
’Derk was
absolute
goedzak’
3 Ruim tachtig mensen
lopen mee in stille tocht
3 Verdriet, onbegrip en
angst na moord op Derk
Kiers (41)
3 ’Wie doet nou zoiets?’

Eenwit petje, kaarsjes

Door Bas van Sluis
en Mick van Wely
Wildervank Eenwit petje, kaarsjes

en waxinelichtjes en tientallen

bloemen. In bossen of een enkel

roosje. Het werd gisteren aan de

Sportterreinstraat neergelegd voor

het huis van de vermoorde Derk

Kiers (41) uit Wildervank. Ruim

tachtig mensen liepen mee in de

stoet vanaf de Wildervanckhal.

Naar het huis van Kiers. Waar een

minuut stilte in acht werd geno-

men. Sommige mensen waren ge-

emotioneerd en lieten een traan.

"Dit is gewoon een laffe moord.

Wie doet nou zoiets. Derk was zo’n

lieve aardige jongen die voor ieder-

een wat over had", hield gemeente-

raadslid Pé Langen (VUK), die Kiers

goed kende, de aanwezigen voor

terwijl hij zijn emoties de vrije loop

liet. "Zo’n lieveman. Endandit." Een

applaus volgde op zijn voordracht.

Veel van de aanwezigen roemden

Kiers, wiens lichaam vorige week

en Mick van Wely

maandag werd gevonden in zijn

woning, om zijn ’sociale karakter’.

Hij was nooit te beroerd om te hel-

pen, zei mede-organisator van de

stille tocht, GerryBrouwer. "’Dikkie’

stond altijd voor ons klaar." "Het is

ongelooflijk dat iemand hem heeft

vermoord. Wie doet zoiets? Derk

was gewoon een absolute goedzak",

aldus zijn vriend Herman.

De angst zit er – na de moord –

goed in bij de inwoners vanWilder-

vank, bleek gisteravond. Veel men-

sen zijn bang en doen de deuren nu

goed op slot. "Ik slaap niet lekker.

Want Derk deed geen vlieg kwaad

en toch is hij dood. De moordenaar

loopt nog wel vrij rond", verwoord-

de een vrouw de angstgevoelens.

De politie heeft nog geen ver-

dachte(n) aangehouden. Gister-

middag zette de politie een film op

YouTube om mensen nogmaals te

attenderen Kiers’ dood. Dit omdat

er nog onduidelijkheden zijn rond

de zaak. Zo zoekt de recherche

mensen die tussen oudejaarsnacht

en 3 januari tot tien uur ’s avonds

nog contact hebben gehad met de

Kiers. Ook mensen die de laatste

drie weken van december nog con-

tact hebben gehadmet Kiers, wil de

politie graag spreken.

Kiers wordt morgen begraven in

Muntendam.


