Kerstboom van
Derk Kiers staat nog
steeds in de kamer
ACHTERGROND
MOORD WILDERVANK
3 Niemand bekommert zich om nalatenschap vermoorde eenzame man

’’

Wie?
Waarom?
Niemand
die het
weet

Door Bas van Sluis en Mick van Wely
Wildervank In het huis van Derk Kiers staat nog
steeds een kerstboom met ballen, slingers en een
piek. Bij een van de twee blauwe sofa’s ligt een
zwarte sok. Op de grond een open zak met zoute
pinda’s. Op een kastje, klein en zwart, een dubbelcd. Kerstmishits top 100. Aan een van de vijf eetkamerstoelen zijn oranje hesje. Alsof Kiers elk moment nog zijn bouvier en flatcoated retriever uit
gaat laten.
Begin dit jaar, op een koude 3 januari, werd
Kiers, 41 jaar oud, dood aangetroffen in zijn woning aan de Sportterreinstraat in Wildervank. Muren en vloer waren besmeurd met bloed. Iemand
had de ietwat zonderlinge man met een mes in
zijn hals gestoken.
Wie? Waarom? Niemand die het weet. Na een
stille tocht is Kiers begraven. Duikers hebben in
het water vlakbij zijn huis naar het moordwapen
gezocht, maar niets gevonden. Drie verdachten
zijn opgepakt en weer vrijgelaten. Na maanden
onderzoek kan de politie slechts gissen.
Negen maanden later is zijn woning nog steeds
de enige – stille – getuige van de moord. Alles is
zoals het was. In twee vitrinekasten staan miniatuur vrachtwagens. De verzameling schaalmodellen was Kiers’ trots. Niemand heeft ze aangeraakt.
Niets is weggehaald, behalve de ijscowagen waarmee Kiers van tijd tot tijd op pad ging om ijs te
verkopen. Een vriend nam hem mee, Kiers had de
kar geleend.
Hoe eenzaam je bent blijkt pas als niemand na je
dood je spullen netjes opruimt. Met het politieonderzoek heeft het niets te maken, laat de recherche weten. Kiers had geen familie, weinig echte
vrienden. Wel veel vage kennissen, die hem – zeggen sommigen – allemaal graag mochten. Ze kregen de laatste tijd dwangbevelen van de gemeente
Veendam. Want de gemeentelijke rekeningen
werden niet meer betaald. "We sturen gewoon alles door naar de notaris. Die moet maar zien."
Notariskantoor Brakel, Journée en Wouters uit
Veendam heeft na de dood van Derk Kiers 11.000
euro overlijdenspremie gekregen. Het wil weinig
kwijt. "We hebben wat hand- en spandiensten verleend, vooral uit moreel oogpunt. Een en ander is
overgedragen. Aan wie kunnen we niet zeggen."
Vanaf deze week is de moord op Kiers een coldcase, een onopgeloste zaak. Geen nieuwe sporen.
Geen aanknopingspunten. >> 35

