
verderop waar een auto moet hebben gestaan die met grote snelheid
moet zijn gedraaid; aan te nemen valt dat hier de auto van de daders heeft
gestaan. Het dossier bevat duidelijke foto’s van de schoensporen, maar
geen analyse van die sporen, bijvoorbeeld over de vraag of er iets te zeggen valt over merk of liefst ook model van die schoenen. Er is zelfs niets te
vinden over schoenmaat.
Was een van deze sporen afkomstig van schoenen van Francis Liebrand? Wat valt er over zijn schoenen te vinden in het dossier? Jacoba vertelde welke schoenen haar vriend had: Nike-sportschoenen van ongeveer
een half jaar oud, oude gympen die in de schuur lagen, bergschoenen en
gewone schoenen, instappers. Volgens Jacoba had de politie schoenen van
Francis Liebrand meegenomen (p. 1433). Toen hij op 22 januari om 6 uur
’s ochtends door de politie werd meegenomen, droeg hij blijkbaar geen
schoenen (p. 1517). Er werd die dag op zijn adres ook huiszoeking gedaan.
Daarbij werden geen schoenen in beslag genomen (p. 1515). In de samenvatting van allerlei incidenten waarbij Francis Liebrand voorwerpen heeft
weggegooid, schrijft de politie:
‘Uit de verklaring van Jacoba Prins blijkt dat een jas en sportschoenen van verdachte Francis Liebrand zijn verdwenen. Getuige Jacoba
Prins verklaart namelijk welke jassen en schoenen Francis Liebrand
had en een door haar genoemde jas en Nike sportschoenen zijn bij
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de huiszoeking op 22 januari 1997 in perceel Rode Akker 15 te Uden
[de woning van Francis en Jacoba] niet meer aangetroffen.’ (p. 457)
Hoe zouden die sportschoenen verdwenen kunnen zijn? Francis Liebrand
moest rekening houden met de mogelijkheid dat de politie zijn vuilnis zou
doorzoeken. Hij kon de schoenen ook niet zomaar weggooien, want hij wist
niet in hoeverre hij door de politie werd gevolgd. Misschien zaten ze in de
rugzak met kleding, die Jacoba samen met Dennis Gielen op de dag na de
moord naar de kerk in Volkel bracht, waar haar vriend bij Milan Jacobs in
de auto zat te wachten?
Over Dennis Gielen en sportschoenen valt overigens in het dossier een
interessant verhaal te vinden dat in dit verband misschien van belang is.
Bijna een jaar na de moord, in december 1997, vroeg de politie aan ene
Mark Hultermans of hij een bankstel naar de vuilverwerking had gebracht.
Deze Mark Hultermans zei dat dat klopte. Het zou gebeurd zijn in maart of
april. Hij wilde aanvankelijk niet zeggen wiens bankstel dat was geweest.
Toen de politie vroeg of dit misschien een bank van Dennis Gielen was
geweest, bevestigde hij dit. Hij vertelde dat er bij het uitladen van de bank
op de vuilstort een paar witte Adidas sportschoenen uitgevallen was. De
man van de vuilstort had de schoenen apart gezet. Toen Mark Hultermans
dit direct daarna verteld had aan Dennis Gielen, was diens reactie: ‘De
schoenen zijn toch wel weg, hè?’ (p. 1433) Mark Hultermans wilde hierover
geen officiële verklaring afleggen; de politie stelde een proces-verbaal van
bevindingen op.
De lezer die nu zegt dat in de bank van Dennis Gielen Adidas sportschoenen zaten, terwijl Francis Liebrand sportschoenen van het merk Nike
bezat, moet natuurlijk bedenken dat we het merk van die schoenen alleen
maar weten van Jacoba, en dat is geen betrouwbare bron. Hoe de politie
dit verhaal over de schoenen in de bank op het spoor is gekomen, valt uit
het dossier niet af te leiden. Wat wel duidelijk is, is dat dit verhaal pas zo
laat boven water kwam, dat het geen zin meer had om nog naar die schoenen te gaan zoeken.
Maar zou niet na te gaan zijn of de dadersporen in Wamel afkomstig
waren van schoenen van het merk Nike of Adidas? En zou je niet op zijn
minst de schoenmaat van Francis Liebrand moeten vergelijken met de
schoenmaat van de afdrukken van de daders? Stel dat Francis Liebrand
een schoenmaat zou hebben die aanmerkelijk groter is dan die van de
afdrukken, dan zou daarmee welhaast zijn bewezen dat hij niet zelf op de
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plaats delict aanwezig is geweest. Met de schoensporen in Wamel is niets
gedaan.

Auto’s, banden en bandensporen
De twee auto’s van Francis Liebrand zijn zonder resultaat onderzocht op
sporen van biologisch materiaal (gehakselde mais) dat lag achter de schuren in Wamel (p. 1568).
Op de plek in Wamel waar de schoensporen van de daders eindigden,
zijn duidelijke bandensporen gevonden van een auto die met grote snelheid gekeerd moet hebben. We mogen aannemen dat dit de auto van de
daders was. Van die bandensporen zitten foto’s in het dossier. De politie
constateerde dat het waarschijnlijk ging om een twee-assig voertuig met
een spoorbreedte van 1,70 meter (p. 1492). Er zijn afdrukken gemaakt van
de banden van de auto’s van Francis Liebrand: van de vier banden van
de Ford Orion en van de vijf banden die de laatste eigenaar van de Opel
Kadett naar eigen zeggen van die auto had afgehaald. Het profiel van een
van die vijf banden leek op een spoor in Wamel, maar deze overeenkomst
was onvoldoende om te concluderen dat het spoor met zekerheid van deze
band afkomstig was omdat er geen kleine individuele afwijkingen werden
gevonden die zowel op de band als op de afdruk waren terug te vinden
(p. 1497). De politie concludeerde dat het bandenonderzoek ‘geen bruikbare sporen’ had opgeleverd (p. 43).
Dat had de politie eigenlijk ook wel direct kunnen bedenken, want personenauto’s hebben nooit een spoorbreedte van 1,70 meter. Dit is de spoorbreedte van een bestelbus. De politie informeerde of er rond de dag van de
moord in de buurt een auto was gestolen; dat leverde niets op (p. 72).
Het vergelijken van de afdrukken van de banden met de sporen in
Wamel was dus bij voorbaat zinloos; er had echter wel iets anders met
die banden gedaan moeten worden. Er had even gekeken moeten worden
of de vijf banden van de Opel Kadett inderdaad zo glad waren dat ze aan
vervanging toe waren. Over de gladheid van de banden wordt echter niets
vermeld. En er had even gekeken moeten worden of de velgen van de oude
en de nieuwe banden van de Opel Kadett even groot waren. Want dat is
van belang voor het beoordelen van de geloofwaardigheid van het verhaal
over de noodzaak van het verwisselen van alle vijf de banden. Het feit dat
over deze dingen niets te vinden valt, lijkt erop te wijzen dat er misschien
te weinig contact is geweest tussen de technische recherche en de rest van
het politie-onderzoek.
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Het pistool van Kevin
De daders moeten het dode lichaam van Kevin hebben beroofd van een
mobiele telefoon en een pistool. Over de kwestie van de mobiele telefoon
hebben we het al eerder gehad (zie p. 118). Hoe weten we dat de daders
het pistool van Kevin moeten hebben meegenomen? Het pistool is niet
teruggevonden. Het lag niet op de gebruikelijke plek in het huis van Kevin.
Sander vertelde aan de politie hoe hij tijdens de nachtelijke rit naar Wamel
tegen Kevin had gezegd dat hij het zaakje niet vertrouwde en hoe Kevin
toen geruststellend op zijn jas had geklopt. Sander nam aan dat Kevin met
dit gebaar wilde aangeven dat hij zijn pistool bij zich had. Sander wist dat
Kevin naar een eerdere afspraak met Francis Liebrand zijn pistool had meegenomen. We mogen ervan uitgaan dat Kevin die nacht zijn pistool bij zich
had. Waar is dat pistool gebleven?
In het begin van deze uiteenzetting werd al vermeld hoe ruim een half
jaar na de moord op Kevin, in augustus 1997, Francis Liebrand met een
pistool schoot. Dat gebeurde toen hij niet werd toegelaten tot de plaatselijke disco Rendez-Vous omdat hij geen entree wilde betalen. Hij schoot
op de portier die nog net op tijd de deur kon dichtgooien. De kogels bleven steken in de gepantserde toegangsdeur. Het pistool waarmee Francis
Liebrand toen heeft geschoten, is niet teruggevonden. De vraag is natuurlijk: was dit het pistool van Kevin?
De politie bezat een kogel die waarschijnlijk was verschoten met het
pistool van Kevin. Een week voor de moord was er in Uden naar binnen
geschoten bij ene Jacobus Berings, een junk die nog geld schuldig was aan
Kevin en die traag was met terugbetalen. Jacobus Berings nam aan dat
Kevin de schutter was geweest (p. 292).
Kwam deze kogel uit dezelfde loop als de kogels in de deur van disco
Rendez-Vous? De kogels waren van hetzelfde kaliber.
‘Getracht werd de uit de deur van Rendez-Vous veiliggestelde
kogels te vergelijken met de door getuige Berings ter beschikking
gestelde kogel, teneinde vast te kunnen stellen of het door Liebrand
gebruikte vuurwapen mogelijk het verdwenen wapen van Kevin
Moyson was. De kogels bleken echter te ver gedeformeerd, zodat
vergelijking niet meer mogelijk was.’ (p. 294)
Deze formulering lijkt te impliceren dat de kogels in de discodeur te vervormd waren om vergelijking mogelijk te maken. De advocaat van Francis
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Liebrand bracht daar tegenin dat de kogels in de discodeur wel degelijk
onderzocht konden worden. Dat was namelijk al gedaan in het kader van
de rechtszaak over dit schietincident. Het Gerechtelijk Laboratorium had
toen geen aanwijzingen gevonden dat het wapen waarmee deze kogels
waren verschoten, de afgelopen jaren eerder in Nederland was gebruikt
(p. 1726, p. 1736). Wat betekent dit? De politie moet ongelukkig geformuleerd hebben en eigenlijk bedoeld hebben dat het de kogel van Jacobus
Berings was die te zeer vervormd was om vergelijking mogelijk te maken.
Het Gerechtelijk Laboratorium schrijft dat de sporen op deze kogel niet
geschikt waren voor vergelijkend onderzoek (p. 1584).
De kogel van Jacobus Berings was dus onbruikbaar. Maar dat betekent
nog niet dat er niets gedaan kon worden. Want er is mogelijk nog een keer
geschoten met het pistool van Kevin. Sander verklaarde dat Kevin een keer
met dit pistool in café De Nachtegaal in de lucht had geschoten (p. 1030).
Misschien zit die kogel nog steeds in het plafond van dat café? Misschien
is de politie dit nagegaan maar ontbreekt vermelding in het dossier omdat
het niets heeft opgeleverd. Maar ook negatieve onderzoeksbevindingen
zouden gerapporteerd moeten worden.
Uit het onderzoek naar de schoenafdrukken en de bandensporen blijkt
dat het technisch onderzoek in deze zaak minder goed is gedaan dan het
onderzoek van de getuigen. Misschien is men dus eenvoudigweg vergeten om na te gaan of er via café De Nachtegaal nog een kogel te vinden is
uit het pistool van Kevin. Misschien kan dit onderzoek zelfs alsnog gedaan
worden. Indien de kogel in het plafond van het café hoogstwaarschijnlijk
uit dezelfde loop zou komen als de kogels in de discodeur, zou er een verbinding zijn gevonden tussen Francis Liebrand en de moord die sterker is
dan alles wat er wél is gevonden. Natuurlijk zou ook deze verbinding wegverklaard kunnen worden. Zo zou Francis Liebrand het wapen gekocht kunnen hebben van de moordenaar of van een heler. En uitspraken over kogelvergelijking bereiken nooit de hoogste mate van zekerheid als het wapen
waarmee is geschoten, er niet meer is.16
Het heeft weinig zin om verder te speculeren over de uitslag van kogelvergelijking tussen caféplafond en discodeur, omdat dit onderzoek niet
heeft plaatsgevonden. Zijn de uitkomsten van al het onderzoek dat wél is
uitgevoerd voldoende om Francis Liebrand te kunnen veroordelen? Dat is
de vraag die nu beantwoord moet worden.
16

Zie over de problemen van kogelvergelijking Schwartz (2004) en Biasotti & Murdock
(1997).
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heT BeWIjs daT
FranCIs LIeBrand
heT heeFT gedaan
We zijn nu aan het einde gekomen van het politie-onderzoek. Alles wat er
gevonden is aan belastende informatie over Francis Liebrand, is nu gepresenteerd. Is dit voldoende voor een veroordeling? Of blijft er gerede twijfel
mogelijk over de vraag of hij schuldig is?
Als er een misdrijf is gepleegd, is het de taak van de politie om uit te
zoeken wie het gedaan heeft. En als de politie erin slaagt om een verdachte
te vinden, moet zij onderzoeken of deze verdachte het misdrijf inderdaad
heeft gepleegd. Al die informatie verzamelt de politie in een dossier. De
rechter oordeelt niet uitsluitend maar wel voornamelijk op basis van het
dossier dat door de politie is samengesteld.
Het politie-onderzoek in de zaak Liebrand bestaat voornamelijk uit
getuigenverklaringen en daarnaast uit een beetje technisch onderzoek.
Al die informatie te zamen maakte dat het Openbaar Ministerie blijkbaar
meende dat op basis daarvan de schuld van Francis Liebrand kon worden
bewezen. Maar hoe volgt de schuld van Francis Liebrand nu precies uit die
informatie?
Als strafrechtelijk bewijs is al die informatie niet genoeg. Je zult iets
met die informatie moeten doen. Zij moet worden geordend. Zo zijn er
in allerlei verklaringen opmerkingen te vinden over het alibi van Francis Liebrand. Die opmerkingen moeten onderling vergeleken worden en
beoordeeld worden op hun betrouwbaarheid.
Veel van die ordening is al gedaan door de politie. Het politiedossier
bestaat niet alleen uit getuigenverklaringen en de uitslagen van technisch
onderzoek. Het begint, als gebruikelijk, met een overzicht van enkele tientallen pagina’s waarin het dossier wordt samengevat, het zogenaamde
stamproces-verbaal of loopproces-verbaal. Dit stamproces-verbaal is niet
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zozeer een samenvatting van de getuigenverklaringen als wel van de verschillende ordeningen die daarin al zijn aangebracht door de politie.
De politie heeft, voorafgaand aan de getuigenverklaringen, een aantal deeldossiers gemaakt waarin alle opmerkingen van getuigen over een
bepaald thema bijeen zijn gebracht. Er zijn ruim twintig van die deeldossiers
gemaakt: over het alibi, over de wond aan de vinger, over wat er gebeurd is
met de auto’s van Francis Liebrand, over de telefoons van Francis Liebrand
en nog veel meer. Het zijn deze op zichzelf voorbeeldige overzichten die het
begin vormen van wat uiteindelijk een redenering moet worden. Zij vormen het uitgangspunt voor het Openbaar Ministerie. Zij zijn voor ons ook
een formidabele steun geweest bij het schrijven van deze tekst.
Deze ordening van het materiaal is nuttig, maar nog onvoldoende voor
een veroordeling. Wie bijvoorbeeld het dossiertje over het alibi leest, kan
zich niet onttrekken aan de indruk dat dit alibi weinig voorstelt. Wie het
dossiertje leest over wat er is gebeurd met de auto’s van Francis Liebrand,
krijgt de indruk dat er meer aan de hand is dan normale doorverkoop. Men
krijgt bij lezing van dit alles het gevoel dat het mogelijk moet zijn om op
basis hiervan een redenering te maken die zou kunnen bewijzen dat Francis Liebrand achter deze moord zit en die moord misschien zelfs wel zelf
heeft gepleegd. Maar die redenering is iets dat uitgaat boven die deeldossiers zelf.
Het is de taak van het Openbaar Ministerie om te bekijken of er zo’n
sluitende redenering valt te maken. Een officier van justitie die een zaak
aanbrengt bij de rechter, zou in staat moeten zijn om een sluitende redenering te presenteren. Hoe zag die redenering eruit in de zaak Liebrand?

De officier van justitie

Het betoog waarin de officier van justitie uitlegt hoe hij weet dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, heet het requisitoir. Het is
een mondeling betoog. Het wordt niet altijd uitgeschreven. Ook in deze
zaak is er geen geschreven requisitoir. In het proces-verbaal van de zitting
van de rechtbank staat vermeld dat de officier van justitie zijn requisitoir
heeft gevoerd ‘overeenkomstig een door hem op papier gestelde notitie, die aan dit proces-verbaal is gehecht en waarvan de inhoud als hier
ingelast dient te worden beschouwd.’ (p. 1699) Deze notitie bestaat uit elf
pagina’s met puntsgewijze aantekeningen (p. 1701-1711).
Deze puntsgewijze aantekeningen zijn een nogal slordige samenvatting
van de zorgvuldige deeldossiers die door de politie waren samengesteld.
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De deeldossiers van de politie zijn nagenoeg foutloos. Dat kan niet gezegd
worden van de aantekeningen van de officier van justitie. Hij heeft het bijvoorbeeld consequent (tien keer) over Tim in plaats van Tom Cheruto. Hij
schrijft over Jacoba, de vriendin van Francis Liebrand:
‘Heeft op ma. Ochtend rustig door Nuland gelopen / Francis erg
rustig / broodjes gegeten (erg ongewoon)
nb: onderdeel van de facade van de vermeende onschuld??’ (p. 1703)
De fout springt direct in het oog: Jacoba en Francis Liebrand hebben op
maandagochtend niet rustig gelopen door Nuland, maar door Uden. De
reservering bij motel Nuland was op maandagochtend nog helemaal niet
gemaakt. Twee pagina’s verderop staat in deze aantekeningen:
‘Heeft op ma. Ochtend rustig door Uden gelopen / Francis erg rustig / broodjes gegeten (erg ongewoon)
nb: onderdeel van de facade van de vermeende onschuld??’ (p. 1705)
De overeenkomst met de vorige passage is zo groot dat hier sprake moet
zijn van knippen en plakken, behalve dan dat ‘Nuland’ nu is veranderd in
‘Uden’. Vanaf nu zal ik overigens bij het citeren uit deze aantekeningen
taalgebruik, interpunctie en dergelijke stilzwijgend een beetje fatsoeneren.
Er zitten in deze lijst allerlei punten waarvan onduidelijk is waarom ze
iets zouden kunnen bijdragen aan een bewijsconstructie. Neem de volgende opmerking van Jacoba die vermeld staat als een punt dat betrekking
heeft op het alibi:
‘Jacoba verklaarde dat Francis had gezegd dat hij blij was dat Jacoba
bij de ouders was gebleven, want dan hoeft zij het niet mee te
maken als ze hem komen halen.’ (p. 1703)
Het is best mogelijk dat Francis Liebrand dit gezegd heeft: hij verwachtte
dat hij binnenkort zou worden aangehouden. Hij wist uit eigen ondervinding hoe zo’n aanhouding in zijn werk gaat: ’s morgens vroeg voor dag en
dauw en met veel vertoon van geweld. Zoiets bespaar je je vriendin liever.
Maar waarom staat dit punt onder het alibi? Met het alibi heeft dit niets
te maken.
14
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Misschien noteerde de officier van justitie het omdat het weliswaar
niets te maken heeft met het alibi maar wel met de schuldvraag? Meende
hij dat het verdacht was dat Francis Liebrand verwachtte dat hij binnenkort
zou worden aangehouden? Als de officier van justitie inderdaad zo dom
zou zijn om dat te denken, dan had hij beter kunnen vermelden dat Francis
Liebrand zich ruim een week na de moord uit eigener beweging bij de politie meldde met de vraag of ze hem soms wilden aanhouden (p. 545).
Er staan in deze lijst echter ook allerlei punten genoemd die wel degelijk belastend zijn, zoals het feit dat Jacoba niet aan iedereen hetzelfde verhaal over het alibi heeft verteld. Maar de vraag is: hoe volgt de schuld van
Francis Liebrand uit deze punten? Het ontbreken van een alibi bewijst niet
zonder meer dat iemand schuldig is.17
Na negen pagina’s opsomming van punten volgt een halve pagina
(p. 710) die gaat over twee vragen die, geformuleerd in begrijpelijk Nederlands, op het volgende neerkomen:
1 Was Francis Liebrand tijdens de nacht van de moord in Wamel? Was hij
misschien zelfs degene die geschoten heeft?
2 Als hij niet in Wamel was, was hij dan zo nauw betrokken bij de moord
dat je kunt spreken van ‘medeplegen’ of tenminste medeplichtigheid?
Dit zijn de vragen waar het in deze zaak om gaat. De antwoorden van de
officier van justitie op deze vragen zijn zo kort dat ze integraal geciteerd
kunnen worden. Het antwoord op de eerste vraag luidt:
‘Antwoord: zou kunnen / absolute zekerheid bestaat niet / wel voldoende redenen om zulks te veronderstellen, onder andere in verband met
• geen alibi (leugen Jacoba)
• eigen versprekingen en mededelingen van verdachte ten
opzichte van diverse personen en spontaan afgelegd
• letsel hand en de duidelijke leugens van verdachte
daaromtrent
• verklaringen [Sander] Mornie tegenover Kim Farruggia.’ (p. 1710)

17
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Zie Olson & Wells (2004).
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Er zijn dus volgens de officier ‘onder andere’ vier redenen om te veronderstellen dat Francis Liebrand bij de moord aanwezig was en die veronderstelling is volgens hem sterk genoeg om hem op basis daarvan te kunnen
veroordelen wegens moord. Je zou denken: dit is zo ongeveer het belangrijkste onderdeel van het requisitoir. Hier moet het bewijs zo sterk mogelijk
gemaakt worden. Maar de officier heeft het over ‘onder andere’ deze vier
punten. Je zou willen weten welke punten er dan nog meer zijn.
Eén van deze vier punten zal de lezer vermoedelijk verbaasd hebben:
‘Eigen versprekingen en mededelingen van verdachte ten opzichte van
diverse personen en spontaan afgelegd.’ Uit de notities blijkt niet waarop
hier precies wordt gedoeld, maar het moet gaan om drie dingen. Francis
Liebrand betrad op de dag na de moord café De Nachtegaal met de uitroep:
‘Hier is de moordenaar.’ Hij heeft ooit in een dronken bui geroepen: ‘I am the
shooter.’ En dan is er een derde punt dat iets ingewikkelder is. De lezer herinnert zich hoe Francis Liebrand op de dag na de moord samen met Bianca in
de auto zat. Ze verveelden zich. Ze gingen wat rondrijden en kwamen toen
op een rotonde in Oss ‘toevallig’ vader en zoon Leyens tegen. Vader Jasper
Leyens zei tegen de politie dat hij toen weliswaar met Francis Liebrand had
staan praten, maar dat ze het eigenlijk nergens over hadden gehad. Iemand
anders, de autohandelaar Bas Vanhaverbeke, zei dat Jasper Leyens tegen
hem had gezegd dat Francis Liebrand bij die rotonde in Oss had gezegd dat
hij wel bij de moord aanwezig was geweest maar niet zelf had geschoten.
Althans, dit is wat Bas Vanhaverbeke onofficieel tegen de politie zei. Hij
wilde hierover geen officiële verklaring afleggen (p. 962-963 en p. 1334). Toen
de rechter-commissaris hem hier later over aansprak, ontkende hij dat hij
zoiets gezegd had (p. 964). Jasper Leyens ontkende ook dat hij zoiets gezegd
had (p. 1334). Dit moet de derde van de ‘versprekingen en mededelingen’ van
Francis Liebrand zijn waarop de officier doelt. Men kan zich afvragen of deze
‘eigen versprekingen en mededelingen’ überhaupt iets bewijzen.
Maar belangrijker aan de vier punten die de officier hier noemt, is het feit
dat iedere poging ontbreekt om te beredeneren op welke wijze uit deze punten zou volgen dat Francis Liebrand zelf in Wamel aanwezig was geweest.
De redenering bij het antwoord op de tweede vraag is nog krakkemikkiger en loont daarom niet de moeite van bespreking. De notities voor het
requisitoir kunnen ons niet helpen bij het beantwoorden van de vraag
hoe een serieuze bewijsconstructie eruit moet zien. De officier van justitie heeft het politiedossier gebruikt als iemand die naar de Gamma gaat
en een hoop materiaal mee naar huis neemt, maar die niet de moeite
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neemt om met dit materiaal daadwerkelijk iets in elkaar te timmeren. In
zijn knutselhok staan de spullen half uitgepakt en rommelig bij elkaar. Hij
heeft zich niet gerealiseerd dat hij met dat materiaal iets moet doen. Of
was hij daartoe niet in staat? Hierbij moet natuurlijk worden aangetekend
dat dit harde oordeel betrekking heeft op de schriftelijke notities van de
officier van justitie, en niet op het mondeling voorgedragen requisitoir.
De officier eiste 17 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens
moord op Kevin, en als het niet zou lukken om dat te bewijzen, dan wilde
hij een veroordeling wegens medeplegen van moord. En van een poging
daartoe op Sander.

De verdediging

Aan de officier van justitie hebben we niets. Hebben we wel iets aan de verdediging? Presenteert de advocaat redeneringen waar we iets mee kunnen
als we serieus willen nadenken over de bewijsconstructie in deze zaak?
De advocaat van Francis Liebrand slaagde er net zo min als de officier
van justitie in om Tom Cheruto zijn correcte naam te geven – hij heeft het
over Mas Cheruto (p. 1729) – maar had, in tegenstelling tot de officier van
justitie, gelukkig wél de moeite genomen om zijn pleidooi op schrift te
zetten. Hij betoogt, zoals te verwachten, dat het Openbaar Ministerie er
niet in slaagt om aan te tonen dat Francis Liebrand iets met de moord te
maken heeft, laat staan dat hijzelf bij de moord aanwezig was. De vraag is
nu vooral hoe de advocaat dit beargumenteert. Zijn argumentatie bestaat
uit de uitwerking van één punt: de politie heeft niet echt geprobeerd om
uit te zoeken wat er werkelijk gebeurd is maar heeft alleen gezocht naar
aanwijzingen voor de schuld van Francis Liebrand.
Deze opmerking van de advocaat is juist. Als klacht is zij onjuist. Ik heb
al eerder uitgelegd dat de politie in deze zaak terecht eenzijdig heeft gerechercheerd op Francis Liebrand. Zo ongeveer het enige aanknopingspunt
was het verhaal van Sander. Dat verhaal moest dus onderzocht worden en
dat verhaal gaat over Francis Liebrand. Onderzoek van dat verhaal leidde
tot een serieuze verdenking tegen Francis Liebrand en die verdenking was
voldoende reden om het onderzoek op hem te blijven richten.
De advocaat betoogt echter dat deze eenzijdige aandacht voor schuld
van Francis Liebrand heeft geleid tot oneerlijke omgang met de gegevens.
Hij meent dat vooral Sander veel te snel op zijn woord is geloofd. Hij geeft
daarvan allerlei voorbeelden. Sommige voorbeelden zijn zo zwak dat zij
nauwelijks bespreking behoeven. Bijvoorbeeld:
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‘Door de getuige [Thomas] Mathus wordt verklaard dat hij van [Sander] Mornie heeft gehoord dat cliënt [Francis Liebrand] aan Kevin
Moyson de schuur [met de weedkwekerij] nog heeft getoond, zulks
terwijl wel is vastgesteld dat er in die regio helemaal geen weedkwekerijen zijn.’ (p. 1728)
Sander zei dus dat Francis Liebrand aan Kevin een weedkwekerij had laten
zien terwijl er in die regio helemaal geen weedkwekerijen bestaan. Dat kan
niet en dus is Sander onbetrouwbaar, zo redeneert de advocaat. Dat is een
schijnredenering. Ja, Sander zei dat Francis Liebrand Kevin een schuur had
aangewezen en gezegd had dat daar een weedkwekerij in zat en dat was
gelogen, want in werkelijkheid zat er in die schuur helemaal geen weedkwekerij. Dat is alles.
Andere opmerkingen zijn minder doorzichtig. Sander zei tijdens een
autorit tegen een politieman dat hij Francis Liebrand tijdens de nacht van
de moord bij de schuren had ‘gezien’. Dat kan niet, aldus de advocaat, want
er was die nacht bij de schuren sprake van ‘totale duisternis’ (p. 1717). Dat
zijn inderdaad de woorden van de rechercheur die in de nacht na de moord
was gaan kijken (p. 18). Toch betekent dat natuurlijk nog niet dat je dan
niet iemand kunt zien. Het ging de rechercheur om de vraag of Sander
Kevin had kunnen zien vallen. Hij constateerde dat Sander in staat geweest
zou moeten zijn om het silhouet van Kevin te zien tegen de achtergrond
van de licht besneeuwde weilanden.
Sander vertelde in eerste instantie aan Kim dat Kevin en hij bij de schuren in Wamel Francis Liebrand hadden getroffen en dat Kevin nog even met
hem had staan praten. Sander stond daarbij. Hij zal toen Francis Liebrand
hebben gezien, niet in de zin van dat hij hem scherp heeft kunnen waarnemen, maar als een donkere figuur die daar met Kevin stond te praten over
de aflossing van de schuld. Als dit aanvankelijke verhaal van Sander waar
is, dan zal er voor Sander geen probleem zijn geweest om te zien dat de
persoon met wie ze stonden te praten, Francis Liebrand was. De geconstateerde ‘totale duisternis’ bij de schuren is niet in strijd met de opmerking
van Sander dat hij daar een bepaalde persoon heeft ‘gezien’.
Op één punt heeft de advocaat echter misschien wél een punt. Dat
betreft het motief. Het motief voor de moord zou volgens de officier van
justitie de schuld van vijfduizend gulden zijn. Het lijkt de advocaat onaannemelijk dat je iemand vermoordt om een dergelijk bedrag (p. 1727), te
meer omdat Francis Liebrand die schuld had kunnen terugbetalen met het
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geld in de kluis van Jacoba (p. 1728). Er zijn weliswaar moorden gepleegd
om minder dan vijfduizend gulden, maar toch, als je een moord wilt verklaren uit een dergelijke betrekkelijk geringe schuld, dan moet je dat uitleggen. Niets in de aantekeningen van de officier van justitie wijst erop dat hij
dat geprobeerd heeft.
De advocaat wijst dus op een lacune in de bewijsconstructie. De advocaat vroeg uiteraard vrijspraak.

De rechtbank

De rechtbank achtte niet bewezen dat Francis Liebrand in Wamel bij de
moord zelf aanwezig was geweest. Zij achtte wel bewezen dat hij zo nauw
betrokken was geweest bij de moord dat hier sprake was van ‘medeplegen’.
Die kwalificatie sluit overigens niet uit dat Liebrand wel aanwezig was bij
de moord; met medeplegen is de rechtbank ontslagen van de plicht om
te vertellen welke betrokkenheid Liebrand precies had. Er was volgens de
rechtbank sprake van ‘medeplegen’ van moord op Kevin en van medeplichtigheid van poging tot moord op Sander. Blijkbaar achtte de rechtbank niet
bewezen dat Francis Liebrand wist dat Kevin die nacht Sander zou meenemen. De rechtbank veroordeelde Francis Liebrand tot dertien jaar gevangenisstraf.
Wat was de redenering van de rechtbank om bewezen te verklaren dat
Francis Liebrand degene was die deze moord had georganiseerd? Om dat
te achterhalen moeten we kijken naar het vonnis. In het vonnis staat dat
dit volgt uit wat er staat in de ‘bewijsmiddelen’ en uit nog een paar overwegingen (p. 1739-1741). Bewijsmiddelen hebben altijd de vorm van een lijst
van punten die in het algemeen pas wordt opgesteld als duidelijk is dat de
verdachte in hoger beroep zal gaan. De bewijsmiddelen in de zaak Liebrand
bestonden vooral uit getuigenverklaringen (p. 1755-1761). Uitvoerige verklaringen van Sander over wat er allemaal gebeurd is. Verklaringen over het
bestaan van de schuld door Kevins vriendin Iris en collega-inbreker Dennis
Gielen. Verklaringen van nog weer anderen dat er ruzie was over die schuld.
Een verklaring van Thomas Mathus over wat hij van Kevin had gehoord
over de weedschuur. Een verklaring van Emma Penay die haar neef Francis
Liebrand had horen vragen naar veertjes voor een stengun. En dan zijn er
nog een paar andere bewijsmiddelen: een verklaring over vingerafdrukken
die bewijst dat de doodgeschoten persoon inderdaad Kevin Moyson was;
een rapport van de patholoog over de doodsoorzaak; een proces-verbaal
over wat er is gevonden aan schoensporen en projectielen op de plaats van
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het delict en ten slotte de conclusie van het Gerechtelijk Laboratorium over
de vraag met wat voor soort wapen er moet zijn geschoten.
De rechtbank schrijft in het vonnis dat de schuld van Francis Liebrand
blijkt uit deze bewijsmiddelen plus nog een paar overwegingen. Welke
extra overwegingen zijn dat? De rechtbank schrijft (p. 1740) dat Francis
Liebrand degene was die ervoor gezorgd heeft dat Kevin op het goede
moment naar de plek ging waar hij werd opgewacht met een zwaar wapen.
Dat Francis Liebrand inderdaad degene is die hiervoor heeft gezorgd, volgt
uit het hele verhaal over de schuld, de ruzie die daarover was ontstaan
en het frequente telefonische contact dat er is geweest tussen Kevin en
Francis Liebrand. En dat leidde uiteindelijk tot de rit naar de schuren, waar
vervolgens het vuur op Kevin werd geopend. De rechtbank laat meewegen
dat Francis Liebrand zich steeds heeft beroepen op zijn zwijgrecht en dat
hij zichzelf daardoor heeft beroofd van de mogelijkheid om uit te leggen
dat de dingen die tegen hem zijn ingebracht, ook konden worden uitgelegd
op een manier die gunstig voor hem was (p. 1741). En ten slotte schrijft de
rechtbank dat er ‘bijzonder sterke aanwijzingen’ (p. 1741) zijn dat Francis
Liebrand nog nauwer bij de moord was betrokken dan echt bewezen kon
worden. De rechtbank wees daarbij op een paar dingen, waarvan de eerste
de verklaring van Emma Penay over de ‘veertjes’ was.
Aldus de overwegingen van de rechtbank. Laten we beginnen met dit
laatste punt: de verklaring van Emma Penay over de ‘veertjes’. De rechtbank vermeldde de verklaring van Emma Penay als iets dat zij blijkbaar niet
echt bewezen achtte maar dat wel een bijzonder sterke aanwijzing was.
De rechtbank was bij het noteren hiervan blijkbaar vergeten dat deze verklaring ook al stond bij de bewijsmiddelen en dat zij deze verklaring dus
blijkbaar wel degelijk echt bewezen achtte. De rechtbank wist blijkbaar zelf
niet precies meer wat zij nu wel en niet echt bewezen achtte.
Ook de bewijsmiddelen bevatten eigenaardige schoonheidsfoutjes.
Zo is een van de bewijsmiddelen de verklaring van ene Ruben Goris die
onder meer, zakelijk weergegeven, het volgende inhoudt: ‘Ik heb gehoord
dat Liebrand gezegd zou hebben dat Kevin geen geld zou krijgen. Liebrand
zou hem liever omleggen.’ (p. 1757) De verklaring van deze Ruben Goris is
nog niet eerder besproken omdat hij van geen enkel belang is. Nu hij in
de bewijsmiddelen opduikt, wordt hij echter wel van belang. Deze Ruben
Goris verklaarde:
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‘Van Mark Hulterman [moet zijn: Hultermans] heb ik gehoord dat
die Francis Liebrand gezegd zou hebben dat Kevin geen geld zou
krijgen. Francis zou hem net zo lief omleggen of iets dergelijks. Waar
Mark Hulterman dat weer gehoord heeft dat weet ik niet.’ (p. 922)
Mark Hultermans verklaarde dat Willem Terrasi hem verteld had
‘dat Liebrand eerder tegen hem had gezegd dat hij Kevin zou kapotschieten als hij nog een keer over dat geld zou zeuren. Liebrand zou
nog geld aan Kevin moeten betalen. Ik weet niet hoe Willem dat
allemaal weet, hoe hij dat te horen is gekomen.’ (p. 1410)
Willem Terrasi figureerde al eerder in deze tekst, als de ex van Bianca. Willem Terrasi was al eerder uitvoerig door de politie gehoord. Hij verklaarde
toen niets dat zelfs maar in de richting ging van wat Mark Hultermans en
Ruben Goris verklaarden. Je kunt zo’n verklaring van Ruben Goris daarom
maar beter niet in de bewijsmiddelen zetten. En in ieder geval zou je niet
de verklaring van Ruben Goris in de bewijsmiddelen moeten zetten, maar
die van Mark Hultermans. Want Ruben Goris verklaarde dat hij dit slechts
van Mark Hultermans had gehoord. De verklaring van Ruben Goris is dus
hoe dan ook riskanter dan die van Mark Hultermans, want nog een stap
verder verwijderd van de oorspronkelijke bron. Maar je zou al deze punten
schoonheidsfoutjes kunnen noemen.
Er is echter een ander probleem dat meer is dan een schoonheidsfout.
Dat is het probleem dat de bewijsmiddelen niet een redenering vormen,
een constructie waaruit logisch de schuld van Francis Liebrand voortvloeit.
Het is een opsomming van zaken, vooral van verklaringen van allerlei getuigen en de lezer moet maar raden hoe de combinatie van deze verklaringen
zou moeten leiden tot de dwingende conclusie dat Francis Liebrand nauw
bij de moord was betrokken.
Dat is een ernstig manco. Dit manco betreft overigens niet alleen de
zaak Liebrand, maar geldt voor de wijze waarop in Nederland eigenlijk
altijd vonnissen worden gemotiveerd. Het is veel vaker onduidelijk hoe de
opgesomde bewijsmiddelen samenhangen en hoe zij nu precies bewijzen
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wat er is gebeurd. Dit alles is des te vreemder omdat de Hoge Raad eist dat
de bewezenverklaring uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid.18
Maar er zit in de bewijsmiddelen van de zaak Liebrand een nog groter
probleem. De kale vermelding van de fragmenten uit de getuigenverklaringen in de bewijsmiddelen betekent dat de rechtbank tot de overtuiging
is gekomen dat deze verklaringen waar zijn. En dat is in deze zaak nu juist
de grote vraag. Neem de verklaringen van Sander. Men kan er begrip voor
opbrengen dat de rechtbank de bewijsmiddelen begint met grote stukken
uit verklaringen van Sander. Het hele bewijs hangt immers bijna uitsluitend op zijn verklaringen. Maar door in de bewijsmiddelen niet meer te
doen dan eenvoudigweg lange passages over te schrijven uit die verklaringen, verklaart de rechtbank deze passages voor juridisch bewezen. Dat kan
in Nederland zomaar, maar laat wel allerlei bewijsproblemen onbesproken.
Als je zonder uitleg mag aannemen dat Sander de waarheid spreekt, dan
mag je ook aannemen dat Francis Liebrand de dader is. Het probleem is
echter dat Sander een onbetrouwbare crimineel is. Dat weet iedereen. Dat
weet ook de rechtbank. De rechtbank gaat zonder nadere motivering uit
van iets waarvan zij weet dat dit nu juist het grote vraagpunt is.
Dit probleem speelt niet alleen bij het begin van de bewijsmiddelen,
waar de rechtbank citeert uit de verklaringen van Sander. Het speelt bij alle
getuigenverklaringen in de bewijsmiddelen. Neem het eerste bewijsmiddel
na de verklaringen van Sander. Dat is een passage uit een verklaring van Iris,
die zegt dat Kevin vijfduizend gulden had geleend aan Francis Liebrand. Net
als bij de verklaringen van Sander valt ook bij Iris te begrijpen waarom juist
dit stukje verklaring in de bewijsmiddelen wordt genoemd. De schuld van
vijfduizend gulden is immers het begin van het verhaal van Sander, dat via
de ruzie over die schuld uitmondt in de fatale rit naar Wamel, en Iris is de
beste bron voor die schuld omdat zij degene is die deze lening heeft geregeld. Maar het vermelden van dit stukje verklaring betekent dat de rechtbank er zonder nadere motivering van uitgaat dat dit waar is. Als men stukjes verklaring van Iris zonder nadere motivering voor waar mag verklaren,
verzet niets zich logisch tegen het tot waar verklaren van andere dingen die
Iris verklaart, zoals haar bewering dat zij nooit iets heeft gemerkt van ruzie
18

Corstens (2005), p. 684, die daar overigens merkwaardig genoeg wel aan toevoegt:
‘Dat is een veel minder vergaande controle dan die welke erin zou bestaan dat de
cassatierechter zou bezien of het bewezenverklaarde terecht uit de bewijsmiddelen
is afgeleid. De vraag of de conclusie juist is, wordt dus in cassatie niet onderzocht.’
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over de schuld. Maar als Iris niets van die ruzie heeft gemerkt, dan was er
inderdaad geen ruzie, want Iris verkeerde in een positie waarin zulke ruzie
haar niet kon ontgaan. En zij wist ook wel degelijk van die ruzie, sterker nog,
zij maakte hierover ook zelf ruzie met Kevin, zo blijkt uit verklaringen van
Jordy en anderen. Iris is een evident onbetrouwbare getuige. Dit betekent
natuurlijk nog niet dat het begin van haar verklaring, over het bestaan van
de schuld, onwaar is. Sterker nog: de rechtbank heeft stellig gelijk wanneer
zij aanneemt dat dit begin wél waar is. Maar dat behoeft bij een evident
leugenachtige getuige als Iris wel uitleg. Het is een kwalijke zaak dat de
Nederlandse rechter niet hoeft uit te leggen waarom hij de ene getuige wel
gelooft en de andere niet of waarom hij van een bepaalde getuige sommige
uitspraken wel gelooft en andere niet.
Er deugt eigenlijk niets van de bewijsmiddelen in de zaak Liebrand. Als
je getuigenverklaringen zonder nadere motivering ‘juridisch waar’ kunt
verklaren, kun je in een zaak als deze, die vol zit met leugenachtige getuigen, nagenoeg alles bewijzen. Met een andere selectie van passages uit
getuigenverklaringen zou je ook allerlei andere dingen kunnen ‘bewijzen’.
De rechtbank zou moeten uitleggen waarom zij sommige verklaringen niet
en andere verklaringen wél gelooft.
Dit elementaire defect van de bewijsmiddelen wordt niet verholpen door
de overwegingen die de rechtbank hieraan in het vonnis vastknoopt, want die
overwegingen beginnen met iets dat geen redenering is maar de uitkomst
van een redenering, namelijk dat Francis Liebrand degene geweest moet zijn
die ervoor heeft gezorgd dat Kevin op het juiste moment op de juiste plek
verscheen. Er wordt dan nog wel gezegd dat dit volgt uit wat we weten over
de schuld en de ruzie en de frequente telefonische contacten, maar je zou
willen weten op welke wijze het één nu precies uit het ander volgt.
Het ontbreken in dit vonnis van een serieuze poging tot het construeren
van een sluitende argumentatie is niet uitzonderlijk. Er is iets grondig mis
met de manier waarop de rechter in Nederland zijn vonnissen moet motiveren. Voor de bewijsmiddelen mag volstaan worden met een lijstje van punten zonder dat uitgelegd hoeft te worden hoe die punten logischerwijs leiden
tot de bewezenverklaring. De Nederlandse rechter hoeft ook niet te motiveren waarom hij bepaalde getuigen wel en andere niet gelooft. Het opmerkelijke is dat de rechters in deze zaak blijkbaar ook zelf niet de behoefte hebben
gevoeld om daarover rekenschap af te leggen, hoewel het in deze zaak bijna
uitsluitend draait om de vraag naar de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en in het bijzonder de betrouwbaarheid van Sander. Je kunt in
1
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Nederland veroordeeld worden tot dertien jaar gevangenisstraf – en meer
– zonder dat de rechter de moeite neemt om serieus uit te leggen waarom
hij ervan overtuigd is dat je gedaan hebt waarvoor je veroordeeld wordt.
Francis Liebrand ging in hoger beroep. Werd er bij de behandeling in
hoger beroep wél serieus geredeneerd over het bewijs?

Het Openbaar Ministerie in hoger beroep

Ook bij de behandeling in hoger beroep, bij het gerechtshof, hield het
Openbaar Ministerie een requisitoir. Ook dit requisitoir is niet uitgeschreven. Hier, bij de behandeling in hoger beroep, is er echter ook geen houvast
in de vorm van een lijst met notities. We moeten het doen met de samenvatting die er van het requisitoir van de advocaat-generaal wordt gegeven
in het proces-verbaal van de zitting van het hof (p. 1844-1846).
De advocaat-generaal betoogde ‘dat het vonnis van de rechtbank, inclusief de bewijsmiddelen, in principe goed in elkaar steekt’ (p. 1844). Zijn
requisitoir volgde in grote lijnen de redenering van de rechtbank. Hij zei
dat Francis Liebrand degene was die ervoor had gezorgd dat Kevin op het
goede moment naar de onheilsplek ging, ‘waar “men” met in ieder geval
twee wapens klaar stond’ (p. 1844). Wat volgens hem tegen Francis Liebrand
pleit, zijn de verklaringen van Sander, de verklaringen van allerlei getuigen
over de schuld en de ruzie daarover en de opmerking van Emma Penay over
het zoeken naar veertjes voor een stengun. De advocaat-generaal zei dat
het in deze zaak natuurlijk vooral draaide om de geloofwaardigheid van de
verklaringen van Sander en dat hij daarover aanvankelijk wel zijn bedenkingen had gehad en dat hij die eigenlijk nog steeds wel een beetje had en
dat hij zich afvroeg of Sander niet meer wist dan hij vertelde. Het gaat hier
om een koel beraamde moord, zo betoogde de advocaat-generaal, en dat
misschien alleen om een paar duizend gulden. Aldus een samenvatting van
de samenvatting van het requisitoir in het proces-verbaal van de zitting.
Men mag iemand niet afrekenen op een door een ander gemaakte
samenvatting. Toch is het raar dat de advocaat-generaal meent dat het
vonnis van de rechtbank inclusief de bewijsmiddelen goed in elkaar stak,
want de zwakte van de bewijsconstructie van de rechtbank springt in het
oog. En wat moeten we denken van de opmerking van de advocaat-generaal dat Kevin en Sander in Wamel werden opgewacht ‘met in ieder geval
twee wapens’? Is dit een fout van de griffier of van de advocaat-generaal
zelf? Er is in Wamel geschoten met één wapen. Er is geen enkele aanwijzing
dat de daders meer dan één wapen hadden.
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De advocaat-generaal deed eigenlijk niet veel meer dan het herhalen
van de bewijsmiddelen van de rechtbank, bijvoorbeeld toen hij zei:
‘Daarnaast is de verklaring van Goris van belang. Hij heeft gehoord
dat verdachte heeft gezegd dat hij niet zou betalen en Moyson liever zou “omleggen”.’ (p. 1845)
Heeft de advocaat-generaal wel beseft dat het hier ging om een verklaring
uit de derde hand, die bovendien niet werd bevestigd door de oorspronkelijke bron? Er zijn meer aanwijzingen dat de advocaat-generaal in zijn
redenering nauwgezet het vonnis van de rechtbank volgde:
‘Tot slot kan nog worden gewezen op de identificatie van het slachtoffer, het rapport van de patholoog waaruit blijkt dat vijf doorschotletsels de dood hebben veroorzaakt, de uitslag van het technisch
sporenonderzoek, waaronder het aantreffen van hulzen, kogels en
voetsporen, het rapport van het gerechtelijk laboratorium waaruit
blijkt dat de dertien hulzen en de drie kogels uit dezelfde loop zijn
gekomen en de bevindingen van het onderzoek ter plaatse, waaronder de aangetroffen schoensporen, de dertien hulzen uit één
wapen, de vier patronen en de drie kogels uit één loop.’ (p. 1845)
Heeft de advocaat-generaal misschien gedacht: één wapen en één loop,
dat zijn dus twee wapens? Hoe dan ook: het is een gemakzuchtige opsomming. Al deze doorschotletsels, hulzen, kogels en schoensporen bewijzen
helemaal niets ten aanzien van de schuld van Francis Liebrand. Het hele
requisitoir lijkt niet meer dan een herhaling van wat de advocaat-generaal
had aangetroffen in het vonnis van de rechtbank.
De advocaat-generaal eiste 15 jaar, niet wegens moord, maar wegens
medeplegen van moord op Kevin en wegens poging daartoe op Sander.

De advocaat in hoger beroep

De advocaat van Francis Liebrand had ook voor de behandeling in hoger
beroep een uitgeschreven pleidooi gemaakt (p. 1815-1837). Zijn hoofdpunt
lijkt sterk op wat hij ook al had gezegd bij de rechtbank: alles draait in deze
zaak eigenlijk om de verklaringen van Sander en die verklaringen zijn veel
te gemakkelijk geloofd. Hij gaf daarvan een aantal voorbeelden.
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Sommige van die voorbeelden zijn nogal doorzichtig. Zo vroeg de advocaat zich af waarom Sander niet de schutter kan zijn geweest. Omdat Sander
en Kevin bevriend waren? Maar Francis Liebrand was ook bevriend met
Kevin, aldus de advocaat (p. 1829). Die redenering is te gemakkelijk. Het dossier bevat allerlei aanwijzingen voor ruzie van Kevin met Francis Liebrand.
Het dossier bevat geen enkele aanwijzing voor ruzie van Kevin met Sander.
De advocaat meende dat hij kon aantonen dat Sander had gelogen
(p. 1827). Sander moet aanvankelijk tegen Kim hebben gezegd dat Kevin en
hij in Wamel Francis Liebrand hadden getroffen. Kevin en Francis Liebrand
hadden zelfs nog even met elkaar staan praten. Francis Liebrand was weggelopen. Even later liep Kevin achter hem aan en was toen neergeschoten.
Volgens Sander was Francis Liebrand degene die had geschoten.
Later is Sander gaan ontkennen dat hij dit gezegd had. De advocaat
snapt dat wel, zo zei hij, want die aanvankelijke verklaring was onmogelijk.
Er was immers sprake van totale duisternis. Sander heeft onmogelijk kunnen zien wie de schutter was. Kortom, Sander liegt, aldus de advocaat.
Is dit een houdbare redenering? Als Sander zegt dat hij Francis Liebrand
bij de schuren heeft gezien, dan is dat niet zonder meer in strijd met de
totale duisternis. Het was niet zo donker dat je er niet kon lopen of dat je
er niet iemand kon doodschieten. Maar Sander kan inderdaad niet gezien
hebben wie de schutter was. Zei hij tegen Kim dat hij dit wél gezien had?
Wat verklaarde Kim?
‘Toen Kevin om de hoek wilde gaan, hoorde Sander veel schoten.’
(p. 887)
‘Volgens Sander had die vuile flikker Francis Liebrand geschoten.’
(p. 887)
‘Ik hoorde dat Sander tegen mij zei dat hij er zeker van was dat het
Francis Liebrand was, die Kevin had neergeschoten. Ik hoorde dat
Sander tegen mij zei dat Francis Liebrand immers op die plaats aanwezig was.’ (p. 892)
Kortom, Sander zei niet dat hij Francis Liebrand had zien schieten. Hij had
– begrijpelijk – die conclusie getrokken. Dubieus is niet deze verklaring van
Sander, maar het feit dat hij vervolgens aan de politie iets anders vertelde.
Het is waarschijnlijker dat Sander loog toen hij tegen de politie zei dat
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Kevin en hij bij de schuren in Wamel niemand hadden gezien of getroffen.
Wat hoe dan ook vaststaat, is dat Sander ten minste één keer moet hebben
gelogen, want hij vertelde twee verschillende versies.
En dat betekent dat de advocaat wel degelijk een beslissend punt aanroerde toen hij alle nadruk legde op de vraag of de verklaringen van Sander
wel betrouwbaar zijn. Hij wees erop dat Sander zich na de schietpartij raar
gedroeg. In plaats van hulp te halen ging hij liggen slapen in een busje.
En als het verhaal van Sander over het leegroven van de weedschuur waar
zou zijn, hoe was het dan mogelijk dat er geen knipschaar was gevonden
(p. 1833)? Daarmee had de advocaat gelijk.
De advocaat bekritiseerde ook terecht allerlei bewijsmiddelen van de
rechtbank, zoals de verklaring van Ruben Goris dat hij gehoord had ‘dat
Liebrand gezegd zou hebben dat Kevin geen geld zou krijgen. Liebrand zou
hem liever omleggen.’ Ruben Goris had dit gehoord van Mark Hultermans.
Volgens de advocaat had Mark Hultermans nooit zoiets gezegd (p. 1822). Dat
klopt weliswaar niet, zoals we al zagen; Mark Hultermans zei wel degelijk
dat hij zoiets gehoord had, namelijk van Willem Terrasi, maar de advocaat
had wel in zoverre gelijk dat Willem Terrasi niets van dien aard verklaard
had (p. 1233-1236). Nu deed Willem Terrasi zich ongetwijfeld onnozeler voor
dan hij was,19 maar de advocaat had gelijk met zijn kritiek op dit punt van
de bewijsmiddelen.
De advocaat gaf meer voorbeelden om aan te tonen dat Sander geen
geloofwaardige getuige was. Het gaat daarbij om kwesties die allemaal al
eerder zijn besproken of zo doorzichtig zijn dat ze geen bespreking behoeven, maar zijn algemene punt is legitiem: bijna alles draait om de verklaringen van Sander en de geloofwaardigheid van die verklaringen is inderdaad een probleem.
De advocaat-generaal had dit probleem ook genoemd en had gezegd dat
hij uiteindelijk toch tot de overtuiging was gekomen dat Sanders verhaal in
grote lijnen waar was, maar hoe hij tot die overtuiging was gekomen, had
hij niet of nauwelijks uitgelegd. Althans: als we afgaan op het enige waarover we kunnen beschikken, namelijk de samenvatting van zijn requisitoir
in het proces-verbaal van de zitting van het hof. Wat zei het hof zelf?
19
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De advocaat wijst erop dat Willem Terrasi in 2000 bij de rechter-commissaris heeft
verklaard dat hij Mark Hultermans in geen tien jaar heeft gesproken (p. 1823).
De advocaat presenteert dit als argument voor de onbetrouwbaarheid van Mark
Hultermans. Het is in werkelijkheid een argument voor de onbetrouwbaarheid van
Willem Terrasi. In 1997 had Willem Terrasi namelijk nog gezegd dat Mark Hultermans de eerste was van wie hij gehoord had dat Kevin was vermoord (p. 1234).
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Het hof

Het hof besloot dat een groot aantal getuigen, onder wie Sander, alsnog
gehoord moest worden door de rechter-commissaris. Later besloot het hof
om ook zelf nog een paar getuigen, onder wie opnieuw Sander, tijdens de
zitting te horen. Het hof oordeelde uiteindelijk dat weliswaar niet duidelijk
is geworden wat Francis Liebrand in de nacht van de moord precies had
gedaan, maar dat hij wel degene is die het plan had gemaakt om Kevin
te vermoorden. Hij werd daarom veroordeeld wegens medeplegen van de
moord op Kevin en de poging tot moord op Sander. Het hof veroordeelde
hem net als de rechtbank tot dertien jaar gevangenisstraf. Het hof schreef
dat de overtuiging dat Francis Liebrand dit gedaan had, berust op de
bewijsmiddelen. Ook hier bij het hof zijn de bewijsmiddelen pas achteraf
uitgewerkt, toen duidelijk werd dat Francis Liebrand in cassatie ging. Die
bewijsmiddelen bespreken we zo dadelijk.
In het arrest schrijft het hof dat vaststaat dat Francis Liebrand
‘een zorgvuldig plan heeft beraamd om Kevin Moyson te (laten)
vermoorden. Verdachte had een schuld aan voornoemde Moyson.
Onder het voorwendsel dat Moyson zijn geld zou terugkrijgen,
heeft verdachte met Moyson afgesproken dat zij samen een hennepkwekerij zouden leeghalen.’ (p. 1850)
Zo gaat de tekst nog even door, om dan te besluiten met:
‘Verdachte heeft Moyson regelrecht in de val laten lopen.’ (p. 1850)
Dit is een beschrijving van wat bewezen moest worden. Het is niet een
redenering die bewijst dat dit inderdaad is gebeurd. Als we willen weten
wat de redenering van het hof was, dan moeten we kijken naar de uitgewerkte bewijsmiddelen (p. 1861-1870) en misschien meer nog naar de
daarop volgende ‘bewijsoverwegingen’ (p. 1870-1871).
Er is een hoge mate van overlap tussen de bewijsmiddelen van het hof
en de eerdere bewijsmiddelen van de rechtbank. Zo staat daarbij opnieuw
de verklaring van Ruben Goris over wat hij van Mark Hultermans had
gehoord (p. 1868). Had het hof zitten slapen toen de advocaat zijn pleidooi
hield? De advocaat had immers gelijk toen hij uitlegde waarom de verklaring van Goris niet in de bewijsmiddelen van de rechtbank had moeten
staan: het is een verklaring uit derde hand die bovendien niet wordt bevestigd door de oorspronkelijke bron.
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Maar nog afgezien van de kwestie Ruben Goris doen zich hier weer
dezelfde problemen voor als bij de rechtbank: er wordt niet uitgelegd wat
de redenering is die vanuit al deze punten bewijst dat Francis Liebrand de
moord heeft beraamd. En het nog grotere probleem: er wordt eenvoudigweg overgeschreven uit allerlei getuigenverklaringen, vooral van Sander,
zonder dat wordt uitgelegd waarom we ervan uit mogen gaan dat die verklaringen betrouwbaar zijn. Maar na de bewijsmiddelen volgt er een aantal bewijsoverwegingen en je zou mogen hopen dat die wél zoiets als een
redenering bevatten.
In de bewijsoverwegingen presenteert het hof de volgende redenering:
• Allerlei mensen zeggen dat er sprake was van een schuld.
• Zowat al die mensen (Iris niet) zeggen dat daarover ook ruzie bestond.
• Sander en Thomas Mathus zeggen dat vervolgens het plan is gemaakt
om een weedplantage leeg te roven.
• Sander vertelt hoe de afspraak daarvoor is gemaakt.
• Thomas Mathus zegt dat Francis Liebrand wist dat Kevin Sander mee
zou nemen.
• Sander vertelt hoe Kevin bij de schuren werd neergeschoten en hoe er
ook op hemzelf werd geschoten.
• Francis Liebrand heeft Kevin dus opzettelijk naar een plek gelokt waar
hij vermoord zou worden.
Aldus de redenering van het hof. Wat het hof doet, is eigenlijk gewoon in
het kort het verhaal van Sander navertellen, aangevuld met anderen die
hetzelfde verklaren. Maar de vraag is natuurlijk: waarom zou dat allemaal
waar zijn? Je kunt moeiteloos aannemelijk maken dat er heel andere dingen zijn gebeurd als je een aantal andere beweringen uit de verklaringen
in deze zaak onder elkaar zet.
Onder deze redenering zet het hof nog een laatste zin:
‘De betrokkenheid van Liebrand wordt ondersteund door zijn uitlatingen, zoals blijkt uit de verklaringen van Gielen, Hultermans en
Penay.’ (p. 1871)
Wat zijn die verklaringen van Gielen, Hultermans en Penay? Dennis Gielen
vertelde dat Francis Liebrand op de dag na de moord het café betrad met
de uitroep: ‘Hier is de moordenaar.’ Het valt niet in te zien waarom dit iets
zou bewijzen over de schuldvraag. Mark Hultermans verklaarde dat Willem
14
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Terrasi tegen hem had gezegd dat Francis Liebrand tegen hem had gezegd
‘dat hij Kevin zou kapotschieten als hij nog een keer over dat geld zou zeuren.’ (p. 1869) Het gaat hier dus om de zojuist al besproken bron van Ruben
Goris: het is een verklaring van horen zeggen die door de bron, Willem Terrasi,
niet werd bevestigd. En Penay, ten slotte, is Emma Penay met haar verklaring
over de veertjes voor de stengun. Dat laatste is natuurlijk wél belastend.
Maar de bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen van het hof vertonen
dezelfde defecten als die we eerder zagen bij de rechtbank: er is eigenlijk
geen sprake van een serieuze redenering en vooral: allerlei verklaringen
van getuigen worden zonder enige motivering voor waar verklaard, ook
verklaringen van getuigen waarvan het hof best weet dat ze op zijn minst
twijfelachtig zijn. Het hof wijdt geen woord aan de vraag naar de betrouwbaarheid van de verklaringen van Sander. Juristen mogen dit normaal vinden – juristen weten dat de Nederlandse rechter niet is verplicht om uit te
leggen waarom hij de ene getuige wel gelooft en de andere niet – maar
voor iemand die gewoon nadenkt, is dit onbegrijpelijk.
Hoe zou een rechter het vinden om zelf veroordeeld te worden tot een
langdurige gevangenisstraf zonder dat degenen die hem veroordelen de
moeite nemen om uit te leggen waarom zij denken dat hij inderdaad heeft
gedaan wat zij bewezen achten? Wie veroordeeld wordt heeft op zijn minst
het recht om te weten waarom hij veroordeeld wordt.

De advocaat in cassatie

Francis Liebrand ging in cassatie. Wie wordt veroordeeld door de rechtbank,
mag in hoger beroep gaan bij een gerechtshof. Bij het gerechtshof wordt
de zaak nog eens helemaal overgedaan. Wie daarna in cassatie gaat bij de
Hoge Raad, krijgt niet opnieuw een behandeling van de hele zaak. De Hoge
Raad beoordeelt alleen of het recht juist is toegepast. Er mag bij de Hoge
Raad niet meer getwist worden over de feiten; zij gaat ervan uit dat de feiten, zoals die zijn vastgesteld door het hof, juist zijn. Dat betekent dat cassatie in een zaak als deze, waarin het gaat om de vraag in hoeverre je kunt
bewijzen wat er nu eigenlijk is gebeurd, niet zo vreselijk interessant is.
Er is slechts één manier waarop in zo’n zaak succesvol kan worden
geklaagd, namelijk door de pijlen te richten op de ondeugdelijke motivering van de bewezenverklaring. En dat doet de advocaat in één punt in het
cassatieverzoek.20 Dat punt is wel degelijk de moeite waard. Dat punt is
20
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gericht op de rechtsregel die zegt dat de rechter niet verplicht is om uit te
leggen waarom hij de ene getuige wel gelooft en de andere niet. Hij hoeft
zelfs geen uitleg te geven als hij van eenzelfde getuige het ene stukje verklaring wel gelooft en een ander stukje niet. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel dat de rechter, zoals dat heet, vrij is in de waardering
van het bewijs, maar veel zijn dat er niet. Het is weliswaar in strijd met
het gezonde verstand maar niet in strijd met het recht dat de rechter niet
uitlegt waarom hij geloof hecht aan allerlei verklaringen, en in dit geval
vooral natuurlijk aan de verklaringen van Sander.
En dat is in deze zaak in strijd met de regels van redelijkheid of gezond
verstand of hoe je zoiets ook noemt. De advocaat schrijft in zijn cassatieverzoek dat het hof het recht heeft geschonden ‘door niet te motiveren
waarom S.J.M. [Sander] Mornie betrouwbaar wordt geacht.’ (p. 1875) De
advocaat verwijst hierbij naar artikel 358 van het wetboek van Strafvordering. Die verwijzing is ten onrechte, maar belangrijker dan de vraag of
dit juridisch klopt, is het feit dat hij gemeten aan de eisen van redelijkheid
en gezond verstand met dit punt het gelijk beslist aan zijn zijde heeft. De
advocaat merkt op dat hij weet dat er maar weinig uitzonderingen bestaan
op de rechtsregel ‘dat de feitenrechter vrij is in de selectie en waardering
van het bewijsmateriaal’ (p. 1875), maar hij stelt dat er ook een uitzondering gemaakt zou moeten worden
‘in het geval de bewezenverklaring (nagenoeg) uitsluitend berust
op de verklaring van één getuige wiens betrouwbaarheid gemotiveerd en met kracht van argumenten is betwist,’
vooral als het gaat om een getuige die wel eens zelf de dader zou kunnen
zijn. De advocaat stelt dus voor om het recht op dit punt te wijzigen. Of dat
verstandig was, kunnen wij niet goed beoordelen. In de zaak Liebrand,
waarin eigenlijk alles draait om de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen, hadden de rechters uit eigen beweging en ongeacht wat wet
of jurisprudentie hen voorschrijven, moeten uitleggen waarom zij geloof
hechtten aan de verklaringen op grond waarvan zij Francis Liebrand veroordeelden. Rechters die dat niet doen, houden zich misschien wel aan het
recht, maar niet aan de regels van de redelijkheid. Op dit punt was er iets
mis met het rechtsgevoel van de rechters in kwestie.
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De advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Voordat de Hoge Raad een uitspraak doet over een cassatieverzoek, wordt
er een advies uitgebracht door een advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
Advocaat-generaal Wortel schreef in zijn conclusie dat invoering van wat
de advocaat hier vroeg, een grote stap zou zijn (p. 1882). Het gaat hier, zoals
gezegd, om de waardering van getuigenverklaringen – om de beslissing
wat je wel en wat je niet gelooft – en daarin is de rechter in het algemeen
vrij en dat hoeft hij niet te motiveren. De advocaat-generaal schreef:
‘Een tot in die waardering doordringende motiveringsplicht lijkt mij
geen werkelijke bijdrage te kunnen leveren aan de zorgvuldigheid
en controleerbaarheid van de rechtspleging. De waardering van
betrouwbaarheid en overtuigende kracht van zulke verklaringen is
zozeer verbonden aan de persoonlijke indrukken van de rechter, dat
niet goed valt in te zien hoe hij zich nader zou kunnen verantwoorden zonder in nietszeggende formules te vervallen.’ (p. 1883)
Wij hopen dat wij in deze tekst hebben laten zien dat er wel degelijk het
een en ander te zeggen valt over de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen zonder te vervallen in nietszeggende formules.

De Hoge Raad

De Hoge Raad wees deze hele kwestie zonder uitleg af, onder verwijzing
naar een wetsartikel dat zegt dat er niets hoeft te worden uitgelegd als
het gaat om kwesties die niet van belang zijn voor ‘de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling’ (artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie).
De Hoge Raad kon zich kennelijk vinden in het arrest van het hof.
En daarmee was de rechtsgang ten einde. Als we willen weten of op
basis van het dossier bewezen kan worden dat Francis Liebrand Kevin
inderdaad heeft vermoord of althans de moord heeft georganiseerd, dan
zijn we op ons zelf aangewezen. Dat is raar. Je zou verwachten dat in een
rechtstaat rechters hun beslissingen uitleggen, zoals de wet voorschrijft.
En je zou verwachten dat ook een officier van justitie uitlegt waarom hij er
zeker van is dat de verdachte veroordeeld moet worden. De zaak Liebrand
hangt vrijwel uitsluitend op de vraag hoe betrouwbaar de getuigen zijn.
Over de betrouwbaarheid van de getuigen zeiden de rechters bij zowel de
rechtbank als het hof zo goed als niets. Als de rechters geen fatsoenlijke
redenering proberen op te bouwen, dan moeten wij dat maar zelf proberen te doen.
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Wat rechtbank en hof hebben nagelaten

Zowel de rechtbank als het hof hebben Francis Liebrand niet veroordeeld
wegens moord, maar wegens medeplegen van moord. Zij zijn ervan uitgegaan dat Francis Liebrand de moord in ieder geval heeft georganiseerd en
dat hij degene is geweest die Kevin naar een verlaten plek in Wamel heeft
gelokt waar hij kon worden doodgeschoten, maar zij achten niet bewezen
dat Francis Liebrand zelf de trekker heeft overgehaald. Voor een veroordeling wegens medeplegen is het zelfs niet nodig om aan te nemen dat hij in
Wamel bij de moord aanwezig is geweest.
Het valt wel te begrijpen waarom rechtbank en hof tot deze conclusie
kwamen. Er is geen rechtstreeks bewijs voor de aanwezigheid van Francis Liebrand bij de schuren in Wamel. Er is geen bloed van hem gevonden.
We weten niet of de schoensporen van hem zijn. Hij vertelde weliswaar
een waarschijnlijk gelogen verhaal over de oorzaak van de wond aan zijn
hand, maar de rechters durfden daaruit niet de conclusie te trekken dat
de wond dus veroorzaakt moest zijn doordat er iets was misgegaan met
het wapen in Wamel. En Sander moet weliswaar aanvankelijk aan anderen
hebben verteld dat Kevin en hij die nacht bij de schuren in Wamel Francis
Liebrand hebben getroffen, maar die mededeling heeft hij tegenover de
politie altijd ontkend. Deze aanvankelijke verklaring van Sander vonden de
rechters blijkbaar te onzeker om Francis Liebrand op basis daarvan te veroordelen; ze hebben hem min of meer buiten beschouwing gelaten.
Toch kan men zich niet zo gemakkelijk afmaken van die aanvankelijke
verklaring van Sander. We hebben hier te maken met het centrale probleem
in deze zaak: het probleem van de liegende getuigen. Dat Sander en nogal
wat van de andere getuigen liegen, volgt uit het feit dat zij op verschillende
tijdstippen anders verklaren over dezelfde zaken. Rechtbank en hof zeggen
daarover niets in hun bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen. De zaak
laat zich echter niet goed oplossen als men over deze kwestie niets zegt. De
verklaringen van de getuigen kunnen niet zonder meer geloofd worden.
Al die verklaringen, en vooral de verklaringen van Sander, behoeven toetsing opdat met althans enige zekerheid besloten kan worden wanneer zij
geloofd kunnen worden, en wanneer niet. Een groot deel van het begin van
deze tekst was hieraan gewijd.
Het probleem van de verklaring van Sander over de vraag of Kevin en
hij bij de schuren in Wamel wel of niet Francis Liebrand hebben getroffen,
is daar ook al genoemd, maar nog niet uitputtend behandeld. Dat moet
nu alsnog gedaan worden. Je kunt je er niet van afmaken zoals rechtbank
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en hof dat hebben gedaan, namelijk door er niets over te zeggen en vervolgens in het midden te laten of Kevin en Sander bij de schuren in Wamel nu
wel of niet Francis Liebrand hebben getroffen.
Is het mogelijk dat Francis Liebrand de moord weliswaar heeft gearrangeerd, dat hij degene is die ervoor gezorgd heeft dat Kevin die nacht naar
afgelegen schuren ging waar hij werd opgewacht met een machinegeweer,
maar dat Francis Liebrand daar zelf niet bij was? Dan moet je ook aannemen dat Francis Liebrand de mogelijkheid had om anderen te mobiliseren
om dit klusje voor hem op te knappen. Voor zo’n scenario bestaan in het
dossier echter geen aanknopingspunten. Er zijn aanwijzingen dat Francis
Liebrand bij het voorbereiden van de moord heeft samengewerkt met Tom
Cheruto. Het is best mogelijk dat Tom Cheruto die nacht met Francis Liebrand is meegegaan naar Wamel. Dat zou ook verklaren waarom er sporen
zijn gevonden van twee daders. Maar Francis Liebrand verkeerde nauwelijks in de gelegenheid om anderen dit klusje voor hem te laten opknappen.
Francis Liebrand was geen machtige crimineel met veel geld en connecties.
Hij was niet iemand die anderen voor zich aan het werk kon zetten.
Stel dat Francis Liebrand zelf in Wamel aanwezig was, hoe waarschijnlijk is het dan dat hij van de twee aanwezige daders ook degene is die heeft
geschoten? Daarvoor bestaat één aanwijzing: de wond aan zijn hand, in
combinatie met het feit dat het wapen in Wamel niet helemaal goed heeft
gefunctioneerd. Het verhaal dat Francis Liebrand zelf vertelde over de oorzaak van die wond was onmiskenbaar gelogen.
De wond aan de hand is ook een aanwijzing dat Francis Liebrand wel
degelijk zelf in Wamel aanwezig is geweest. Meer uitsluitsel daarover
geeft echter de analyse van de twee versies van wat Sander daarover heeft
verteld. Het is voor de waarheidsvinding natuurlijk problematisch dat de
enige getuige van de moord twee verschillende versies heeft verteld over
misschien wel het meest essentiële punt, de momenten direct voorafgaand
aan de schietpartij, maar dat kan geen reden zijn om dit stukje van het verhaal daarom als onbeslisbaar terzijde te schuiven. Het valt gemakkelijk in
te zien dat dit niet mag, want de twee versies laten zien dat Sander geen
betrouwbare getuige is, en dat heeft consequenties voor de betrouwbaarheid van de rest van Sanders verhaal. We moeten bekijken welke van beide
versies, if any, de ware is.
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De twee versies van Sanders verhaal
Hoe zat het ook al weer precies met die twee versies? Sander vertelde aan
de politie dat Kevin en hij aankwamen bij de schuren in Wamel. Kevin liep
voorop. Toen Kevin was aangekomen bij de achterkant van de schuren,
werd plotseling zonder enige waarschuwing het vuur geopend. Voordat
het vuur werd geopend, hadden ze niet gemerkt dat er nog iemand anders
was. Dit is de tweede versie van Sanders verhaal, want eerder had hij iets
anders gezegd. Toen hij uit Wamel terugkwam bij zijn vriendin Kim, vertelde hij – en dat is wat wij de eerste versie van zijn verhaal noemen – dat
Kevin en hij bij de schuren in Wamel Francis Liebrand hadden getroffen.
Kevin had ook met hem staan praten. Ze hadden geruzied. Francis Liebrand
was weggelopen om iets te gaan regelen. Even later was Kevin achter hem
aangelopen. Toen Kevin bij de achterkant van de schuren was aangekomen,
was het vuur geopend. Niet alleen tegen Kim, maar ook tegen de moeder
van Kim zei Sander dat Kevin en hij bij de schuren Francis Liebrand hadden
getroffen. Een paar dagen later zei hij tijdens een autorit met een politieman iets in de trant van dat hij Francis Liebrand die nacht bij de schuren
had gezien of dat Francis Liebrand wist dat hij hem daar gezien had. En nog
weer veel later zei hij tegen een zus van Kevin, Johanna Moyson, dat hij bij
de schuren Francis Liebrand gezien had of althans zijn silhouet (p. 1781).
Deze eerste versie van Sanders verhaal kennen we alleen uit tweede
hand. Hijzelf heeft officieel tegenover de politie altijd ontkend dat hij dit
ooit gezegd heeft. We kennen de eerste versie uit vier verschillende bronnen. In meer uitgewerkte vorm kennen we hem alleen van Kim. Zij is de
enige die melding maakt van met elkaar praten, ruzie maken en weglopen
van Francis Liebrand. Extra complicatie is dat zij haar verklaring hierover
enkele maanden later weer heeft ingetrokken.
Wanneer precies is Sander overgeschakeld van de eerste naar de tweede
versie? Direct na aankomst uit Wamel, in het huis van Kim, vertelde hij de
eerste versie: aan Kim en aan haar moeder. Daarna heeft hij voor zover
bekend, afgezien van twee uitzonderingen, nog alleen maar de tweede versie verteld. Sander heeft aanvankelijk, toen hij nog in het huis van Kim zat,
ook Kevins vriendin Iris aan de telefoon gehad. Iris wist toen al dat Kevin
was neergeschoten. Dit telefoongesprek bestond vermoedelijk alleen uit
woedende verwijten van Iris aan Sander over het feit dat hij Kevin gewoon
had laten liggen en geen hulp had gehaald. Vervolgens is Sander door een
buurman naar het huis van Iris gebracht. Tijdens die autorit zat Sander er
volgens die buurman als een zombie bij (p. 1327). Op verzoek van Sander
werd er een tussenstop gemaakt bij Thomas Mathus.
10

HetbewijsdatFrancisLiebrandhetheeftgedaan

Wanneer is Sander is overgeschakeld van de eerste naar de tweede versie? Tijdens de tussenstop bij Thomas Mathus? Hij verklaarde tegenover
de politie dat hij gevraagd had om even bij Thomas Mathus langs te gaan
omdat hij hem wilde vragen wat hij moest doen. De politie moet zich hebben afgevraagd of Sander niet ook aan Thomas Mathus de eerste versie
heeft verteld. Dat valt althans af te leiden uit de volgende verklaring van
Thomas Mathus van enkele maanden na de moord:
‘Al met al heb ik [die maandagochtend 6 januari 1997] hooguit vijf
minuten met Sander gesproken. U vraagt mij of Sander tegen mij
gezegd heeft of hij buiten Kevin om nog iemand gezien heeft in
Wamel. Als ik eerder dat gezegd heb dan zal dat zo zijn. Nu herinner
ik me dat niet meer. Later heb ik of van [Sanders hospita] Daphne
Ooms of Sander gehoord dat er twee personen bij betrokken waren.
Als ik een keer verwoord heb dat Sander er maar één gezien heeft
dan is dat een conclusie van mezelf. Ik heb mezelf dit laatste nooit
horen zeggen.’ (p. 946)
Je kunt uit deze formuleringen afleiden dat de politie blijkbaar forse druk
op Thomas Mathus heeft uitgeoefend om hem alsnog de eerste versie te
laten vertellen. Toen Thomas Mathus zei dat Sander niets had verteld over
iemand die Kevin en hij bij de schuren hadden getroffen, moet de politie
hebben geantwoord dat hij dit eerder wel degelijk had verklaard. Thomas
Mathus kon daar blijkbaar uiteindelijk alleen maar onderuit door te zeggen dat hij zich daarvan niets kon herinneren. Er is overigens niets dat erop
wijst dat Thomas Mathus dit eerder wél verklaard zou hebben. De politie
moet geprobeerd hebben om Thomas Mathus erin te luizen. Dat is begrijpelijk en misschien ook wel verdedigbaar, want het is voorstelbaar dat Sander aan Thomas Mathus wel degelijk de eerste versie heeft verteld.
Wat moeten we nu van dit alles denken? Minstens een van beide versies
moet gelogen zijn. Moeten we niet eenvoudigweg zeggen dat een getuige
die op een zo essentieel punt liegt, überhaupt niet verder voor het bewijs
kan worden gebruikt? Wie dit standpunt inneemt, moet Francis Liebrand
vrijspreken. Want wat dan overblijft, is de ruzie over de schuld, die echter juist in de periode kort voor de moord geluwd leek, plus een onwaarschijnlijk klinkend verhaal van Thomas Mathus over een plan van Francis
Liebrand om samen met Kevin en Sander een weedschuur leeg te gaan
halen. Plus een aantal verdachte gedragingen van Francis Liebrand, zoals
11

MoordinWamel

de opmerking over de veertjes voor een stengun, het ontbreken van een
fatsoenlijk alibi, de reservering in motel Nuland op een moment waarop
hij eigenlijk nog niet over de moord gehoord kon hebben en het van de
hand doen van de Opel Kadett. Tezamen onvoldoende voor een veroordeling, maar wel zo verdacht dat het de moeite loont om te kijken of er uit
de verklaringen van Sander toch niet iets valt af te leiden dat gebruikt kan
worden voor het bewijs, te meer omdat we eerder gezien hebben dat de
rest van Sanders verhaal vermoedelijk wél betrouwbaar is. Het verhaal van
Sander over de twee versies moet onderzocht worden in een mate die ver
uitgaat boven wat in strafzaken gebruikelijk is.
De officier van justitie ging er in zijn notities voor het requisitoir bij de
rechtbank van uit dat het niet absoluut zeker, maar wel waarschijnlijk is
dat de eerste versie – wat Sander aan Kim vertelde – de ware is (p. 1710). De
advocaat meende dat de eerste versie gelogen is, omdat Sander daarin verklaarde over dingen die hij bij de heersende totale duisternis onmogelijk
gezien kon hebben. We zagen al dat deze redenering van de advocaat geen
hout snijdt. De advocaat concludeerde dat de verklaringen van Sander hoe
dan ook niet te vertrouwen zijn.
Rechtbank en hof citeren in hun bewijsmiddelen uitvoerig uit de tweede
versie. Zij gaan er dus blijkbaar zonder meer van uit dat Sander aan de politie
het ware verhaal heeft verteld. Dat getuigt niet van serieuze omgang met de
beschikbare verklaringen. Het is onvermijdelijk om ook iets te zeggen over
de eerste versie. Wie namelijk aanneemt dat de tweede versie de ware is,
moet ervan uitgaan dat de eerste versie gelogen is en moet dus ook een antwoord geven op de vraag waarom Sander aanvankelijk deze leugen vertelde.
Sander heeft weliswaar officieel tegenover de politie altijd volgehouden dat
hij deze eerste versie nooit heeft verteld, maar ook dit kunnen we gemakkelijk afdoen als een leugen. Het is nagenoeg uitgesloten dat vier getuigen,
waarvan er drie onafhankelijk van elkaar zijn, allemaal hetzelfde verhaal
verzinnen. Kim trok haar verklaring later weer in, maar ook die intrekking
hoeven we niet erg serieus te nemen. Toen zij vertelde over de eerste versie,
had zij de één dag oude relatie met Sander al weer beëindigd. Toen ze veel
later haar verklaring weer introk, was de verkering inmiddels weer aangeraakt. Ze zal toen haar eerdere verklaring weer hebben ingetrokken omdat
ze niet iets anders wilde verklaren dan haar vriend. We mogen er daarom
van uitgaan dat Sander die eerste versie wel degelijk verteld heeft. Als we
aannemen dat de tweede versie waar is en de eerste gelogen, hoe valt die
aanvankelijke leugen dan te verklaren? Laten wij eens iets proberen.
12

HetbewijsdatFrancisLiebrandhetheeftgedaan

Het is niet gemakkelijk om je te verplaatsen in de gemoedstoestand
van Sander toen hij maandagochtend 6 januari rond kwart over acht aankwam bij Kim. Sander wist al vóór de schietpartij tijdens de rit naar Wamel
dat Kevin die nacht een afspraak met Francis Liebrand had. Toen er in
Wamel werd geschoten, zal hij tot de logische conclusie zijn gekomen dat
de schutter Francis Liebrand was. Niemand anders wist immers dat ze naar
die afgelegen schuren zouden rijden. Zou dit kunnen verklaren waarom hij
die ochtend valselijk tegen Kim zei dat Kevin en hij bij die schuren Francis
Liebrand hadden getroffen? Hij zou dan in zijn opwinding en verwarring
iets wat eigenlijk een logische conclusie was, geformuleerd hebben alsof
het een waarneming was geweest. Zou dat kunnen verklaren waarom Sander kwam aanzetten met de eerste, onjuiste versie van zijn verhaal?
Er zijn twee dingen die daartegen spreken. Ten eerste is de beschrijving
die Sander gaf van de confrontatie met Francis Liebrand vrij precies: Kevin
en hij hadden Francis Liebrand getroffen, Kevin had met hem gepraat over
het feit dat Kevin nog geld van hem kreeg, Francis Liebrand liep weg om
het te gaan regelen (p. 887), Francis Liebrand had iets gezegd over ruilen;
hij had gezegd dat Kevin even moest wachten en dat hij zou terugkomen
(p. 891). Dit is meer dan alleen de logische conclusie dat Francis Liebrand ter
plekke aanwezig geweest moet zijn; dit is een beschrijving van hoe de ontmoeting is verlopen. Ten tweede heeft Sander deze eerste versie niet alleen
verteld tijdens de eerste opwinding direct na aankomst bij Kim, maar heeft
hij hem dagen later herhaald tijdens een autorit met een politieman, en
nog weer veel later tegen Kevins zus Johanna Moyson. De eerste versie is
niet het product van aanvankelijke ontreddering.
Valt er een ander scenario te bedenken dat verklaart waarom de tweede
versie waar en de eerste versie onwaar zou zijn? Wij zijn er niet in geslaagd
om zo’n scenario te bedenken.
Valt er een scenario te bedenken vanuit de aanname dat de eerste
versie de ware is? Dan zou de tweede versie dus gelogen zijn en dan zou
je moeten kunnen verklaren waarom Sander loog in zijn officiële verklaringen tegenover de politie. Volgens dat scenario zou Sander aan Kim en
haar moeder de waarheid hebben verteld en daarna naar Thomas Mathus
zijn gereden en hem misschien hetzelfde hebben verteld. Thomas Mathus
heeft toen misschien tegen Sander gezegd dat hij maar beter zijn mond
kon houden over het feit dat hij Francis Liebrand daar met eigen ogen had
gezien, want Sander was de enige getuige. Als Francis Liebrand zou horen
dat Sander dit rondvertelde, dan was Sander zijn leven niet meer zeker. Dat
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snapte Sander en vanaf dat moment schrapte hij één stukje uit het verhaal: hij liet de ontmoeting met Francis Liebrand helemaal weg. Voor de
rest kon hij zijn verhaal gewoon handhaven.
Maar waarom heeft hij dan de eerste versie naderhand toch nog een
keer verteld tijdens de autorit met de politieman? Omdat hij weliswaar
niet wilde dat officieel bekend werd dat hij Francis Liebrand bij de schuren
had gezien, maar het wel in zijn belang was dat de politie dit wist. Hij was
immers hoe dan ook een voor Francis Liebrand gevaarlijke getuige. Hoe
sneller Francis Liebrand werd opgepakt en hoe langer hij achter de tralies
zou verdwijnen, hoe beter dat was voor de veiligheid van Sander. En dus
vertelde hij het aan de politie in een situatie waarin hij dacht dat er niets
zwart op wit zou kunnen komen. (De politie-inspecteur maakte een paar
dagen later een proces-verbaal van bevindingen van wat Sander in de auto
had gezegd. Sander ontkende later natuurlijk dat hij dit gezegd had.)
Maar waarom zei hij dan nog weer later tegen een zus van Kevin dat
hij in Wamel het silhouet van Francis Liebrand had gezien? Deze zus van
Kevin, Johanna Moyson, geloofde niet in de onschuld van Sander. Zij vroeg
zich af of Sander niet zelf de dader was. Sander heeft haar misschien, in
een uiterste poging om haar te overtuigen, de waarheid verteld. Johanna
Moyson zal toen vermoedelijk hebben geantwoord wat de advocaat van
Francis Liebrand steeds had gezegd: dat dit niet mogelijk was omdat het
te donker was om iets te kunnen zien, waarop Sander zei dat hij niet meer
dan een silhouet had gezien.
Er is één argument dat tegen dit scenario spreekt. Als het juist zou zijn,
dan zou je verwachten dat Sander, om zichzelf minder in gevaar te brengen, de rol van Francis Liebrand ook in de rest van zijn verhaal zou afzwakken. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft altijd benadrukt dat Francis Liebrand de enige was die geweten moet hebben waar Kevin en hij die nacht
naar toe zouden gaan en dat hij er dus zeker van was dat Francis Liebrand
de dader was, ook al had hij hem niet gezien.
De politie moet ook gedacht hebben dat de eerste versie wel eens de
ware zou kunnen zijn. Net zoals Thomas Mathus onder grote druk gezet
moet zijn om te verklaren dat Sander hem de eerste versie had verteld – iets
waar de politie niet in slaagde – moet er vergelijkbare druk zijn uitgeoefend
op Sander zelf. Er is één verhoor van Sander dat uitsluitend gaat over dit ene
detail: over de vraag of Sander vlak voor het schieten echt niet met iemand
heeft gesproken, of Kevin toen niet met iemand heeft gepraat en hoe Sander
zo zeker kon weten dat Kevin toen niet met iemand heeft gepraat (p. 985).
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Samenvattend: als één van beide versies waar is, dan valt eigenlijk niet
goed in te zien waarom de tweede waar zou zijn en de eerste dus gelogen.
Er valt daarentegen wel een acceptabel verhaal te bedenken dat verklaart
waarom de eerste versie waar zou zijn en de tweede gelogen. Sanders verhaal als geheel wordt goed ondersteund door wat we verder hebben aan
informatie van andere getuigen, uit printlijsten en uit andere bronnen.
Kortom, waarschijnlijk is de eerste versie waar.
Vergelijking van de twee versies van Sanders verhaal is niet het enige
dat rechtbank en hof ten onrechte hebben nagelaten. Er is nog iets dat
gedaan moet worden. Het schuldige scenario zoals wij dat tot dusver
geschetst hebben en dat voornamelijk bestaat uit het verhaal van Sander,
bevat nog een forse lacune. Het verhaal van Sander verklaart niet waarom
Francis Liebrand Kevin wilde vermoorden.

Waarom wilde Francis Liebrand Kevin vermoorden?
Het verhaal van Sander verklaart waarom Kevin en Francis Liebrand ruzie
hadden. Francis Liebrand wilde of kon de schuld van vijfduizend gulden
niet terugbetalen en Kevin werd daarover steeds kwader. Er werd wederzijds gedreigd. Er werden zelfs pistolen aangeschaft. Maar het conflict leek
voorbij toen Francis Liebrand voorstelde om de schuld te vereffenen op een
manier die meer dan vijfduizend gulden zou opbrengen, namelijk door een
weedschuur leeg te halen. Er werd een afspraak gemaakt. Een eerste keer
werd die afspraak op het laatste moment afgezegd. De tweede keer ging
de afspraak wel door en trof Kevin bij de schuur die hem al eerder door
Francis Liebrand was aangewezen niet de beloofde weedplanten, maar een
hinderlaag en werd hij met een automatisch wapen doodgeschoten.
Dit verhaal verklaart niet waarom Francis Liebrand nu eigenlijk wilde
dat Kevin werd vermoord. Want dit hele verhaal, tot het moment van de
schietpartij, was ook bij Kevin bekend. Als dit verhaal onvermijdelijk op een
moord moest uitlopen, dan zou Kevin zich nooit zo gemakkelijk in de val hebben laten lokken. Alle sporen op de plaats van het delict wijzen erop dat de
schoten voor Kevin als een totale verrassing kwamen. Hij had naar Wamel
weliswaar zijn pistool meegenomen, maar als hij rekening had gehouden
met de mogelijkheid dat hij door Francis Liebrand in een hinderlaag werd
gelokt, zou hij niet naar Wamel zijn gegaan. En als hij gegaan was, zou hij
niet voor iedereen zichtbaar zijn komen aanlopen, en zou hij waarschijnlijk
niet alleen Sander maar ook Thomas Mathus hebben meegenomen. En ook
Sander en Thomas Mathus zouden dan een wapen hebben meegenomen.
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Kortom, het verhaal van Sander, dat ook aan Kevin bekend was, leidt niet
logischerwijze tot een moord. Dreigen met geweld, zelfs dreigen om de
ander overhoop te schieten, zoals voor de moord gebeurd moet zijn, is iets
anders dan wat er uiteindelijk gebeurde.
Zonder een behoorlijk antwoord op de vraag waarom Francis Liebrand
Kevin wilde vermoorden, is het schuldige scenario onvoltooid. De advocaat
van Francis Liebrand heeft erop gewezen dat het ongeloofwaardig is dat
iemand een moord pleegt vanwege een schuld van vijfduizend gulden, een
bedrag dat Francis Liebrand zou kunnen betalen met het geld in de kluis
van zijn vriendin Jacoba. De advocaat heeft gelijk: dat behoeft inderdaad
verklaring, ook al zijn er wel eens mensen om minder vermoord. De officier van justitie sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat de moord
vermoedelijk alleen maar was veroorzaakt door een ruzie over een paar
duizend gulden. Niemand heeft zich zo te zien de vraag gesteld hoe dat
dan wel verklaard kan worden.
Het antwoord op deze vraag is onvermijdelijk speculatief. Het gaat over
datgene wat Francis Liebrand gedacht moet hebben. Hij heeft daar, voor
zover valt na te gaan, met niemand over gepraat. Louter speculatie is het
niet. Het sluit op een aantal punten aan bij wat we weten over deze hele
zaak. En wie nu zegt dat hij niets heeft aan speculaties en alleen maar iets
kan met harde feiten, moet bedenken dat deze tekst ook al eerder vol zit
met speculatie. Als bijvoorbeeld Francis Liebrand vanuit een telefooncel
belt naar een bekende, en twee minuten later wordt er vanuit diezelfde
telefooncel gebeld naar een andere bekende van Francis Liebrand, dan
gaan we ervan uit dat ook dit tweede telefoontje door Francis Liebrand is
gepleegd. Dat is ook speculatie, en zo zit deze tekst vol met speculatie, zij
het op een niveau dat minder ver is verwijderd van de beschikbare evidentie dan bij de nu volgende poging om de vraag te beantwoorden waarom
Francis Liebrand Kevin wilde liquideren.
We moeten nu zoveel afstand nemen van de harde evidentie dat er niet
één dwingend antwoord bestaat. Er zijn verschillende antwoorden denkbaar. We presenteren er twee.
Versie 1
Francis en Kevin maken deel uit van een netwerk van boeven in Uden en
omstreken. Inbreken, telen van en handelen in weed, bezit van en handel
in wapens behoren tot de middelen waarmee zij hun uitkeringen proberen
aan te vullen, met wisselend succes. Het gaat niet om goed georganiseerde
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criminele bendes, maar de meeste van deze grote en kleine boeven kennen
elkaar wel en gaan in wisselende samenstelling met elkaar op criminele
expedities. Ook treffen zij elkaar nogal eens in het gevang als zij weer eens
een straf moeten uitzitten.
Francis en Kevin zijn, of beter, waren vrienden in de misdaad. Daar
kwam verandering in toen Kevin vond dat Francis hem vijfduizend gulden schuldig was. Hoe die vordering van Kevin op Francis ontstaan is en
of hij terecht was, is niet duidelijk en doet ook niet erg terzake. Van belang
is enkel dat Kevin rotsvast meende in zijn gelijk te staan en Francis dat
bedrag niet wilde en wellicht ook niet kon betalen. Kevin noch Francis
behoorden tot het soort criminelen dat over grote bedragen kon beschikken. Dat blijkt alleen al uit het feit dat zij zich plachten te verplaatsen in
wat men het beste sloopauto’s zou kunnen noemen, die dan ook nog met
grote regelmaat dienst weigeren.
Kevin en Francis krijgen ruzie over die vijfduizend gulden, een ruzie die
met het verloop van tijd steeds verder escaleert. Met steeds toenemende
ergernis dringt Kevin aan op het inlossen van de schuld en Francis moet
steeds nieuwe smoezen verzinnen om die aandrang te weerstaan. Met
steeds nieuwe beloftes houdt Francis Kevin aan het lijntje. Kevin wordt
steeds woester en steeds dreigender.
Er komt een moment waarop ook Francis begrijpt dat het zo niet door
kan gaan. Maar vijfduizend gulden, het equivalent van ongeveer drie
maanden van zijn uitkering, kan en/of wil hij niet opofferen om aan de
steeds verder escalerende situatie een einde te maken.
Die Kevin moet gewoon weg! Hij moet Kevin met een smoes naar een
afgelegen plek lokken om hem daar te liquideren. Daartoe verzint hij het
volgende verhaal. Samen met een compagnon, die hij geen naam geeft
omdat Kevin anders op het idee zou kunnen komen om met die compagnon contact te zoeken, heeft hij ergens een weedplantage waarvan de
opbrengst, als de planten eenmaal oogstrijp zijn, veel geld zal opleveren.
Maar de planten zijn, zegt Francis, nog niet oogstrijp en dat levert voorlopig weer enig uitstel. Maar over enige tijd, zo belooft Francis aan Kevin,
zullen zij er op een nacht heen rijden en die planten oogsten, buiten medeweten van de compagnon van Francis. Dat zal Kevin dan een hoeveelheid
weedplanten opleveren waarvan de waarde het bedrag van vijfduizend
gulden ruim zal overtreffen.
Een interessant voorstel, vindt Kevin, maar moet hij Francis geloven?
Hij heeft op dat punt slechte ervaringen. Waar is die weedplantage dan,
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wil hij weten. In de buurt van Wamel, luidt het antwoord, en dat is niet
slecht bedacht, want Kevin weet in Wamel heg noch steg. Francis biedt
aan om Kevin alvast een keer te wijzen waar de schuren met de weedplantage staan. Gedienstig rijdt hij met Kevin naar Wamel en wijst op twee in
het land liggende schuren: daar is het. Kunnen we niet even gaan kijken,
vraagt Kevin. Nee, dat kan niet, want de toegang is electronisch beveiligd
en die beveiliging staat in verbinding met de semafoon van zijn compaan.
En die compaan mag natuurlijk niet weten dat zij hem spoedig een loer
zullen draaien.
Zo lang de afspraak voor het tijdstip van het rooien van de weedplantage in Wamel niet gemaakt is, vertrouwt Kevin de zaak maar half. Wanneer gaan we? Dat kan alleen, zegt Francis, nadat hij erin geslaagd is om
zijn compagnon zijn semafoon te ontfutselen. Dat zal hij doen door met
die compagnon te gaan stappen – in Amsterdam! – en hem met drank of
een pilletje tijdelijk uit te schakelen, waarna Francis zich spoorslags naar
Wamel zal begeven om daar Kevin te treffen en samen de plantage leeg
te roven. Na weer een keer uitstel wordt een tijdstip afgesproken en geeft
Francis Kevin een routebeschrijving waarmee hij die schuren in een hem
nauwelijks bekende omgeving terug kan vinden.
Kevin neemt zich voor om voor de zekerheid een pistool bij zich te steken en een compaan mee te nemen. Het eerste kan Francis zelf wel bedenken en het laatste zegt hij tegen Francis. De hoeveelheid weed die Francis aan Kevin heeft voorgespiegeld, is namelijk te veel voor twee mensen.
Francis vindt het meebrengen van Sander niet zo’n goed idee, want dat
compliceert zijn plan. Maar hij kan het niet verhinderen. Hij besluit zelf ook
een compaan mee te nemen, een woonwagenbewoner die in de buurt van
Wamel woont en die bovendien contacten onderhoudt met een wapenhandelaar die hen aan een stengun kan helpen. Zo’n wapen heeft hij nodig
nu hij twee personen uit de weg zal moeten ruimen.
Dat Francis van meet af aan van plan was om Kevin en zijn compaan te
liquideren volgt uit het feit dat er voor hem die nacht geen andere mogelijkheid was. Wat anders kon hij doen wanneer hij Kevin daar trof? Nog weer
een smoes verzinnen? Hij wist waarschijnlijk niet wat zich in die schuren
bevond, maar in ieder geval geen weedplantage. Hij zou bij aankomst derhalve niet kunnen leveren wat hij Kevin had voorgespiegeld. Zou Kevin dat
doorkrijgen, dan zou hij ongetwijfeld gewelddadig worden.
Dus zorgde Francis ervoor om met zijn compaan als eerste ter plaatse
te zijn en in een hinderlaag te gaan liggen. Hij zag Kevin aankomen. Toen
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die binnen schootsafstand was – en die afstand mocht bij een zo onnauwkeurig wapen als een stengun niet erg groot zijn – opende hij het vuur en
werd Kevin dodelijk getroffen. Maar bij Kevins compaan Sander lukte dat
niet, waarschijnlijk omdat het wapen haperde. Die kreeg de kans zich uit
de voeten te maken en later als getuige Francis de strafrechtelijke das om
te doen.
Versie 2
Misschien is de ruzie niet begonnen toen Francis Liebrand niet in staat
was om de vijfduizend gulden terug te betalen, maar al eerder, toen hij
zich door Kevin bedonderd voelde en misschien ook wel echt door Kevin
bedonderd was in een of andere criminele deal. Over de vraag om wat voor
deal dat precies ging, zijn in het dossier verschillende verhalen te vinden
en het doet voor ons ook niet terzake wat nu precies het ware verhaal is.
De getuigen zijn het erover eens dat het gegaan moet zijn om een bedrag
van duizend of tweeduizend gulden. Van belang is dat Francis zich door
Kevin bedonderd voelde en dat niet pikte en toen besloot om Kevin terug
te pakken.
Zijn plan om Kevin terug te pakken, was heel simpel. Hij leende vijfduizend gulden van hem terwijl hij van meet af aan niet van plan was om dat
geld terug te betalen. Aldus zou Kevin aan den lijve ervaren hoe het voelt
als je door een vriend en maat wordt bedonderd.
Toen Kevin vrij kwam en geld nodig had, leidde dit tot steeds grotere
problemen omdat Francis niet wilde betalen, en toen Francis geen uitweg
meer zag, kwam hij aanzetten met het plan rond de weedplantage.
Ook over het plan met die weedplantage kun je een tweede versie
bedenken. Volgens de eerste versie was het plan rond de weedplantage van
meet af aan erop gericht om Kevin op een verlaten plek te kunnen doodschieten. Het is echter ook denkbaar dat dit plan in eerste instantie alleen
maar bedoeld was als oplossing voor de steeds verder oplopende spanning.
In dat geval zou dit plan pas geleidelijk aan tot de moord hebben geleid, en
wel als volgt.
Eerst leidde dit nieuwe plan tot een oplossing omdat Francis tegen
Kevin kon zeggen dat er gewacht moest worden. De planten waren namelijk nog niet oogstrijp. Kevin moet de zaak echter toch niet helemaal hebben vertrouwd en aan Francis gevraagd hebben om hem de weedschuur
aan te wijzen. Toen zat Francis weer in de problemen want er was immers
geen weedschuur. Francis moest toen dus snel een schuur vinden, liefst
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flink ver weg, zodat Kevin die schuur niet zou kunnen gaan controleren. Hij
nam contact op met Tom Cheruto, die de schuren in Wamel suggereerde.
Toen Francis aan Kevin de schuren had aangewezen, was Kevin weer wat
gerustgesteld, maar had Francis er weer een probleem bij, want nu Kevin
wist waar die zogenaamde weedschuur stond, bestond de mogelijkheid
dat Kevin zou proberen om hem te gaan rippen, zoals dat nu eenmaal in
die kringen gebruikelijk is en zoals immers ook het door Francis zelf verzonnen plan berustte op het idee van het rippen van een compagnon. Francis
moest tot iedere prijs verhinderen dat Kevin buiten hem om in de schuur
zou inbreken, want dan zou Kevin, zodra hij zag dat er helemaal geen weed
in die schuur stond, pas echt gevaarlijk worden. De enige manier om dit te
voorkomen, was om op korte termijn een afspraak te maken. De afspraak
werd gemaakt voor vrijdagavond 3 januari.
De afspraak moest weliswaar gemaakt worden, maar kon onmogelijk
doorgaan omdat zich dan hetzelfde probleem zou voordoen: zodra Kevin
zou zien dat hij bedrogen was, zou hij ongetwijfeld gevaarlijk worden. En
dus ging Francis die vrijdagavond wel naar Tom Cheruto zodat hij in de
buurt van Wamel was als de dingen mis zouden gaan, maar deed hij verder
niets. Om half drie vond Kevin dat het wachten lang genoeg geduurd had
en belde hij naar de semafoon van Francis, die pas meer dan een half uur
later terugbelde met de telefoon van Tom Cheruto om te zeggen dat het
hem niet was gelukt om de semafoon van zijn compagnon te bemachtigen
waarop de alarminstallatie was aangesloten.
Daarmee was het risico van rippen weer teruggekeerd. Er moest dus op
korte termijn weer een nieuwe afspraak worden gemaakt. Francis kon niet
nog een keer een afspraak afzeggen. In de nacht van zondag 5 op maandag
6 januari ging Francis met Tom Cheruto naar de schuren. Toen hij Kevin en
Sander zag aankomen, sprak hij ze aan tussen de schuren. Hij moet toen
nog een laatste poging hebben gewaagd om de betaling uit te stellen. Dat
lukte niet. Kevin werd kwaad. Francis zei dat hij de zaak ging regelen. Hij
liep naar de achterkant van de schuur, waar Tom Cheruto zat te wachten
met een stengun. Francis zag Kevin komen aanlopen. Toen zag hij geen
uitweg meer, pakte de stengun en opende het vuur.
***
Dit zijn twee versies van een antwoord op de vraag waarom Francis Liebrand
Kevin wilde vermoorden. Het zijn geen radicaal verschillende versies: het
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zijn twee variaties op een zelfde thema. In de eerste versie was Francis
Liebrand eenvoudigweg niet in staat om Kevin terug te betalen. Het geld
in de kluis was immers niet van hem, maar van zijn vriendin Jacoba. Hij
heeft toen op een gegeven moment besloten dat Kevin vermoord moest
worden en hij heeft alles voorbereid dat daarvoor nodig was. In de tweede
versie was het een prestigekwestie. Het was niet de bedoeling om Kevin te
vermoorden, maar alleen om hem een lesje te leren. Francis Liebrand heeft
vervolgens een fuik voor Kevin uitgezet waarin hij geleidelijk aan zelf verstrikt is geraakt. Misschien zijn er nog wel meer dan deze twee antwoorden
te bedenken op de vraag waarom Francis Liebrand ertoe kwam om Kevin
te liquideren. Het feit dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, maakt
het schuldige scenario er niet sterker op. Maar zonder zo’n antwoord is het
schuldige scenario niet af.
We hebben nu twee aanvullingen geleverd op het schuldige scenario:
een analyse van de twee versies van het verhaal van Sander en een antwoord op de vraag waarom Francis Liebrand Kevin wilde vermoorden. Zonder deze aanvullingen is het schuldige scenario onvolledig. Maar ook het
aldus aangevulde schuldige scenario is nog onvoldoende om te kunnen
veroordelen. Er moet nog iets heel anders worden gedaan: er moet gekeken
worden of de beschikbare evidentie zich niet ook laat verklaren op een heel
andere manier, op een manier waarbij Francis Liebrand niet de dader is. Je
kunt er niet voldoende zeker van zijn dat de verdachte de dader is als je niet
ook serieus hebt gezocht naar alternatieve scenario’s.
Alternatieve scenario’s
Het schuldige scenario steunt op een variëteit van informatie: het verhaal van Sander, gegevens uit printlijsten en verdacht gedrag van Francis Liebrand. Die informatie is niet onproblematisch. Ieder element dat
gebruikt kan worden om het schuldige scenario te ondersteunen, kan
betwist worden. Bij het verhaal van Sander is het bijvoorbeeld de vraag
hoe betrouwbaar Sander is. Het verhaal van Sander kan op zijn beurt wel
weer ondersteund worden, maar bij die steun kunnen weer dezelfde vragen worden gesteld. Neem bijvoorbeeld de verklaringen van Sander over
de ruzie tussen Francis Liebrand en Kevin. Steun daarvoor valt te vinden in
verklaringen van andere getuigen. Er is echter ook een getuige die zegt dat
zij nooit iets van ruzie heeft gemerkt, terwijl zo’n ruzie haar niet had kunnen ontgaan: Kevins vriendin Iris. Als je aanneemt dat er wel degelijk ruzie
is geweest, dan behoeven de opmerkingen van Iris een verklaring. Je kunt
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aannemelijk maken dat zij liegt, want er zijn allerlei andere getuigen die
verklaren dat Iris goed op de hoogte was van deze ruzie. Sterker nog, het
was Iris die ervoor had gezorgd dat Francis Liebrand niet meer bij Kevin
over de vloer kwam en die Kevin had verboden om überhaupt nog zaken
met Francis Liebrand te doen – een verbod waaraan hij zich blijkbaar niet
heeft gehouden. Toch is dit wegverklaren van Iris’ verklaringen onbevredigend zolang je niet ook kunt verklaren waarom zij hierover bij de politie
loog. Zij was beter dan wie ook van de ruzie op de hoogte. Zij was eigenlijk
de enige die al vóór de moord blijk heeft gegeven van het besef dat Francis Liebrand wel eens gevaarlijk voor Kevin zou kunnen worden. Waarom
loog zij hierover dan tegenover de politie? Het feit dat Iris Kevin al vóór
de moord nadrukkelijk tegen Francis Liebrand heeft gewaarschuwd, lijkt
erop te wijzen dat zij meer wist dan anderen. Dat zou een reden kunnen
zijn waarom haar misschien is verteld dat zij maar beter haar mond kon
houden. De vader van een van haar kinderen was al vermoord; haar kinderen zou ook gemakkelijk iets kunnen overkomen. Kortom, misschien is
Iris bedreigd. Maar evidentie hiervoor is er niet. We weten wel dat er direct
na de moord bedreigingen zijn binnengekomen op de telefoon waarvan
Sander gebruik maakte, de telefoon van zijn hospita Daphne Ooms. Het is
jammer dat op de printlijsten niet ook de inkomende gesprekken van de
telefoon van Iris staan vermeld.
Al dit soort overwegingen over het schuldige scenario dat berust op
evidentie die zelf ook weer ondersteuning behoeft, is een voorbeeld van de
manier waarop het bewijs moet worden geconstrueerd. Er bestaan nauwelijks zekere bewijsmiddelen die bepaalde punten van de tenlastelegging
ondersteunen. Er bestaan slechts bewijsmiddelen die op hun beurt ook
weer ondersteuning behoeven.
Maar er is nog een groter probleem met die bewijsmiddelen. Ieder
bewijsmiddel zelf laat ook een andere verklaring toe. We hebben de verklaring van Iris over de ruzie wegverklaard door te veronderstellen dat ze
misschien wel bedreigd werd. Maar met hetzelfde gemak kun je andere
verklaringen, die nu voor waar worden aangenomen, wegverklaren door
te veronderstellen dat die andere getuige loog of bedreigd werd of zich
vergiste. Neem bijvoorbeeld het telefoontje in de nacht van vrijdag 3 op
zaterdag 4 januari. Francis Liebrand belde toen naar Kevin met de telefoon van Tom Cheruto om de afspraak af te zeggen. Dat onderdeel van het
verhaal valt te ondersteunen met de printlijsten. Maar eigenlijk blijkt uit
de printlijsten alleen dat er die nacht is gebeld met de telefoon van Tom
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Cheruto naar de telefoon van Kevin. De vermelding in de printlijsten laat
zich ook op andere manieren verklaren. Misschien belde Tom Cheruto zelf
wel. Misschien werd er wel gebeld over zaken die niets met de weedschuur
te maken hadden.
En dit geldt voor ieder bewijsmiddel. De sporen bij de schuren in Wamel
passen in het verhaal van Sander. Maar ze zijn ook wel te rijmen met een
verhaal waarin Sander zelf de dader is. Dit geldt niet alleen voor een zo
ingewikkelde zaak als deze, het geldt voor ieder misdrijf. De vingerafdruk
van de verdachte op het lemmet dat diep in de borst van het slachtoffer
steekt, bewijst niet dat de verdachte de dader is. Misschien heeft hij het
mes eerder in handen gehad en had de moordenaar handschoenen aan. De
bekentenis van de verdachte bewijst niet zonder meer dat hij de dader is.
De bekentenis kan vals zijn; misschien is de verdachte bezweken onder de
druk van de verhoorders of is hij niet goed bij zijn hoofd. Het sperma van de
verdachte in de vagina van de verkrachte vrouw zou ook het gevolg kunnen
zijn van een eerder vrijwillig seksueel contact. Er is geen bewijsmiddel dat
niet ook een alternatieve verklaring toelaat.
Om voldoende zeker te zijn dat een verdachte het misdrijf heeft
gepleegd, moet er niet alleen een plausibel en voldoende ondersteund
schuldig scenario zijn, maar moet ook voldoende zeker zijn dat er geen
alternatief scenario mogelijk is. Daarbij gaat het niet om de mogelijkheid
om voor ieder afzonderlijk bewijsmiddel een alternatief scenario te bedenken. Want dat is altijd wel mogelijk. Ook bij de meest zekere zaak, waarbij de verdachte heeft bekend, zijn vingerafdrukken op het lemmet staan
van het mes in de borst van het slachtoffer, tientallen getuigen van nabij
de moord hebben gezien en verklaren dat de verdachte de moord heeft
gepleegd, is het mogelijk om te betogen dat de bekentenis misschien wel
vals is, de vingerafdrukken veroorzaakt zijn door een voorafgaand contact
tussen mes en verdachte, terwijl bij iedere getuige de mogelijkheid bestaat
van liegen, zich vergissen, et cetera. De eis dat er geen alternatief scenario
kan worden gevonden, heeft dus niet betrekking op alternatieve verklaringen voor de afzonderlijke bewijsmiddelen. Een alternatief scenario wordt
pas belangrijker naarmate het zich leent ter verklaring van meer evidentie
in het dossier. Uiteindelijk moet er niets zijn in de beschikbare evidentie
dat onverenigbaar is met zo’n alternatief scenario. Alleen dan is het een
reden om serieus te gaan twijfelen aan een plausibel en goed onderbouwd
schuldig scenario.
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Er bestaan in iedere strafzaak twee soorten alternatieve scenario’s: het
onschuldige scenario en het alternatieve schuldige scenario. Het onschuldige scenario is een plausibel klinkend verhaal waarin de gedragingen van
de verdachte die er binnen het schuldige scenario zo belastend uitzien, een
plaats krijgen op een wijze waaruit blijkt dat de verdachte met het misdrijf
niets te maken heeft. Het alternatieve schuldige scenario is een plausibel
klinkend verhaal waarin iemand anders het misdrijf heeft gepleegd en
waarbij hiervoor voldoende aanknopingspunten gevonden worden in de
beschikbare evidentie. En uiteraard mag niets in de beschikbare evidentie hiermee in flagrante strijd zijn. We moeten in de zaak Liebrand onderzoeken of er zulke alternatieve scenario’s mogelijk zijn. Als er een goed
alternatief scenario kan worden gevonden, kunnen we onvoldoende zeker
zijn dat Francis Liebrand de moord heeft gepleegd. We beginnen met het
onschuldige scenario.
Het onschuldige scenario
Stel dat de verdachte het misdrijf niet heeft gepleegd: hij heeft slechts door
een ongelukkige samenloop van omstandigheden de schijn tegen zich en
het Openbaar Ministerie heeft dus een schuldig scenario bedacht dat op
allerlei punten ondersteund kan worden met gedragingen van de verdachte. In een dergelijke situatie is er één persoon die bijna altijd beter dan
wie ook in staat is om het juiste onschuldige scenario te bedenken, namelijk de verdachte zelf. Hij weet immers beter dan wie ook wat er gebeurd
is; hij weet wat de werkelijke achtergrond was van zijn gedragingen die nu
tegen hem worden gebruikt.
Als Francis Liebrand onschuldig is, dan is hijzelf degene die beter dan
wie ook kan uitleggen wat er waar is van de verhalen over de schuld en
de ruzie, wat de inhoud was van de telefoontjes tussen hem en Kevin,
waarom hij overnachtte in motel Nuland, waarom de Opel Kadett werd
verkocht zonder papieren, etcetera. Het bedenken van een zo sterk mogelijk onschuldig scenario werd aanvankelijk bemoeilijkt door het feit dat
Francis Liebrand zich tegenover de politie en de rechtbank beriep op zijn
zwijgrecht. Een onschuldig scenario kon eigenlijk alleen gebaseerd worden
op wat hij tegen derden had gezegd, bijvoorbeeld over de oorzaak van de
wond aan zijn hand.
De situatie verbeterde sterk toen hij uiteindelijk bij de behandeling in
hoger beroep zijn mond wél open deed. Hij deed dit ongetwijfeld niet om
de waarheidsvinding behulpzaam te zijn. Hij deed het omdat de eerdere
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strategie van zwijgen niet gewerkt had: de rechtbank had hem immers
ondanks zijn zwijgen veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf. Toch
was die strategie van zwijgen zo gek nog niet: een verdachte die zwijgt,
maakt het erg moeilijk om er zeker van te zijn dat er rekening is gehouden met het sterkst denkbare onschuldige scenario. Bij een zwijgende
verdachte blijft altijd het onbehaaglijke gevoel bestaan dat er misschien
wel onschuldige verklaringen bestaan voor zijn verdachte gedrag waar een
ander eenvoudigweg niet aan denkt. Een veroordeling wordt gemakkelijker als de verdachte zelf een onschuldig scenario presenteert dat aantoonbaar onwaar is.
De waarheidsvinding werd dus gemakkelijker toen Francis Liebrand bij
het hof wél zijn mond opendeed. Probleem is wel dat zijn woorden bij die
gelegenheid alleen bekend zijn via het proces-verbaal van de zitting van
het hof. Zo’n proces-verbaal is een samenvatting. Het wordt ook niet ter
tekening voorgelegd aan de verdachte. In het geval van Francis Liebrand
werd er op de eerstvolgende zitting van het hof op verzoek van de advocaat wel iets gecorrigeerd in de weergave van de uitlatingen van Francis
Liebrand in het proces-verbaal over de vorige zitting. We mogen dus aannemen dat de rest van de weergave geen duidelijke fouten bevat. Maar het
blijft jammer dat we geen uitvoeriger verklaringen van Francis Liebrand
zelf hebben.
Allerlei onderdelen van deze verklaringen zijn in de tekst al ter sprake
gekomen. Zo verklaarde Francis Liebrand dat hij geen schuld had bij Kevin.
Hij had vijfduizend gulden van Kevin geïnvesteerd in een – ongetwijfeld
crimineel – handeltje. Die handel was geript, dat wil zeggen gestolen door
andere criminelen. Dat is natuurlijk vervelend, maar dat is nu eenmaal het
risico van het vak en het had volgens Francis Liebrand niet geleid tot ook
maar één onvertogen woord tussen hen beiden. Welnu, deze verklaring
van Francis Liebrand vindt geen steun in verklaringen van andere getuigen.
Er zijn daarentegen wel allerlei getuigen die verklaren dat er wel degelijk
sprake was van een schuld. Het valt niet goed te begrijpen waarom al die
andere getuigen zouden liegen of zich zouden vergissen. We mogen ervan
uitgaan dat dit onderdeel van het verhaal van Francis Liebrand gelogen is.
Hetzelfde geldt voor andere onderdelen van het verhaal: voor de ruzie,
die er volgens Francis Liebrand niet geweest zou zijn, voor de wond aan
zijn hand, die hij zou hebben opgelopen toen hij tegen middernacht wilde
wisselen van auto, voor het overnachten in motel Nuland, dat niets met de
moord te maken zou hebben, en voor het verdwijnen van de Opel Kadett
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die hij niet zou hebben weggewerkt. Het onschuldige scenario zoals gepresenteerd door Francis Liebrand is niet geloofwaardig.
De kennelijke leugenachtigheid van het onschuldige scenario verleent
steun aan het schuldige scenario. Het bewijst echter niet zonder meer de
juistheid ervan. Stel dat Francis Liebrand onschuldig zou zijn maar wel
degelijk flinke ruzie met Kevin zou hebben gehad over de schuld van vijfduizend gulden. Dan valt niet uit te sluiten dat hij desondanks het bestaan
van die schuld en die ruzie zou ontkennen uit angst dat hij zich verdacht
zou maken als hij dit zou toegeven. Hij ontkent eenvoudig alles. Ook de
leugenachtigheid van het onschuldige scenario verschaft dus nog geen
absolute zekerheid, hoewel de waarschijnlijkheid van het schuldige scenario hierdoor wel toeneemt. Maar we zouden nog zekerder zijn als een
alternatief schuldig scenario kan worden uitgesloten. En mocht het alsnog
mogelijk zijn om zo’n scenario te bedenken, dan betekent dit alsnog dat
we onvoldoende zeker kunnen zijn dat Francis Liebrand de moord heeft
gepleegd.
Het alternatieve schuldige scenario
Een bruikbaar alternatief schuldig scenario – een scenario waarin iemand
anders de moord heeft gepleegd – moet plausibel zijn en moet te rijmen
zijn met de beschikbare evidentie. Die evidentie bestaat globaal gesproken
uit alles wat er gevonden is op de plaats van het delict plus het verhaal van
Sander. De sporen op de plaats delict stellen weinig beperkingen aan zo’n
alternatief scenario: de sporen sluiten zo goed als niemand als mogelijke
dader uit.
Dat ligt anders bij het verhaal van Sander. Als het verhaal van Sander
waar is, dan moet Francis Liebrand achter de moord zitten, want dan was
er behalve Kevin maar één ander die wist waar Kevin die nacht te vinden
zou zijn: Francis Liebrand. Zelfs Sander wist naar eigen zeggen niet waar
Kevin en hij die nacht naar toe reden. Als iemand anders weet had van deze
plek, dan kon hij dat alleen weten van Francis Liebrand.
De grote vraag is natuurlijk of het verhaal van Sander inderdaad waar
is. Het begin van het verhaal, over de schuld en de ruzie, is weliswaar naar
alle waarschijnlijkheid waar, terwijl het vervolg, over de weedschuur, ook
nog redelijk wordt ondersteund, maar dat hoeft natuurlijk nog niet te
betekenen dat het einde van het verhaal, over de nacht van de moord, ook
klopt. Als dat deel van het verhaal niet waar is, dan zijn er twee mogelijkheden: Sander liegt, of Sander vertelt te goeder trouw een gelogen verhaal
1
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dat hem door Kevin op de mouw is gespeld. Laten we eens met die laatste
mogelijkheid beginnen.
Laten we aannemen dat Kevin Sander het hele verhaal over Francis
Liebrand op de mouw heeft gespeld. Om vanuit zo’n alternatieve verklaring te komen tot een serieus scenario, moet je proberen om ook de rest
van de evidentie hierin te passen. Dit scenario zou betekenen dat Kevin
het plan had om die nacht iets heel anders te gaan doen dan samen met
Francis Liebrand een weedschuur leeghalen en dat hij Sander meenam als
hulpje, maar dat het hem verstandiger leek om Sander niet te vertellen wat
het werkelijke doel van het uitstapje was. En daarom vertelde hij Sander
het verhaal van de weedschuur met Francis Liebrand.
Wie een dergelijk scenario serieus wil overwegen, moet zich afvragen
op welk punt Kevin begon te liegen. Neem bijvoorbeeld het plan van twee
dagen voor de moord. Ook toen zouden Kevin en Sander samen met Francis Liebrand de weedschuur gaan leeghalen. Was ook dit al een leugen die
Kevin Sander op de mouw had gespeld? Was het werkelijke doel van Kevin
ook die vrijdagnacht al iets anders dan wat hij Sander had wijsgemaakt?
Als je dat aanneemt, dan moet je aannemen dat ook het stelen van de
knipschaar die vrijdagmiddag uitsluitend bedoeld was om Sander iets op
de mouw te spelden. En waarom heeft Kevin het hele verhaal van de weedschuur met Francis Liebrand dan ook aan Thomas Mathus verteld, inclusief
het voorstel om die schuur buiten Francis Liebrand om te gaan leeghalen?
Stel dat dit alles bedoeld is om een heel ander project te verhullen, wat
zou Kevin dan gedaan hebben als Thomas Mathus op dit voorstel zou zijn
ingegaan? Of moeten we aannemen dat ook Thomas Mathus betrokken
was bij dit project waarvan Sander niets mocht weten? Voor het uitwerken
van een dergelijk scenario ontbreekt in het dossier ieder aanknopingspunt.
Het is weliswaar mogelijk om een dergelijk scenario te verzinnen, maar het
is willekeurig. Om geloofwaardig te zijn, moet het aansluiten bij gegevens
in het dossier.
Veelbelovender lijkt daarentegen de andere mogelijkheid: Sander liegt.
Sander vertelt het verhaal over Francis Liebrand om de aandacht van zichzelf af te leiden. De politie achtte dit aanvankelijk niet onmogelijk en heeft
Sander in het begin dan ook behandeld als verdachte. De familie van Kevin
is Sander altijd als mogelijke dader blijven zien.
Een begin van uitwerking van dit scenario is te vinden bij Johanna
Moyson, een zus van Kevin. Zij dacht dat Sander schuldig was. Zij had daarvoor aanwijzingen zoals het feit dat Sander haar niet durfde aan te kijken
1
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(p. 1781). Zij vond het ook raar dat hij wel was beschoten maar niet was
geraakt, en dat is ook raar, omdat een stengun niet erg zuiver schiet maar
eerder een soort wolk van kogels sproeit die dus welhaast altijd raak is. Aan
de andere kant: volgens Sander was er op Kevin automatisch geschoten
maar waren er op hem zelf slechts enkele losse schoten afgevuurd. Maar
Johanna Moyson meende vooral dat het handschrift van de routebeschrijving op het visitekaartje veel leek op dat van Sander dat zij kort daarvoor
gezien had op een ansichtkaart die hij aan Kim had geschreven. Erg serieus hoeven wij deze observatie van Johanna Moyson echter niet te nemen.
Handschriftvergelijking is werk voor specialisten. En bovendien: tot welk
scenario zou dit leiden? Als Sander de namen van de plaatsen op het visitekaartje had geschreven, dan zou hij dus degene zijn geweest die Kevin
naar Wamel had gelokt. Maar als dat zo is, dan had hij de plaatsnamen niet
op een kaartje hoeven te schrijven dat werd gevonden in de jas van het
slachtoffer; dan had hij Kevin tijdens de rit mondeling de weg kunnen wijzen. Johanna Moyson beweerde maar wat. Maar dat is nog geen reden om
niet serieus na te denken over de mogelijkheid dat Sander liegt. Als Sander
liegt, dan zijn er twee mogelijkheden: Sander was de dader of Sander was
onderdeel van een groter complot om Kevin uit de weg te ruimen.
Als Sander de dader was, wat was dan het motief? Sander kwam dagelijks bij Kevin over de vloer. Er kwamen veel mensen bij Kevin over de vloer.
Zowat al die mensen zijn gehoord. We weten goed hoe de verhouding tussen Kevin en Sander in elkaar zat. Niets wijst op enig conflict tussen Kevin en
Sander. Er zit in het dossier geen aanknopingspunt voor een mogelijk motief.
Het valt niet in te zien waarom Sander Kevin zou willen vermoorden.
De tweede mogelijkheid is dat Sander liegt omdat hij onderdeel is van
een groter complot om Kevin te liquideren. Sander is een meeloper, een
slappe initiatiefloze figuur die gemakkelijk te beïnvloeden is. Voordeel van
dit scenario is dat je dan ook kunt verklaren waarom Sander tijdens de
nachtelijke uren direct na de moord zo weinig moeite heeft gedaan om
hulp te halen. Uitwerking van dit scenario vereist het vinden van iemand
anders die een motief had om Kevin te vermoorden. Zo iemand valt wel te
vinden. In het dossier zijn meerdere mensen te vinden die waarschijnlijk
een wrok tegen Kevin koesterden. Een opsomming daarvan kan beperkt
blijven tot een uitvoerige voetnoot,21 omdat zo iemand alleen in aanmer21
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king komt voor een bruikbaar alternatief schuldig scenario als er een verbinding wordt gevonden met Sander. Zo’n alternatief schuldig scenario
kan immers alleen succes hebben als het er ook in slaagt om te verklaren
waarom Sander het verhaal over Francis Liebrand vertelde. Alleen deelname van Sander aan het complot kan verklaren waarom hij de schuld in
de schoenen probeerde te schuiven van de onschuldige Francis Liebrand.
Er is uitvoerig gerechercheerd op Sander en zijn omgeving. Het leven van
Sander zat vrij simpel in elkaar. We kennen zijn dagindeling. We weten met
bruid op te halen. Hij wilde toen dat Kevin en Iris vertrokken, omdat hij de woning
voor zichzelf en zijn jonge vrouw alleen wilde hebben. Bij terugkeer uit Turkije
merkte hij dat zijn onderhuurders een nieuw slot op de voordeur hadden gezet. Hij
kon zijn eigen huis niet meer in. Dit conflict was op het moment van de moord nog
niet opgelost (p. 865-866).
Of neem de BMW die Kevin ooit in betere tijden had gekocht. Die BMW
stond op naam van een broer van de zojuist genoemde Turk. Deze auto is tot dusver
in het verhaal nog niet ter sprake gekomen omdat hij door de politie in beslag was
genomen. Er heerste onduidelijkheid over de vraag van wie die auto nu eigenlijk
was: van Kevin of van die Turkse broer (p. 863, 864).
Francis Liebrand was niet de enige die nalatig was in het terugbetalen van
een schuld aan Kevin. We zagen al eerder dat hetzelfde gold voor een junk, ene
Jacobus Berings. Op oudjaar 1996, een week voor de moord, was er bij deze Jacobus
Berings door het raam naar binnen geschoten. Hij vermoedde dat Kevin de schutter
was geweest en dat de kogel bedoeld was geweest als een weinig subtiele aanmaning om niet al te lang te wachten met terugbetalen (p. 855-856).
De politie had uit criminele kringen onbevestigde berichten verkregen die
behelsden dat Kevin in het verleden had gehandeld in cocaïne. Aanvankelijk had hij
dat gedaan samen met Dennis Berings, een broer van de zojuist genoemde Jacobus
Berings. Later had hij het samen met Francis Liebrand gedaan. Daarbij hadden Kevin
en Francis Liebrand ooit ene Karel Kraaijenbroek geript. Francis Liebrand had de buit
ingepikt zonder Kevin zijn deel te geven en had bovendien deze Karel Kraaijenbroek
wijsgemaakt dat hij niet door hem, maar door Kevin was geript (p. 64).
Deze onbevestigde informatie werd een stuk serieuzer toen de politie gebeld werd door deze Dennis Berings met de mededeling dat de moord was gepleegd
door Karel Kraaijenbroek uit Oss. De politie zocht tevergeefs naar iemand met een
dergelijke naam die in verband gebracht kon worden met de moord, met Francis
Liebrand of met Tom Cheruto (p. 63).
Maar het aantal mensen met een mogelijk motief is nog groter. Wij weten
eenvoudigweg niet precies welke connecties Kevin allemaal had. Kevin was zwijgzaam over zijn criminele contacten. Zijn moeder zei dat er in het verleden meer dan
eens voor hem was gebeld door iemand die zich de Cobra noemde. De Zwarte Cobra
is, zoals al eerder gezegd, een van de grootste drugsbaronnen van Nederland. Er
kunnen allerlei mensen zijn met een goede reden om Kevin te vermoorden van wie
wij geen weet hebben.
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wie hij omging. Zowat al die mensen zijn gehoord. Er zit in het dossier geen
aanknopingspunt voor een verbinding tussen Sander en een van de mensen die een motief zouden kunnen hebben om Kevin te vermoorden.
In ieder denkbaar alternatief schuldig scenario speelt Sander noodzakelijkerwijs een belangrijke rol. Er is veel onderzoek gedaan naar Sander.
Daarbij is geen enkel aanknopingspunt opgedoken voor een dergelijk scenario. Dat betekent dat, hoewel er goed gezocht is, zo’n scenario niet te
vinden is. De onmogelijkheid om een alternatief schuldig scenario te vinden, verleent krachtige steun aan het scenario waarin Francis Liebrand de
dader is.

Conclusie

Het bewijs tegen Francis Liebrand ontleent zijn kracht niet zozeer aan het
schuldige scenario. Dat scenario is niet zo vreselijk sterk. Het zou bijvoorbeeld veel sterker zijn als Francis Liebrand zou hebben bekend. Niet dat de
stellige ontkenning van Francis Liebrand ons hoeft te verontrusten: volgens collega-inbreker Willem Terrasi is Francis Liebrand iemand die nooit
bekent (p. 1235). Het bewijs zou ook sterker zijn als er een spoor van Francis
Liebrand gevonden zou zijn op de plaats van het delict. Of als de getuige
van de moord een betrouwbaarder persoon geweest zou zijn dan Sander.
Desondanks valt er een schuldig scenario te bedenken dat plausibel is en
dat ook heel behoorlijk wordt ondersteund door de beschikbare evidentie. Maar krachtiger bewijs ligt in de kennelijke leugenachtigheid van het
onschuldige scenario dat door Francis Liebrand zelf werd gepresenteerd,
en vooral in de onmogelijkheid om een alternatief schuldig scenario te
bedenken, terwijl er op het centrale punt voor zo’n scenario wel degelijk
grondig is gerechercheerd.
Honderd procent zekerheid voor de schuld van Francis Liebrand is niet
verkregen. Wij zouden geen vergif durven innemen op zijn schuld. Maar
honderd procent zekerheid valt in dergelijke ingewikkelde strafzaken vermoedelijk nooit te bereiken. Het zijn de rechters die de knoop moeten
doorhakken. Men kan er alle begrip voor opbrengen dat zij blijkbaar voldoende overtuigd waren van de schuld van Francis Liebrand om hem te
veroordelen tot een langdurige gevangenisstraf.
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Het Project Gerede Twijfel, waarvan deze studie deel uitmaakt, heeft als
oogmerk oude, afgesloten strafzaken, waarvan wij op grond van ons bij
de aanvang aangeboden informatie vermoeden dat het om een rechterlijke dwaling zou kunnen gaan, aan een nieuw en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te onderwerpen. Op die wijze, zo is de gedachte, zouden
wij rechterlijke dwalingen op het spoor kunnen komen en kunnen bezien
hoe die dan konden gebeuren. Dat kennis van de wijze waarop rechterlijke dwalingen ontstaan van belang is voor de strafrechtspleging behoeft
geen betoog. Omdat het groepjes studenten zijn die zulk onderzoek, onder
begeleiding van docenten, uitvoeren, wordt ook een onderwijskundig doel
gediend: de studenten doen ervaring op met de analyse van strafdossiers.
De hier beschreven zaak van Francis Liebrand laat zien dat het niet eenvoudig is om zonder grondige analyse van het dossier waarover de rechter
beschikt, te beslissen of het ook werkelijk om een potentiële rechterlijke
dwaling gaat. Nu wij, op grond van het hiervoor beschreven onderzoek, tot
de conclusie moeten komen dat het waarschijnlijk is dat Francis Liebrand
terecht veroordeeld is als medepleger in de moord op Kevin Moyson, kun
je concluderen dat deze zaak onze aandacht eigenlijk niet heeft verdiend.
Omdat het niet waarschijnlijk is dat Liebrand het slachtoffer van een rechterlijke dwaling is geworden, leert deze analyse ons niets over aard en oorzaak van gemaakte fouten in het onderzoek van zijn zaak. En toch heeft
deze analyse misschien wel enig nut.
Temidden van de overgrote meerderheid van strafzaken in ons land is
de zaak van Francis Liebrand van bijzondere aard. In de meeste strafzaken
is de bewijsbeslissing niet moeilijk. Het gaat daarbij dikwijls om zaken
waarbij de dader is betrapt op heterdaad. De overgrote meerderheid van
de verdachten in ons land bekent bovendien moeiteloos. Rechters hoeven
bij veroordeling van een verdachte niet absoluut zeker te zijn van hun zaak;
een op wettige bewijsmiddelen gebaseerde overtuiging dat de verdachte
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het delict begaan heeft, is voldoende. In de meeste strafzaken berust die
overtuiging op een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
Er is echter een, overigens in aantal niet te verwaarlozen, minderheid
van gevallen waarbij de bewijsbeslissing moeilijk en soms welhaast onmogelijk is om te nemen, omdat bijna alle beschikbare bewijsmiddelen van op
zijn minst twijfelachtige kwaliteit zijn en bovendien onderling tegenstrijdig. Dan is de vraag: wat moet de rechter geloven en wat niet, en waarom?
De zaak van Francis Liebrand is een markant voorbeeld van zo’n zaak.
Op het getuigenonderzoek van de recherche in deze zaak valt zo te zien
weinig aan te merken. Dat is, zo leert de ervaring, nog wel eens anders,
maar in dit geval niet. Zowat alle in aanmerking komende getuigen zijn
door de politie verhoord en hun verklaringen zijn zorgvuldig gerapporteerd in processen-verbaal. Maar veel van die getuigen spreken elkaar en
niet zelden ook zichzelf bij verschillende gelegenheden tegen. Alleen al op
die grond kan men concluderen dat tenminste sommige getuigen liegen.
En voorts kan, gezien de personen om wie het gaat en de relaties die zij in
het milieu waarin de zaak zich heeft afgespeeld onderhouden, niet worden uitgesloten dat zij allemaal op tenminste onderdelen de waarheid niet
spreken.
Ook het telefoonverkeer tussen allerlei betrokkenen bij deze zaak
is zorgvuldig in kaart gebracht, maar wat er in die telefoongesprekken
gezegd is, weten wij niet omdat er vóór de dood van het slachtoffer geen
dringende reden was om dat verkeer af te luisteren.
Omstandige onderlinge vergelijking van al die getuigenverklaringen
en het kritisch onderzoeken van mogelijke alternatieve verklaringen van
wat wij met redelijke zekerheid weten, leidt tot de conclusie dat Francis
Liebrand eigenlijk de enige is die serieus in aanmerking komt als degene
die verantwoordelijk is voor de moord op Kevin Moyson. Tot die conclusie
zijn ook de rechters van de rechtbank en het hof gekomen.
Hebben de rechters in deze zaak dan dezelfde analyse van de bewijsmiddelen gemaakt als waarvan in het voorgaande verslag is gedaan? Dat
lijkt onwaarschijnlijk. Dat vermoeden is gegrond op de tijd en de moeite
die het ons heeft gekost om tot onze conclusie te komen. Dat vermoeden is
tevens gegrond op de wel erg gebrekkige motivering van zowel het vonnis
van de rechtbank als het arrest van het hof. Maar vonnissen en arresten
hoeven naar staande jurisprudentie niet alle overwegingen te bevatten
die aan de vorming van de rechterlijke overtuiging hebben bijgedragen,
alleen de wettelijk vereiste minima behoeven vermelding. Naar alle waar12
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schijnlijkheid hebben de rechters in de zaak van Francis Liebrand tijdens
hun beraadslagingen meer bedacht dan waarvan zij in de schriftelijke
weergave van hun beslissing blijk hebben gegeven. Maar toch lijkt het
onwaarschijnlijk dat die rechters over een speciale methode beschikken die
hen in staat stelt om in de betrekkelijk beperkte tijd die hen voor een zaak
als deze gegeven is, te doen wat ons maanden noeste arbeid heeft gekost.
Misschien is het meer geluk dan wijsheid geweest dat zij tot dezelfde conclusie zijn gekomen als die welke minutieuze analyse van het beschikbare
bewijsmateriaal tot de waarschijnlijk juiste maakt.
Dat kan wel zo zijn, maar gelukkig is de zaak goed afgelopen, dus niets
aan de hand? Jawel, er is wel iets aan de hand. Zaken als die van Francis
Liebrand mogen een kleine minderheid van alle strafzaken vormen, in absolute aantallen zijn zij niet zeldzaam. Er zijn in ons land jaarlijks tientallen en
misschien wel enkele honderdtallen strafzaken voor de beslissing waarvan
onze strafgerechten eenvoudig niet voldoende bewerktuigd zijn. Zij moeten voldoen aan hen opgelegde productienormen en kunnen slechts een
beroep doen op de assistentie van een enkele griffier. Bij onduidelijkheden
in een dossier kunnen zij een zaak terugverwijzen naar de rechter-commissaris, die op zijn beurt nader onderzoek kan laten verrichten door de politie,
maar ook de politie is gebonden aan productienormen. Voor een nauwkeurige analyse van dikwijls omvangrijke dossiers kunnen zij geen beroep doen
op medewerkers om onderdelen ervan samen te vatten of in schema’s overzichtelijk te maken. Er zijn, kortom, strafzaken waarvoor in de bestaande
constellatie de beschikbare strafvorderlijke middelen tekortschieten.
In de zaak tegen Francis Liebrand werd het belangrijkste bewijs gevormd
door de, op onderdelen nogal eens tegenstrijdige, verklaringen van Sander
Mornie. Alleen al het feit dat deze Sander bij verschillende gelegenheden
verschillend verklaarde, maakte hem tot een getuige van twijfelachtig
allooi. Dat zal beide rechterlijke colleges die over zijn zaak oordeelden niet
ontgaan zijn, maar bij hun veroordelingen spelen delen van die verklaringen niettemin een beslissende rol. Niets in het vonnis en het arrest wijst
erop dat de rechters zich over de geloofwaardigheid van Sander het hoofd
hebben gebroken, maar dat hebben zij natuurlijk wel degelijk gedaan. Wie
zich echter herinnert hoeveel moeite het in het voorgaande gekost heeft
om ieder onderdeel van Sanders mededelingen te toetsen aan de verklaringen van andere, dikwijls al evenmin in ieder opzicht geloofwaardige
getuigen, wier verklaringen op hun beurt weer getoetst moesten worden
aan de verklaringen van weer andere getuigen, en de onzekerheden die
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ook daarna niet geheel konden worden weggenomen, zal er begrip voor
kunnen opbrengen dat wij denken dat beide rechterlijke colleges, toen zij
besloten om onderdelen van Sanders verklaringen ondanks twijfels als
bewijs te aanvaarden, allerminst zeker van hun zaak geweest kunnen zijn
en daarom risico hebben genomen. Dat is, denken wij, deze keer goed afgelopen, maar het had net zo goed fout kunnen aflopen. Wij denken ook dat
het bij andere zaken van vergelijkbare complexiteit af en toe fout afloopt.
En daarbij gaat het vrijwel altijd om zaken waarvan de gevolgen voor het
leven van de veroordeelden zeer ingrijpend zijn.
De zaak van Francis Liebrand illustreert dat onze strafgerechten onvoldoende bewerktuigd zijn voor het behandelen van complexe strafzaken
met tegenstrijdige bewijsmiddelen. Het is onredelijk om te verwachten
dat de strafgerechten in de thans bestaande constellatie een analyse kunnen uitvoeren als in het voorgaande is gedemonstreerd voor het geval van
Francis Liebrand. Het zou daarom mogelijk moeten worden om zulke strafzaken te verwijzen naar gerechten die niet of althans veel minder gebonden zijn aan de voor de gewone gerechten geldende productienormen en
die bovendien zouden kunnen beschikken over aanmerkelijk meer personele assistentie dan waarop gewone gerechten een beroep kunnen doen.
Misschien kunnen we in Nederland in een aantal opzichten een voorbeeld nemen aan de situatie in Duitsland. Duitsland heeft naar verhouding veel meer rechters dan Nederland. Dat heeft verschillende oorzaken.
Een daarvan is het feit dat in Duitsland veel hogere eisen worden gesteld
aan de bewijsmotivering dan in Nederland.
‘Elk essentieel onderdeel van de verklaring van een verdachte of
getuige die door andere verklaringen wordt tegengesproken, moet
door het gerecht zorgvuldig op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid worden getoetst. Dit geldt ook voor verklaringen die door
de verdachte of getuige bij de politie zijn afgelegd en die op de zittingen worden weersproken. […] Het lijkt soms op een laag voor
laag ontleden van een verklaring.’ (Tak & Fiselier 2002, p. 134)
‘In vonnissen wordt de geloof- of ongeloofwaardigheid van verklaringen van de verdachte of van getuigen vaak zeer uitvoerig gemotiveerd aan de hand van andere verklaringen van getuigen of deskundigen.’ (Tak & Fiselier 2002, p. 134)
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‘Landgericht- of Oberlandesgerichts-vonnissen zijn in de regel tientallen pagina’s lang, maar vonnissen van honderden pagina’s zijn
zeker niet uitzonderlijk.’ (Tak & Fiselier 2002, p. 138)
Een uitgebreide motivering dwingt de rechter om na te denken over de
vraag hoe het bewijs nu precies in elkaar zit. Maar dat is bij ingewikkelde
zaken niet eenvoudig. Daar is tijd voor nodig – meer tijd dan waarover de
Nederlandse rechter beschikt.
In de nasleep van de Schiedammer parkmoord gaat het Openbaar
Ministerie in de toekomst onderscheid maken tussen eenvoudige en ingewikkelde zaken. Op ingewikkelde zaken worden dan twee officieren van
justitie gezet. Dat is een stap in de goede richting. Het zou goed zijn als bij
de rechterlijke macht iets dergelijks gedaan zou worden. Vergroting van
het aantal rechters op eenzelfde zaak helpt niet. Meer tijd geeft de rechter
wel de mogelijkheid om zijn werk beter te doen en zou het risico van rechterlijke dwalingen in strafzaken aanmerkelijk kunnen beperken.
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BIjLagen
Bijlage 1: Chronologie
22 november 1996: Kevin komt vrij uit de gevangenis. Hij gaat weer wonen
bij zijn vriendin Iris.
6 december 1996: Sander keert niet terug van weekendverlof. Hij eet bijna
iedere dag mee bij Kevin en Iris.
24 december 1996: Kevin gaat langs bij zijn vroegere inbrekersmaat Francis
Liebrand. Hij zegt achteraf dat hij het geleende geld weer niet heeft teruggekregen.
Kerstmis 1996: Rond deze tijd wordt het plan geboren dat Francis Liebrand
Kevin zal terugbetalen door samen een weedplantage leeg te halen.
2 januari 1997: Francis Liebrand is op bezoek bij zijn moeder. Hij vraagt
naar veertjes. Vraagt hij naar veertjes voor een stengun of voor een dompelpomp?
Nacht van 3 op 4 januari 1997: Er wordt om half drie vanuit de mobiele
telefoon van Kevin gebeld naar de semafoon van Francis Liebrand. Om drie
uur belt Francis Liebrand met de mobiele telefoon van Tom Cheruto naar
de mobiele telefoon van Kevin.
4 januari 1997: Kevin, Sander en hun maat Thomas Mathus leggen ’s avonds
een sportschool in Venray af, waar een grote partij dure sportkleding ligt.
Later die avond gaan Kevin en zijn vriendin Iris uit, samen met Sander en
huisvriendin Jordy. Sander krijgt deze nacht verkering met Kim en blijft bij
haar in Volkel slapen.
5 januari 1997: Francis Liebrand is ’s middag op bezoek bij zijn moeder. Hij
vertrekt daar om een uur of zes.
Sander, zijn nieuwe vriendin Kim en haar dochtertje gaan diezelfde
middag op bezoek bij Kevin en Iris. Daar zijn dan ook allerlei andere men1
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sen. Rond acht uur gaan Sander en Kim weer terug naar het huis van Kim.
Later die avond komt de moeder van Kim langs om haar dochter te waarschuwen tegen omgang met Sander, die immers een voortvluchtige crimineel is.
Nacht van 5 op 6 januari 1997: Kort na middernacht belt Kevin aan bij het
huis van Kim in Volkel, waar Sander dan is. Sander en Kevin vertrekken. Ze
gaan even langs bij het huis van Kevin, ze drinken nog even koffie bij de
hospita van Sander en vertrekken vervolgens naar Wamel. Omstreeks 2 uur
’s nachts wordt Kevin doodgeschoten bij twee schuren in Wamel. Sander
weet te vluchten. Hij brengt de nacht door in een busje in de buurt.
6 januari 1997: Omstreeks 7 uur gaat Francis Liebrand naar het ziekenhuis
met een wond aan zijn hand. Later die ochtend gaan hij en zijn vriendin
Jacoba ontbijten bij de moeder van Francis. Rond half één wordt er vanuit
het huis van die moeder telefonisch een kamer geboekt bij motel Nuland.
Diezelfde ochtend rond half acht vertrekt Sander vanuit Wamel met een
taxi naar zijn nieuwe vriendin Kim in Volkel. Om kwart over acht komt hij
daar aan. Hij vertelt haar wat er gebeurd is. Hij moet toen verteld hebben
dat Kevin en hij bij de schuren in Wamel Francis Liebrand hebben getroffen. Rond 9 uur wordt Sander naar het huis van Iris gebracht. Daar zijn dan
al allerlei mensen. Om kwart over tien wordt de politie gebeld vanuit het
huis van Iris. De politie komt dadelijk en neemt Sander mee. Sander vertelt de politie dat Kevin en hij bij de schuren in Wamel niemand hebben
gezien. Om tien voor elf wordt bij de schuren in Wamel het lijk van Kevin
gevonden.
Francis Liebrand gaat die middag naar onderwereldcafé De Nachtegaal.
Hij gaat samen met Jacoba langs bij hun beider vriendin Bianca en bij zijn
kennis Milan Jacobs. Hij wordt gevolgd door de politie.
Nacht van 6 op 7 januari 1997: Francis Liebrand en zijn vriendin Jacoba
overnachten in motel Nuland. Tom Cheruto slaapt deze nacht en de twee
hierop volgende nachten bij Bart Jacobusse.
7 januari 1997: Francis Liebrand treft ’s middags op een rotonde in Oss
vader en zoon Leyens. Begin van de avond haalt Dennis, een vriend van
Francis, Jacoba op en rijdt met haar naar Volkel, waar hij Francis Liebrand
treft samen met Milan Jacobs. Francis Liebrand verkoopt bij die gelegen200
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heid een mobiele telefoon aan Milan Jacobs. ’s Avonds laat zijn Francis
Liebrand en zijn vriendin Jacoba op bezoek bij Bart Jacobusse, bij wie Tom
Cheruto op dat moment logeert.
Nacht van 7 op 8 januari 1997: Francis Liebrand overnacht opnieuw, maar
nu zonder Jacoba, in motel Nuland.
8 januari 1997: Bart Jacobusse en Tom Cheruto lunchen samen met Francis
Liebrand in motel Nuland.
15 januari 1997: Francis Liebrand rijdt rond door Uden samen met zijn
vriendin Jacoba en haar zus Monique. Tijdens de rit gooit hij spullen uit
de auto. Hij brengt een doos met inbrekersgereedschap naar zijn kennis
Stijn Beekmans. Onder het bed van Stijn Beekmans vindt de politie later
een paspoort van Francis Liebrand en de sleutel van een kluis van Jacoba.
22 januari 1997: Francis Liebrand wordt aangehouden.
6 juni 1997: Francis Liebrand wordt door een vriend opgehaald uit de gevangenis. De politie ziet hoe tijdens de rit boven de achterruit het hoofd van
Tom Cheruto opduikt.
31 augustus 1997: Francis Liebrand schiet op de portier van een disco.
5 januari 1999: De Rechtbank Arnhem veroordeelt Francis Liebrand tot
13 jaar gevangenisstraf wegens medeplegen van moord op Kevin.
14 november 2000: Het Hof Arnhem veroordeelt Francis Liebrand opnieuw
tot 13 jaar.
21 mei 2002: De Hoge Raad brengt de straf terug tot 12 jaar en vier maanden.
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Bijlage 2: Lijst van namen
Anna de Jong
Antonius Tremolet
Bart Jacobusse
Bas Moyson
Bas Vanhaverbeke
Beekmans, Stijn
Beerings, Dennis
Beerings, Jacobus
Bianca Molenmans
Bouffioux, Sven
Bouwen, Sanne
Bruijn, Peter de
Caroline Penay
Celis, Demi
Celis, Iris
Cheruto, Tom
Daniëlle Vandekerkhove
Daphne Ooms
Demi Celis
Dennis Beerings
Dennis Gielen
Dirk Plasqui
Emma Penay
Farruggia, Kim
Fens, Jordy
Francis Liebrand
Frank Kecht
Geertruida Maisse
Gerard Mos
Ghamnouni, Johan

vriendin van Jacoba Prins
bezit Grow Shop boven café De Nachtegaal
kennis van Tom Cheruto
neefje van Kevin Moyson, heeft los-vaste
verhouding met Jordy Fens
autohandelaar, kennis van Jasper Leyens
kennis van Francis Liebrand, geeft rijles
aan Jacoba Prins
broer van Jacobus, zou samen met Kevin hebben
gehandeld in cocaïne
was geld schuldig aan Kevin Moyson
bevriend met Francis Liebrand en Jacoba Prins
collega-inbreker en vriend van Kevin Moyson
collega van Jacoba Prins in de lunchroom
kennis van Milan Jacobs
zus van Emma Penay
zus van Iris Celis
de vriendin van Kevin Moyson
woonwagenbewoner, kennis van Francis
Liebrand, medeverdachte
moeder van Francis Liebrand
hospita van Sander Mornie
zus van Iris Celis
broer van Jacobus, zou samen met Kevin hebben
gehandeld in cocaïne
vriend van Kevin Moyson en Francis Liebrand
buurman van Kevin Moyson en Iris Celis
nicht van Francis Liebrand, hoorde als eerste het
verhaal over de veertjes
de vriendin van Sander Mornie
huisvriendin van Iris Celis en Kevin Moyson
veroordeeld voor de moord op Kevin Moyson
verkoopt auto van Francis Liebrand
werkt in café De Nachtegaal
de vriend van Janna Moyson
koper van auto die van Francis Liebrand is geweest
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Gielen, Dennis
Goris, Ruben
Halleux, Lars
Hella Schutte
Hultermans, Mark
Iris Celis
Jacoba Prins
Jacobs, Milan
Jacobus Beerings
Jacobusse, Bart
Janna Moyson
Jasper Leyens
Jesse Zaros
Johan Ghanmouni
Johanna Moyson
Jong, Anna de
Jordy Fens
Julia Steeman
Karel Kraaijenbroek
Kecht, Frank
Kevin Moyson
Kim Farruggia
Kraaijenbroek, Karel
Lablans, Neeltje
Lars Halleux
Lathouwers, Petrus
Leyens, Jasper
Leyens, Wouter
Liebrand, Francis
Lommers, Marloes
Luijks, Naomi
Machteld
Maisse, Geertruida
Marijke Vergeer-Jones
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vriend van Kevin Moyson en Francis Liebrand
kennis van Mark Hultermans
kennis van Francis Liebrand en Tom Cheruto
collega van Jacoba Prins in de lunchroom
kennis van Willem Terrasi en Mark Goris
de vriendin van Kevin Moyson
de vriendin van Francis Liebrand
kennis van Francis Liebrand, katvanger van een
van zijn auto’s
was geld schuldig aan Kevin Moyson
kennis van Tom Cheruto
zus van Kevin Moyson
vader van Wouter Leyens, bezit een kapsalon
vriend van Kevin Moyson, gedetineerd
koper van auto die van Francis Liebrand is geweest
zus van Kevin Moyson
vriendin van Jacoba Prins
huisvriendin van Iris Celis en Kevin Moyson
vriendin van Emma Penay
zou geript zijn door Kevin Moyson en Francis
Liebrand
verkoopt auto van Francis Liebrand
het slachtoffer
de vriendin van Sander Mornie
zou geript zijn door Kevin Moyson en Francis
Liebrand
buurvrouw van Francis Liebrand
kennis van Francis Liebrand en Tom Cheruto
de vriend van Anna de Jong
vader van Wouter Leyens, bezit een kapsalon
zoon van Jasper Leyens, kennis van Francis Liebrand
veroordeeld voor de moord op Kevin Moyson
moeder van Kim Farruggia en oppas van Kevin
Moyson en Iris Celis
werkgeefster van Jacoba Prins in de lunchroom
dochtertje van Iris Celis
werkt in café De Nachtegaal
getrouwd met Sjoerd Vergeer
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Mario
Mark Hultermans
Marloes Lommers
Mathus, Thomas
Milan Jacobs
Molenmans, Bianca
Monique Prins
Mornie, Sander
Mos, Gerard
Moyson, Bas
Moyson, Janna
Moyson, Johanna
Moyson, Kevin
Naomi Luijks
Neeltje Lablans
Ooms, Daphne
Penay, Caroline
Penay, Emma
Peter de Bruijn
Petrus Lathouwers
Pien Steeman
Plasqui, Dirk
Pleun de Wit
Prins, Jacoba
Prins, Monique
Ruben Goris
Sander Mornie
Sanne Bouwen
Schreurs
Schutte, Hella
Sjoerd Vergeer
Steeman, Julia
Steeman, Pien

zoontje van Kevin Moyson en Iris Celis
kennis van Willem Terrasi en Mark Goris
moeder van Kim Farruggia en oppas van Kevin
Moyson en Iris Celis
collega-inbreker en vriend van Kevin Moyson en
Sander Mornie
kennis van Francis Liebrand, katvanger van een
van zijn auto’s
bevriend met Francis Liebrand en Jacoba Prins
zus van Jacoba Prins
vriend van Kevin Moyson, getuige van de moord
de vriend van Janna Moyson
neefje van Kevin Moyson, heeft los-vaste
verhouding met Jordy Fens
zus van Kevin Moyson
zus van Kevin Moyson
het slachtoffer
werkgeefster van Jacoba Prins in de lunchroom
buurvrouw van Francis Liebrand
hospita van Sander Mornie
zus van Emma Penay
nicht van Francis Liebrand, hoorde als eerste het
verhaal over de veertjes
kennis van Milan Jacobs
de vriend van Anna de Jong
zus van Julia Steeman
buurman van Kevin Moyson en Iris Celis
echtgenote van Thomas Mathus
de vriendin van Francis Liebrand
zus van Jacoba Prins
kennis van Mark Hultermans
vriend van Kevin Moyson, getuige van de moord
collega van Jacoba Prins in de lunchroom
katvanger van auto’s te Breda
collega van Jacoba Prins in de lunchroom
woont tegenover Dennis Gielen
vriendin van Emma Penay
zus van Julia Steeman
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Stijn Beekmans
Sven Bouffioux
Terrasi, Willem
Thomas Mathus
Tom Cheruto
Tremolet, Antonius
Vandekerkhove, Danielle
Vanhaverbeke, Bas
Vergeer, Sjoerd
Vergeer-Jones, Marijke
Wilhelmus
Willem Terrasi
Wit, Pleun de
Wouter Leyens
Zaros, Jesse
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kennis van Francis Liebrand, geeft rijles aan
acoba Prins
collega-inbreker en vriend van Kevin Moyson
collega-inbreker en vriend van Kevin Moyson
collega-inbreker en vriend van Kevin Moyson en
Sander Mornie
woonwagenbewoner, kennis van Francis
Liebrand, medeverdachte
bezit Grow Shop boven café De Nachtegaal
moeder van Francis Liebrand
autohandelaar, kennis van Jasper Leyens
woont tegenover Dennis Gielen
getrouwd met Sjoerd Vergeer
getrouwd met Demi Celis
collega-inbreker en vriend van Kevin Moyson
echtgenote van Thomas Mathus
zoon van Jasper Leyens, kennis van Francis
Liebrand
vriend van Kevin Moyson, gedetineerd

Op 6 januari 1997 werd achter boerenschuren in Wamel, bij Tiel, het lichaam
gevonden van een 29-jarige man. Hij was doodgeschoten. De politie vond
één getuige van deze dodelijke schietpartij: een onbetrouwbare crimineel
die vertelde dat het slachtoffer en hij die nacht een afspraak hadden met
een andere crimineel, Francis Liebrand. Liebrand moest de moord gepleegd
hebben, aldus deze getuige, want niemand anders wist waar zij die nacht te
vinden zouden zijn.
Behalve deze ene getuige waren er weinig aanknopingspunten. Liebrand
ontkende alles. Er was geen technisch bewijs dat hem verbond met de plaats
delict. Toch werd Liebrand veroordeeld.
Liebrand meldde vanuit de gevangenis zijn zaak aan bij het project
Gerede Twijfel van de universiteit Maastricht. Moord in Wamel doet verslag
van het onderzoek naar de vraag of Francis Liebrand terecht is veroordeeld.
De moord zat toch anders in elkaar dan de rechtbank en het hof dachten.

Han Israëls doceert rechtspsychologie aan de juridische faculteit
van de Universiteit Maastricht. Hij publiceerde eerder over de zaak

Ina Post, over onderzoek naar incest en over Freud en de geschiedenis
van de psychoanalyse.
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