
Sander Sonnemans 31-10-17, 12:08 Laatste update: 14:16

Liesbeth Couvreur bij de foto van haar vermoorde dochter Patricia. © Frank de Roo

Nieuwe hoop dat moord op
Rotterdamse Patricia wordt opgelost
COLD CASE | De moord op de dochter van Liesbeth Couvreur (69) werd nooit opgelost. Nu
het dossier van de plank is gehaald, heeft ze hoop dat de dader wordt gepakt.

Het is een kwarteeuw geleden, de geruchtmakende moord op de Rotterdamse crimineel Bertus
Broek (40) en zijn nieuwe liefje Patricia van Blarcum (23). De zaak bleef onopgelost en het dossier
kwam op de plank te liggen. Nu is het onderzoek heropend. Dat geeft Patricia's moeder nieuwe
hoop. ,,Ik heb Patricia's dochter opgevoed. Dat was het belangrijkste. Nu wil ik dat de moord op
mijn dochter wordt opgelost.''

PREMIUM

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssDv9OIUMVnGprKpslBmDOKnYTPv8lYP-7IQOWOfWKhguSljwosbzrFDzL5cvbHkFUEvsn8moclkdNYYbU-DWul_CGncGwCiNQ6Fw068AIMV0U8tNhOevQyiViVCNkeCAojwUWQr36fAww2wxK1_fySg0HI1PQ57V9j88ue9ni91XxdcaDjzCRxgJGPpdOdZhTXrfQYUp4qmfY4hjfEP3vVf9kVQJZkFK_ZZa5QpQYQQLpuAZjddgQCh5v6esCiGnWxQ4Ud9FI&sai=AMfl-YQmd1OjdK8g4ylkWmQKv9R7W753ldZ3d3lCWdBS5v8tyhgoHtwdcTA9UgNyvRqZBX1sHJGB7oX92J89rZ7v5HgnpWO3x_bKKDOBesAH&sig=Cg0ArKJSzFJ0WNiE7mSG&adurl=https://webwinkel.ad.nl/hotel-andreashof%3Futm_source%3Dadr%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dreizen_tui_bergenmeer_052019&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.ad.nl/rotterdam/nieuwe-hoop-dat-moord-op-rotterdamse-patricia-wordt-opgelost~a0442bc6/114130278/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Frotterdam%2Fnieuwe-hoop-dat-moord-op-rotterdamse-patricia-wordt-opgelost%7Ea0442bc6%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Nieuwe+hoop+dat+moord+op+Rotterdamse+Patricia+wordt+opgelost&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Frotterdam%2Fnieuwe-hoop-dat-moord-op-rotterdamse-patricia-wordt-opgelost%7Ea0442bc6%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
whatsapp://send?text=Nieuwe+hoop+dat+moord+op+Rotterdamse+Patricia+wordt+opgelost+https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Frotterdam%2Fnieuwe-hoop-dat-moord-op-rotterdamse-patricia-wordt-opgelost%7Ea0442bc6%2F%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web


mijn dochter wordt opgelost.''

Ik had wel even wat anders aan mijn hoofd. Ik moest
voor een kindje zorgen

Liesbeth Couvreur, Patricia's moeder dus, was 42 en zat na de gruwelijke moord niet op publiciteit
te wachten. ,,Ik had wel even wat anders aan mijn hoofd. Ik moest voor een kindje zorgen, het
dochtertje van Patricia. Anderhalf was ze. Ik moest haar een gelukkig leven zien te geven. Ze is
28 inmiddels en heeft zelf een kindje. Mijn kleindochter is nu een vrouw. Nu is het mijn tijd en wil ik
weten waarom Patricia dood moest en wie het heeft gedaan. We zijn een gewone familie. De
ergste misstap die we hebben begaan was een bekeuring. Ineens zaten we middenin een
misdaadverhaal. We waren in een hele slechte film beland.''

Verminkt

Het is de ochtend van zaterdag 16 maart 1991. In een flatwoning aan de André Gideplaats in
Rotterdam-Ommoord worden de stoffelijke overschotten gevonden van Bertus Broek en Patricia;
doodgeschoten. Opvallend is dat daarna Patricia's polsen zijn doorgesneden en haar lichaam is
verminkt met een mes.

Enkele scenario's worden tegen het licht gehouden. Bertus zat in de xtc-handel. Patricia's ex-
vriend had al vaker rondgebazuind haar te zullen vermoorden. De dubbele moord blijft onopgelost;
het dossier komt onder het stof te liggen. SBS6 en het Cold Caseteam van de Rotterdamse politie
hebben het er weer onder vandaan gehaald. Voor een nieuw programma: Cold Case, dader
gezocht. Het onderzoek naar de oude moord wordt opnieuw geopend.

,,Patricia was gevlucht voor haar vriend en woonde tijdelijk bij mij. Ze was zó bang voor die gozer
dat ze amper nog buiten kwam. Met een vriendin is ze toen een keer in Amsterdam een avondje
uit geweest. Daar leerde ze Bertus kennen. Het verhaal ging dat ze bij hem woonde toen ze werd
vermoord. Maar het was pas haar derde ontmoeting met hem. Haar dochtertje logeerde bij mijn
ex-man met wie ik na onze scheiding nog steeds heel goed contact had. Patricia zei me nog
gedag toen ze naar haar vader ging. Daarna heb ik haar nooit meer gezien. Gelukkig hebben we

elkaar toen bij het afscheid een kus gegeven. ''

Verdriet

Het lukte Liesbeth, 69 inmiddels, de dramatische gebeurtenis een plek te geven. ,,Mijn werk - ik
maak kunstbloemen, planten en bomen - was en is nog steeds mijn passie. Dat heeft me er
doorheen gesleept. Daarnaast had ik mijn schoonzus Annelies. Zij was mijn steun en toeverlaat.
Natuurlijk blijft het in je hoofd zitten: wat is er gebeurd, wie heeft het gedaan? Maar ik ben niet
verdronken in verdriet. Daar ben ik het type niet voor. Het is altijd aan me blijven knagen, maar
heeft me niet kapot gekregen.''



Ik heb begrepen dat er al wat telefoontjes zijn
binnengekomen

Liesbeth hoopt ooit de dader in de ogen te kunnen kijken. En het woord tot hem te kunnen richten.
,,Hoe haal je het in je hoofd iemand te doden? Ja, dat zou ik hem willen zeggen. Ik ben niet alleen
mijn kind kwijt. Haar dochter is haar moeder kwijt. Het heeft zo'n enorme impact op de hele familie
gehad. Die heeft er zwaar onder geleden. Mijn ex-man heeft destijds een zelfmoordpoging
gedaan; hij kon er echt niet meer tegen.'' 

Dat nu weer opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de moorden geeft Liesbeth vertrouwen.
,,Anders had ik niet meegewerkt aan het programma, waarvan de aflevering over mijn dochter
vorige week zondag is uitgezonden. Zo'n programma maken ze niet voor niets. Ik heb begrepen
dat er al wat telefoontjes zijn binnengekomen. Of die wat hebben opgeleverd hoor ik vanzelf wel
van de politie. Ik ben niet zo dat ik elke dag ga bellen.''

Liesbeth weet dat destijds zelfs criminelen die aan Bertus konden worden gelinkt, meewerkten
aan het onderzoek. ,,Om te voorkomen dat ze in de gaten zouden worden gehouden door de
politie en zodoende geen rottigheid konden uithalen. Natuurlijk lieten ze niet het achterste van hun
tong zien; criminelen praten niet graag. Ik hoop dat er nu, na al die jaren, wel iemand is die zijn
mond wil opendoen. Bertus was op zijn hoede, deed thuis alleen open voor mensen die hij kende.
Hij heeft de dader zelf binnengelaten. Dat moet dus een bekende zijn geweest.''

Afrekening

Maar waarom moest Patricia met een mes worden toegetakeld? Dat is ook zo'n vraag die Liesbeth
opnieuw bezighoudt. ,,Als het een afrekening om drugs was geweest, dan schiet je en maak je

daarna dat je wegkomt. Mede daardoor heb ik altijd het gevoel gehad dat haar ex-vriend het heeft
gedaan. Hij was een vervelia, die Patricia lastigviel en tegen haar had gezegd haar dood te zullen
maken. Het onderbuikgevoel dat ik destijds al had, is eigenlijk nooit verdwenen.''
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