Tjerk Ik vond het een indrukwekkend verhaal ik vindt het knap hoe u het heeft
verteld.
Rauf Ik hoop dat u hier niet zo veel last van hebt nog veel sterkte, was een erg
heftig verhaal.
Lukas Dit was best wel heftig om aan te horen. En ik hoop dat u hier niet zo veel
last van hebt. Veel sterkte nog.
Klaas Ik vind het heel knap dat u er zoveel meedoet en dat u er zo goed over
kan vertellen want het is toch heel persoonlijke wat er is gebeurd is ook
helemaal niet makkelijk.
Ira Ik bewonder zeer hoe u omgaat met de situatie, u blijft sterk en kunt
helder uw verhaal vertellen.
Quinn Beste meneer Jacques Beemsterboer, ik vond uw verhaal heel erg
indrukwekkend en ik vond het erg knap dat u het zo kon vertellen zonder enkele
emotie. Ik hoop dat u er ooit nog over heen komt want ik zou der nooit over
heen komen want het is wel uw dochter en dat is natuurlijk heel erg erg.
Het heeft heel erg indruk op me gemaakt en ik zou NOOIT zelf iemand zo
behandelen en ik hoop echt voor u dat er nooit meer zo iets gebeurt.
Dean Beste meneer Jacques Beemsterboer, ik vond u verhaal super mooi u
vertelde het zo goed zonder haperingen of foute zinnen. U vertelde het zo goed
dat het gewoon niet saai werd ik vond het ook indrukwekkend dat u mensen in de
gevangenis sprak en uw verhaal doet en het mooiste daarvan is dat het ook
indruk maakt op de gevangenen en dat ze er van veranderen en niet in hun oude
patroon vallen. Ik hoop dat u hier nog lang mee door gaat groet Dean
Indra Beste Jacques, ik vind dat u het verhaal heel sterk en met veel kracht
heeft verteld ook vind ik het heel knap hoe u omgaat met Gerold en dat u geen
agressie heeft. Groetjes Indra
Karsten Ik vond het heel moedig van u en goed dat u het vertelt
Joeri Hierbij het verhaaltje over de gastspreker. Het was interessant om uw
verhaal te horen, ik heb er wel eens een boek over gelezen maar ik heb nog
nooit een waargebeurd verhaal gehoord.
Isa H Beste mnr Jacques Beemsterboer, ik heb erg veel respect voor u, hoe u
dit verhaal zo goed en mooi heeft verteld. Ik wil u en de familie veel sterkte
wensen en ik hoop dat mensen door dit verhaal zinloos geweld gaan stoppen.
Isa V Beste mnr Beemsterboer, ik vond dit een interessant verhaal, maar wel
een mooi verhaal. Ik vind het knap dat u dit zo openlijk durft te vertellen.
Ik wens u veel succes met het levensverhaal te vertellen aan de mensen in de
gevangenis en hoop dat hun er wat van leren.

Sem Ik heb erg veel respect voor u omdat u zo open over de dood van uw
dochter kan praten en het aan veel mensen vertelt zodat mensen hier van
kunnen leren.
Rowan Ik heb respect voor de woorden die u sprak en heb daar veel
bewondering voor, ik wens u veel sterkte en geluk.
Mahyar Beste meneer Jacques Beemster
ik vond echt een soldaat actie om voor zaal uw verhaal te doen dat is heel tof en
mooi om te horen
Dominic Ik vond het een interessant verhaal en heb respect voor u en het
verhaal. Ik vond het knap dat u het zo goed kon vertellen.
Wessel Ik vond het heel erg schrikken en heb respect dat u dit aan mensen kan
vertellen ik wens u nog veel geluk in de toekomst en nog veel sterkte. groetjes
wessel
Sven Aan meneer beemsterboer ik vind dat u goed kan vertellen en dat ik veel
respect voor jouw heb.
Lorelei Ik vond het een heel gevoelig verhaal en ik zou het zelf nooit willen mee
maken. Het verhaal raakte mij heel erg aangezien ik zelf ook mensen ben
verloren niet aan geweld maar ik weet wel hoe het voelt om iemand te verliezen
waar je veel van houdt.
Lobke Ik vond het gaaf hoe u uw verhaal formuleerde. En ik vond het heel mooi
dat u zo'n verhaal deelt voor ongeveer 90 studenten.
Juul Beste meneer Jacques Beemsterboer, vandaag heb ik u verhaal gehoord ik
vond het een heftig verhaal, maar ook wel leerzaam dat je niet iedereen kan
vertrouwen. Ik wens u veel sterkte en nog vele jaren geluk.
Tim Ik vond het heel knap dat u het verhaal over uw dochter kon vertellen aan
al de mensen. En dat u daar iets positiefs van maakt en doorgeeft aan andere
mensen dat zinloos geweld moet stoppen. ik vond het ook een heel interessant
verhaal en ik vond dat u goed kon vertellen.
Timo Ik vond het indrukwekkend hoe u het zo makkelijk vertelde over u
dochter die overleden is. Als ik iemand in mijn familie zou verliezen op zo een
manier zou ik er denk ik niet zo makkelijk over te praten. Ik heb meestal dat ik
niet 45 minuten lang naar iemand kan luisteren maar u verhaal vond ik zo
interessant en indrukwekkend dat ik er wel naar kon luisteren.
Ik vond het heel indrukwekkend wat u vertelde, ik vindt het ook goed dat u voor
kinderen en gedetineerde u verhaal komt vertellen. Ik denk dat u toch wel iets
achterlaat bij die mensen. Ook vindt ik het bijzonder hoe u niet een enorme
haat heeft voor de moordenaar dat vindt ik wel bijzonder.

Tom Ik vond het heel indrukwekkend hoe u vanochtend aan ons heeft verteld.
Ik vind het ook heel knap van u dat u het indrukwekkende verhaal aan allemaal
mensen verteld en waarschuwt.
Steven Ik vind het erg indrukwekkend hoe u zo kalm praat over de dood van uw
dochter. Het verhaal dat u ons meegaf was erg bijzonder en ik weet dat nadine
trots op uw zou geweest zijn. Uw verhaal was best inhakkend voor sommigen en
een meisje naast mij liet er zelf een traantje door rollen. Uw verhaal is
bijzonder en u doet er wat mee en dat doet u goed ik hoop dat u nog meer
mensen kan bereiken en dat meer mensen doet beseffen dat de wereld niet zou
leuk is dan dat je denkt. Ik hoop dat ik u heb kunnen nadenken wat voor goede
dingen u doet en dat u zo door moet gaan.
Stefano Ik vond het erg mooi wat u allemaal heeft gezegd. Ik kan niet
begrijpen hoe u er zo veel rust mee hebt. En dat u de moordenaar van uw
dochter kan vergeven. Ik zou dat absolute niet kunnen. Ik zou altijd met het
gevoel blijven dat hij niet meer mag leven. Ik heb veel respect voor u dat u er
zo goed over kan praten. Veel sterkte en vriendelijke groet van.
Selim Fijn dat u deze ochtend uw verhaal kon vertellen over het verlies uw
dochter en hoe u daar mee bent om gegaan. Ik vind het heel knap dat u zo goed
omgaat met zo een situatie. Misschien zou ik nog een kijkje in uw boek nemen
omdat ik wel wat meer over dit wil komen en hoe dit nou precies is gebeurt.
Nogmaals bedankt voor uw komst en bedankt voor het vertellen van uw verhaal.
Steijn Ik vond uw verhaal erg heftig. Erg goed van u dat u het met iedereen kan
delen en dat ook durft. Ik vond dat u het verhaal goed vertelde. Ik heb zelf nog
nooit zo iets meegemaakt dus ik weet niet hoe het voelt. Ik vind het erg goed
hoe u er mee bent omgegaan. Ik had van tevoren niet gedacht dat ik een 40
minuten aandachtig zou kunnen luisteren naar uw verhaal. Ik vind het ook knap
van u dat u uw verhaal kan vertellen aan de moordenaars zelf, ik heb heel veel
respect voor u en ik wens u nog veel succes.
Siebe Ten eerste vind ik dat u het goed heeft opgepakt na de dood van uw
dochter, en dat u daarna mensen bent gaan inlichten hoe zinloos zinloos geweld
is. Ook vindt ik dat u het goed verwoordt hebt vanochtend, maar ik vond het
iets te langdradig worden aan t einden. Maar ik vond t wel een heel inspirerend
verhaal. ook kan ik het niet begrijpen hoe u er zo kalm bij bent gebleven. nog
veel sterkte.
Leon Ik vond uw verhaal erg indrukwekkend en erg heftig. Ik vond dat uw het
erg goed had verteld. En ik ben misschien wel van plan omdat boek te kopen en
te lezen. Ik heb erg medelijden met u en ik vind het knap dat u er zo goed mee
omgaat.

Joey Ik vond u verhaal heel indrukwekkend. En knap dat u het verhaal zo goed
kon vertellen , en met iedereen kan delen. Ik vind het heel er heftig wat er met
u gezin is gebeurd .En ik heb heel veel respect voor u dat u daar zo goed mee om
kan gaan. Ik weet zelf niet hoe het voelt om iemand op zo’n manier te verliezen
maar dat lijkt me erg lastig. Want iemand verliezen is sowieso al lastig
Ik vind het knap dat u uw verhaal vertelt aan mensen die zelf een moord hebben
gepleegd omdat dat me extra heftig lijkt omdat je dan oog in oog met een
moordenaar staat . En dat u geen moeite hebt met het vrijkomen van Gerold maar
dat u juist blij bent met de vooruitgang van Gerold vind ik ook heel erg dapper
van u .
Seraphim Vanochtend was ik aanwezig bij uw presentatie in de Pathe. Uw
vertelde daar u verhaal over zinloos geweld. Ik was gevraagd om een kleine
brief naar uw te schrijven met daarin mijn gedachtes over de gebeurtenissen.
Ik vind dat uw wonderbaarlijk goed heeft gepresteerd onder de
gebeurtenissen. Ook hoe uw over uw woede heen kon stappen was een goede
stap. Ik zou me nooit volledig in uw schoenen kunnen verplaatsen maar ik weet
niet of ik de situatie zo goed zou hebben aangepakt als uw dat had gedaan. Uw
verhaal was zeer pakkend en zal zeker bij de leerlingen blijven. Veel sterkte en
ik wens uw een goede toekomst tegemoet
Annabel Dit is een brief van mij (Annabel) Ik wilde u erg bedanken over het
verhaal dat u deelde over Nadine. Ik leef erg met u mee. Ik vind het erg heftig
wat u heeft meegemaakt en heb erg respect dat u uw leven zo goed heeft
opgepakt. Ook snap ik dat het nog steeds moeilijk is. Ik zou elke dag moeten
huilen. U heeft t erg goed aangepakt. Ook vind ik het erg goed dat u het verhaal
durft te vertellen. De film sloot ook goed aan bij uw verhaal. De film vond ik
alleen niet echt heel erg heftig. Uw verhaal was veel heftiger vond ik. Ik hoop
dat u door gaat met het vertellen van het verhaal het heeft ons erg geraakt als
school!
Femke Ik wil u heel erg bedanken dat u vandaag met ons uw verhaal heeft willen
delen, ik vond het heel heftig om te horen. Ik vind het heel goed dat u uw verhaal
deelt met andere mensen. Ik vind het heel knap dat u er vrede mee heeft. Na al
die jaren wil ik u en uw familie alsnog condoleren met het verlies van uw dochter.
Ik vind het goed dat jullie Gerold nog hebben gesproken in de gevangenis om
duidelijkheid te krijgen over alles. Ik hoop dat jullie dit nog aan veel mensen
kunnen vertellen zodat ze er wat van leren. Ik wens jullie nog veel geluk en sterkte
in het verdere leven.

Carlijn Ik vond het super knap dat je dit verhaal hebt gedeeld met ons. Ik vond
het super heftig om naar te luisteren. Ik vond het heel interessant. En kreeg
echt kippenvel toen u vertelde hoe uw dochter is overleden. Ik heb er super veel
respect voor dat u dit elke keer opnieuw kan vertellen. Ook vind ik het heel knap
van u en uw vrouw dat jullie die man nog hebben gesproken. Ik weet niet of ik dat
zou kunnen. ik heb ook veel respect voor jullie dat jullie je familie hadden
opgebeld en het slechte nieuws zo hebben verteld want het lijk mij erg heftig om
te vertellen. Ik hoop dat jullie een mooi leven leiden ondanks wat er is gebeurd.
Liselotte U heb vandaag verteld over het verhaal van Nadine, ik vond het een
heel heftig verhaal. En knap dat u het zo makkelijk kon delen met ons. Ik heb
ook zeker geluisterd vanaf het begin tot eind, ik vind het knap dat u een
aantal jaren later, met de dader nog hebben kunnen praten. Ik zou persoonlijk
dat denk ik niet gedaan hebben als ik in u schoenen had gestaan. En dat u, u
verhaal verteld tegen andere mensen bijv: in de gevangenis en daarmee mensen
kan helpen om te laten zien wat voor slachtoffers het kan brengen. Bedankt
voor het delen van u verhaal aan ons. En na al deze jaren wil ik u nog steeds
sterkte wensen.
Myora Hartelijk bedankt voor het verhaal wat u verteld heeft. Ik vond het
heel knap dut u zo open bloot over het overlijden van uw dochter kon praten.
Het verhaal raakte mij ook wel omdat het heel erg is wat er gebeurd is want sit
gebeurd niet elke dag. Ik vond dat het verhaal wel wat meegaf dus dat je echt
moet uitkijken voor dit soort mensen
Eliana Hoenderdos Ik vond het een heel heftig verhaal wat u vertelde en ik
vond het heel knap dat u dit zo kon vertellen aan iedereen. Het knappe vond ik
dat u die man die dit uw dochter heeft aangedaan niet in elkaar wild slaan maar
dat u er soort van vrede mee heeft. Ik heb heel veel respect voor u en uw vrouw
dit hebben mee gemaakt en dat u dit elke keer opnieuw kan vertellen. En dat uw
vrouw een boek kan schrijven hierover. 1 ding wat ik heel erg hoop is dat die
man geen rust gaat vinden. Ik hoop dat jullie nog een fijn leven lijden en dat die
man nor erge karma krijgt
Meike Beste Jacques, ik heb vandaag naar uw verhaal geluisterd over het
gruwelijke verlies van uw dochter. Normaal ben ik altijd iemand die niet zo goed
haar mond kan houden maar toen u begon te vertellen raakte ik helemaal stil, ik
kreeg een brok in mijn keel en wist niet goed hoe ik dit moest plaatsen. Ik heb
ook vanaf het begin tot het einde aan uw lippen gehangen. Ik had eigenlijk nog

zoveel vragen maar ik kon ze niet meer uit mijn mond krijgen. Ik vind het echt
heel knap van u hoe u er zo rustig onder kunt blijven, want ik weet zeker dat als
ik in uw schoenen had gestaan dat ik niet had kunnen rusten voor dat ik hem die
zelfde pijn had kunnen laten voelen die hij jullie heeft aangedaan. Ik vind het
ook heel knap van u dat u overal uw verhaal wilt vertellen, ik vond het een
heftige ervaring om alleen al het aan te horen laat staan om het mee te maken.
Echt petje af voor u en uw familie. Ik wens u veel sterkte en ik hoop dat u nog
veel mensen over uw ervaring kunt vertellen.
Dyon Ik vind het heel knap hoe u het verhaal zo kan vertellen dat het ook
mensen inspireert, en dat het zoals u zei mensen in de gevangenis kan laten
veranderen. Ik vindt het heel spijtig voor u en uw gezin dus daarvoor wil ik
sowieso gecondoleerd zeggen. Ik vond het verhaal heel erg interessant en het
was zeker het luisteren waard. Ik vind het knap dat u de woede zo in kan
houden en om te zetten in iets anders want ik weet niet wat ik zou hebben
gedaan als ik in uw plaats stond.
Gazel Ik wil u hartelijk danken dat u vandaag u verhaal met ons hebt gedeeld.
Ik vond het heel indrukwekkend dat u het zo inspirerend en zo goed hebt
verteld. Het verhaal is zo heftig en heeft me echt op nadenken gezet en wil u
en u familie na al die jaren nog steeds veel sterkte wensen met jullie verlies.
Hoe u nog steeds met al die haat naar Geerold in vrede kunt leven, zou ik nooit
kunnen doen. Ik heb zelf ook een zus van 20 en als dit met haar zou gebeuren
zou ik er nooit zo kalm mee kunnen zijn als u, zoals ik dat zag toen u uw verhaal
vertelde aan ons.
Max Ik vind het knap van u dat u het zo kunt vertellen zonder er teveel emoties
bij te laten komen. Ik vind het ook goed van u dat u geen ‘afstand’ neemt van
Gerold. En hoe u er verder mee om bent gegaan. Ik zou echt niet weten hoe ik
ermee om zou gaan als een kind van mij dit zou overkomen. Ik vind het ook goed
dat u verder bent gegaan met u leven. Ik heb veel respect voor u en uw vrouw en
dochter.
Joy Ik ben erg onder de indruk van het verhaal wat u vanochtend tegen onze
klas heeft verteld. En ik heb erg veel respect voor u en de andere nabestaande
van Nadine. Van het begin tot het eind heb ik goed opgelet en ik vond het knap
hoe u alles wist te vertellen zonder dat u, zoals ik denk ik had gedaan in uw
situatie, moest huilen. Ik vond het een goed verhaal en u vertelde ook goed.

