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Karaktermoord
In juni 2012 presenteerde het 
openbaar Ministerie een rap-
port over een groot aantal sterf-
gevallen in Sint Joseph, Heel. 
volgens dit rapport zouden 
37 gehandicapte jongens in 
de jaren 1952-1954 onder ver-
dachte omstandigheden - er zou 
met opzet te  veel  morfine  zijn  
toegediend - overleden zijn. een 
tweetal personen werd verant-
woordelijk gehouden. Allereerst 
betrof dit de in Sint Joseph werk-
zame broeder Andreas. Hij was 
belast met de dagelijkse zorg 
en verpleging voor een aantal 
jongens in ‘zijn’ zaal. Daarnaast 
was er de huisarts dokter ver-
straelen die op zijn minst medeplichtig zou zijn 
geweest door de broeder te faciliteren, althans 
een oogje dicht te knijpen.

Het openbaar Ministerie gaf aan dat een vervol-
ging niet aan de orde was: de broeder en de arts 
waren niet meer in leven. op de door het open-
baar Ministerie georganiseerde persconferentie, 
in verband met het verschijnen van het rapport, 
was de media alom vertegenwoordigd. voor de 
pers was de boodschap heel duidelijk: alles wijst 
op Andreas kopte bijvoorbeeld Dagblad de Lim-
burger op 29 juni 2012. Maar ook onder meer de 
volkskrant, nRc en diverse actualiteitenpro-
gramma’s hadden het over de moordende broeder, 
de spuitenbroeder, het zaaien van dood en verderf en 
een gepleegde massamoord.

De publieke verontwaardiging over en veroor-
deling van broeder Andreas was dientengevolge 
een feit: broeder Andreas met in zijn kielzog dok-
ter verstraelen leken voorgoed de geschiedenis 
in te gaan als criminelen. 

voor mij was het allerminst een ‘gelopen koers’: 
ik vroeg mij af of die schuldigverklaring wel in 
overeenstemming was met harde feiten. Met een 
aantal anderen heb ik mij verdiept in de materie. 
We bekeken de statistieken en bemerkten dat het 
openbaar Ministerie wel al te gemakkelijk met 

de sterftcijfertjes goochelde. We 
constateerden dat er veel te wei-
nig aandacht was besteed aan 
relevante factoren die de sterf-
tecijfers sterk beïnvloedden: de 
zeer slechte fysieke conditie van 
de verstandelijk en meervoudig 
gehandicapte jongens, de uiterst 
beroerde hygiënische omstan-
digheden ter plaatse en de zeer 
beperkte middelen die in die tijd 
beschikbaar waren.

onze conclusie was dat er karak-
termoord was gepleegd op twee 
personen. We publiceerden vo-
rige week gezamenlijk het boek  
Eerherstel voor broeder Andreas en 

dokter Verstraelen. Dit boek is in de media goed 
ontvangen. De nRc kopte: Was broeder Andreas 
echt een misdadiger? De collega’s van de volks-
krant schreven boven het artikel: Werd er wel 
gemoord in Sint Joseph? ook andere media gaven 
een volstrekt ander beeld van de kwestie Heel. 
Daar waar de media ruim een jaar geleden in 
overtreffende trap een beraamde karaktermoord 
voltooiden, lijkt nu het openbaar Ministerie in 
het verdachtenbankje te zitten.

De zaak ‘Heel’ heeft weer eens bewezen dat de 
pen een machtig wapen is. De meervoudige ka-
raktermoord is krachtig bestreden met het  boek. 
Ik hoop van harte dat dit boek en de nieuwe 
publiciteit bijdraagt aan een ander, juist inzicht 
over wat zich afspeelde, begin jaren vijftig in 
Heel.

Het boek Eerherstel voor broeder Andreas en dokter 
Verstraelen ligt in de boekhandel. De opbrengst 
gaat naar een goed doel in de geest van de broe-
ders en zusters van de congregaties, zoals die 
van Sint Joseph, die de meest hulpbehoevende 
mensen hebben opgevangen en verpleegd. Zij  
hadden een godvergeten moeilijke taak en ston-
den aan de basis van alle hedendaagse instellin-
gen voor zorg en opvang!

mr. Frank Dronkers


