
In een vlaag van verstandsverbijste-

ring vermoordt de 64-jarige voor-

malige KLM-stewardess Elzelien K.

in 2008 in haar woning in Badhoe-

vedorp haar man (61) en dochter

(22) in hun slaap met een kloofbijl.

Een monsterachtige daad zegt zij

zelf in haar nauwkeurig geformu-

leerde verklaring voor de rechter.

Zij voelde dat haar ‘brein uit el-

kaar wilde spatten.’ Ze was zelf van

plan zelfmoord te plegen. Haar fa-

milie wilde zij vermoorden omdat

zij in de veronderstelling verkeerde

dat haar man en dochter niet zon-

der haar konden leven.

In de eerste aflevering vanMoord-

verhalen gaat cineast Michiel van

Erp (bekend onder meer van de do-

cumentaire Pretpark Nederland)

diep in op de achtergronden van

deze gebeurtenis. Hij interviewde

intieme vrienden van de tot zeven

jaar veroordeelde moordenares,

haar advocaat en psychiater. Uit

hun getuigenissen blijkt dat achter

de krantenkoppen vaak een inge-

wikkelde voorgeschiedenis

schuilgaat. Zeker bij de

dubbele bijlmoord in

Badhoevedorp.

Van Erp wil, zo

licht hij toe, onder-

zoeken hoe mensen

tot hun daad

komen. ,,Ik ben in

deze films niet op

zoek naar sensatie. Ik

probeer de waarheid

achter de misdaad bloot te

leggen en uit te vinden wat goed is

en wat kwaad. Hoe komt een wel-

denkend mens tot deze daad? Ook

wil ik in deze films een maatschap-

pelijke kwestie behandelen. Zoals in

het geval van Elzelien: het misbruik

van medicijnen. Want dat heeft een

duidelijke rol gespeeld bij haar

daad.’’

In het geval van Elzelien K. blijkt

dat er veel factoren meespe-

len. Zo verliest het echt-

paar, van wie de man

piloot bij de KLM

werkzaam is, zijn

zoon na een scoot-

erongeluk. De per-

fectionistisch inge-

stelde moeder kan

steeds moeilijker

overweg met dage-

lijkse tegenslagen. Haar

man verliest zijn baan, wat

voor nogmeer spanningen in de re-

latie zorgt.

Elzelien K. raakt in een depressie

en gaat medicijnen slikken. Ze krijgt

het antidepressivum seroxat voorge-

schreven, wat gevaarlijke bewerkin-

gen bij haar veroorzaakt. De advo-

caat gaat er tijdens het proces van

uit dat de vrouw door een te grote

dosis van dit middel niet toereke-

ningsvatbaar was toen zij de moor-

den pleegde. Hij meent dat zij toen

in een soort psychose verkeerde.

Zonder naar sensatie op zoek te

gaan weet Van Erp door middel van

de zeer openhartige interviews met

de vrienden en bekenden een zeer

gedetailleerd portret van de vrouw

te schetsen. Zij komt zelf alleen tij-

dens de door haar voorgelezen ver-

klaring in de rechtszaal in beeld. De

kijker krijgt alleen haar achterhoofd

te zien en haar verstrengelde vin-

gers die aangeven hoe zij haar emo-

ties in bedwang probeert te houden.

Van Erp wil een vervolg maken,

maar dat vergt veel tijd. ,,Er moet

voor zo’n serie altijd veel research

worden gedaan. Veel mensen moe-

ten bereid zijn om mee te werken.

En dan heb je ook nog toestemming

nodig van het Openbaar Ministerie.’’

Moordverhalen, vanavond

20.30 uur, Nederland 1

1. Voetbal: Lyon-Ajax Ned. 3 2.074.000

2. GTST RTL4 1.756.000

3. Journaal 20.00 uur Ned. 1 1.641.000

4. Voetbal CL NB Ned. 3 1.424.000

5. Opgelicht Ned. 1 1.421.000

6. De Rijdende Rechter Ned. 1 1.345.000

7. Half Acht Nieuws RTL4 1.325.000

8. Journaal 18.00 uur Ned. 1 1.240.000

9. RTL Boulevard RTL4 1.196.000

10. Voetbal CL SV Ned. 3 1.135.000

OprahWinfrey (foto) weet veel kijkers te
boeienmet het driedelige slot van haar eigen
show. De eerste van drie afscheidsafleverin-
gen trok dinsdag558.000 kijkers naar RTL4.
Oh Oh Cherso is één van de grootste kijkcij-
ferhits die RTL5 ooit heeft gekend. Inmiddels
lopen de cijfers voor de nieuwe reekswat
terug. Zo keken er dinsdag515.000 kijkers. De nieuwe soapNew
Chicks trok aansluitend 517.000 kijkers. SolWortelboer heeft
weinig succesmet zijn Net5-show Next Hair Guru.
Zijn eerste programmaop een top tien-zender begon drie weken
geleden al teleurstellendmet 229.000 kijkers,maar dinsdag lie-
pen de cijfers nog verder terug tot 136.000.

Kijkcijfers dinsdag22november

Waarheid
achter een
MOORD

TVgids TVVANDAAG

Het lijkt erop dat er langzaam
scheurtjes ontstaan in de coali-
tie. Sinds de botsing vanWilders enRutte (foto) in
de Tweede Kamer, lijkt de PVV steedsmeer kritiek
te hebben op het kabinet. Tegelijkertijd staat het
CDA zwaar onder druk door de interne discussies
en de slechte peilingen. Gesprekmet de premier.
EénVandaag, vanavond 18.15 uur, Ned. 1

Scheurtjes in
het kabinet?

Compleet televisieoverzicht
op de volgende pagina’s

DOCUMENTAIRES VANMICHIEL VAN ERP

Michiel van Erp: Wat is goed en wat is kwaad? FOTO KOEN VANWEEL

Onder de titelMoordverhalen zendt de omroep Human
de komende weken een driedelige documentaireserie
uit, waarin regisseur Michiel van Erp de achtergron-
den van enkele spraakmakende moorden belicht. De
eerste aflevering gaat over een tweevoudige bijl-
moord. ,,Ik ben niet op zoek naar sensatie.’’
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Veronica
volgt Paul
Verhoeven
Veronica volgt het bijzondere
project van Paul Verhoeven:
The Entertainment Experience.
De veelgeprezen filmregisseur
(Zwartboek) heeft het Neder-
landse publiek uitgedaagd om
samenmet hemzijn nieuwste
film temaken.
Actrice Kim van Kooten
schreef het script voor het eer-
ste deel, dat als basis dient
voor de beginnende of juist er-
varen filmmakers. De duizen-
den talentvolle deelnemers
borduren verder op Kims
script en bepalen dus de rest
van de filmhelemaal zelf. In
het tv-programmadat de film-
titel draagt duikt presentator
en acteur TimHaars (New
Kids) in het project omalles op
de voet te volgen. De première
van de eersteminuten van de
film is vanavond om22.15 uur
exclusief te zien in deVeronica
November Premièremaand.
De reguliere uitzendingen van
Entertainment Experience zijn
elkemaandag tot enmet don-
derdag om 18.00 uur bij Vero-
nica te volgen.

niet temissen

Met Ziggo kan je nu de beste series, films en documentaires

proberen. En dat geldt ook voor de kinderen. Op Disney

Junior bijvoorbeeld Jake en de Nooitgedachtland Piraten.

Iedere dag om 18.25 uur, zender 302. Daarna zelf weer iets

anders zien? Dat kan. Kom 2 maanden programma’s

ontdekken en ga snel naar ziggo.nl/ontdek

Nu 2 maanden programma’s

ontdekken met TV Extra zonder extra kosten

Nu 2
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AFHAALBON

✃

O.a. verkrijgbaar bij:

AKO, Attent, Blz.,

Bruna, C1000, Cigo,

Free Record Shop,

Jumbo, Libris,

Plantage, Plus, Spar,

The Read Shop en

Vivant.

Knip de bon uit
en lever hem in.
Geldig t/m 26
november 2011.

ALLE VERKOOPADRESSENOP
WWW.AD.NL/HERMAN

Voor maar

¤6.
95

BOEK 1 TOMAAT

AFHAALBON
DoeMaar

✃

ALLE VERKOOPADRESSENOP
WWW.AD.NL/POPKLASSIEKERS

O.a. verkrijgbaar bij: AKO, Attent, Blz., Bruna, C1000, Cigo,

Free Record Shop, Jumbo, Libris, Plantage, Plus,

Primera, Spar, The Read Shop en Vivant.

CD 6
+MAGAZINE

¤ 5,95

Knip de bon uit
en lever hem in.
Geldig t/m 25
november 2011.

‘Hoe komteen weldenkendmens totdeze daad?’


