
Vrolijke meid in een tragisch leven vol drugs

Door Mick van Wely

De Groningse Monique Roos-
sien werd op 27 april 2003
dood aangetroffen in Am-
sterdam. Zes jaar na de
vondst van haar lichaam
heeft de recherche nog
steeds geen idee wie de
dader is. Vaststaat dat ze
door een misdrijf om het
leven is gekomen. Vandaag
deel 1 van een driedelige
serie over deze moordzaak.

groningen � Een fotograaf
struint op zondagmorgen
vroeg op 27 april 2003 over de
dikke keien van de Uitdam-
merdijk in het uiterste noor-
den van Amsterdam. Vlakbij
het water dat flink opspat in
het stormachtige weer, ziet de
man een lichamelijk over-
schot liggen.

Identificatie op basis van
persoonlijke documenten, kle-
ren of andere spullen blijkt on-
mogelijk. Monique is volledig
ontkleed. Toch krijgt vader
Klaas Roossien in zijn woon-

plaats Sappemeer die dag rond
zes uur ’s avonds een telefoon-
tje van de recherche. Omdat
zijn dochter eerder was gepakt
voor diefstal, beschikte de po-
litie over haar vingerafdruk-
ken en kon haar familie wor-
den achterhaald.

Vader Klaas Roossien kan zes
jaar na de moord op één van

zijn drie dochters nog steeds
niet praten over de zaak. In te-
genstelling tot Linda, de zus
van Monique (35). "Ik heb tot
januari dit jaar in therapie ge-
zeten om de dood van mijn
zusje te verwerken. Nog steeds
slaap ik slecht en ben ik bang.

Bang voor de persoon die Mo-
nique heeft omgebracht. Maar
ik wil over de zaak praten. De
moordenaar moet gepakt wor-
den", vertelt ze in haar woning
in Sappemeer.

Op de tafel in de woonkamer
ligt het levensverhaal van Mo-
nique. Foto’s van een mooie
tiener, handgeschreven brie-
ven uit verslavingsklinieken
en vrolijk gekleurde ansicht-
kaarten uit de bajes. Op een fo-
to houden de zussen van Moni-
que een urn met haar resten
vast. 

Hoe belandt een intelligente
en vrolijke meid in een tra-

gisch leven vol drugs, uiteinde-
lijk naakt op een dijk in Am-
sterdam?

Monique wordt geboren op
12 juni 1976 in Sappemeer. Als
ze 3 jaar is scheiden haar ou-
ders. Moeder is alcoholist en
mishandelt de dochters. On-
danks verwoede pogingen van
vader Klaas bepaalt Kinderbe-
scherming dat Monique en
haar zussen Linda en Renate
bij moeder moeten blijven wo-
nen. "De situatie was ondraag-
lijk. Moeder lag de hele dag op
bed en sloeg ons iedere dag",
vertelt zus Linda.

De situatie aan het thuis-
front lost zichzelf op als moe-
der op 6 december 1987 zelf-
moord pleegt. Monique is dan
9 jaar. "Uit een vreselijk kil ge-
zin belandden we in een warm
huis toen we bij vader en zijn
vriendin kwamen wonen", ver-
telt zus Linda. De tieners bloei-
en op.

In haar zeventiende levens-
jaar ontmoet Monique de man
die ze niet had moeten tegen-
komen, zo stelt Linda. De nieu-
we vriend is al jaren zwaar ver-
slaafd aan heroïne en cocaïne.
In een brief die Monique later

schrijft voor haar begeleiders
in de verslavingskliniek, zegt
ze dat ze van de jongen drugs
moest gebruiken. ’Ik ging ge-
lijk heftig gebruiken en zat na
twee maanden al op drie gram
heroïne’, staat in haar brief.

Zus Linda ziet haar zus ver-
anderen wanneer Monique op
haar achttiende samen gaat
wonen met haar vriend. "Mo-
nique begon te liegen. Zegde
afspraken af en werd afstande-
lijker." Het gezin heeft geen
enkel vermoeden dat de meid
aan de drugs zit. Dat wordt an-
ders als de politie in Hooge-
zand de vader opbelt. Linda:
"Wist u dat Monique aan de
drugs zit, zei de agent. Mijn va-
der schrok enorm."

’Ik zat na twee
maanden al op 

drie gram heroïne’ 

Informatie of tips? Stuur een
mail naarmisdaad@dvhn.nl


