
De omslag van de zestiende druk van het boek over het drama rond Nadine Beemsterboer. FOTO AANGELEVERD

Hoorn � De zestiende druk van het
boek wordt vanmiddag aangeboden
aan minister Sander Dekker
(Rechtsbescherming). Virtueel, in
verband met corona. Dekker heeft
het boek al gekregen, de ’overhandi-
ging’ gaat via beeldbellen.

Gerold O. bracht op 2 december
2006 de twintigjarige Nadine met
36 messteken om het leven, gedre-
ven door jaloezie nadat zij de relatie
tussen hen had beëindigd. Hij werd
veroordeeld tot twaalf jaar gevange-
nisstraf en tbs.

Verschrikkelijk
In 2009 vroeg O. de ouders van

Nadine via de bemiddelende stich-
ting Slachtoffer in Beeld om een ge-
sprek. In een brief gaf hij aan hoe
veel het hem speet. 

De ouders legden het verzoek
eerst naast zich neer. Uiteindelijk
kwam het in maart 2014 tot een ont-
moeting, in de gevangenis in Heer-
hugowaard. Daar zag Wanda in zijn
ogen ’dat hij beseft wat hij gedaan
heeft en hoe verschrikkelijk hij dat
vindt’. Ruim een jaar geleden sprak
Nadines zus Jacqueline hem, in de
tbs-kliniek, waar ze aangaf hem te
hebben vergeven en hem zelfs om-
helsde.

Onder de radar
O. is door de ouders uitgenodigd om
voor de zestiende druk van het boek
’iets te zeggen over hoe hij nu in het
leven staat. En wat de vergeving
door Jacqueline met hem heeft ge-
daan’. Hij wil volgens hen echter
nergens aan meewerken en ’onder
de radar’ verder leven in Amster-
dam. Gerold O. is op vrije voeten,

maar staat nog wel onder toezicht
na zijn tbs-behandeling, die in 2014
inging. Binnenkort moet de recht-
bank opnieuw beslissen over de ver-
lenging van dat toezicht.

Verschillend
In het extra hoofdstuk is nu de brief
van de moordenaar opgenomen,
plus afzonderlijke reacties van Wan-
da, Jacques en Jacqueline. Die lopen
nogal uiteen. Wanda: ,,Het is boei-
end om te zien hoe verschillend wij
er in staan.’’

Jacques Beemsterboer betreurt
dat O. niet wil meewerken en kiest
voor ’onderduiken’. ,,Hij realiseert
zich niet dat wij als nabestaanden
streven naar een ultieme vorm van
herstel. Niet alleen voor ons, ook
voor hem. De brief spreekt trouwens
duidelijk in zijn voordeel.’’
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De brief die Gerold O., de
moordenaar van Nadine
Beemsterboer, in 2009
vanuit de cel schreef aan
haar ouders, is opgeno-
men in een extra hoofd-
stuk van het boek ’Mam,
ik bel je zo terug’. In het
boek beschrijft moeder
Wanda het drama rond
haar jongste dochter.

drama Nieuw hoofdstuk boek met spijtbetuiging voor doodsteken Nadine Beemsterboer 

•i
’Call you right back’
Van het boek ’Mam, ik bel je zo
terug’ zijn inmiddels zo’n
23.000 exemplaren verkocht.
Er is ook een Engelstalige versie
uitgekomen, ’Call You Right
Back, Mum’. Daarin wordt het
hoofdstuk met de brief
vooralsnog niet toegevoegd. 

" "We hoopten dat
hij iets wilde

zeggen over hoe
hij nu in het
leven staat


