






Seijst 1998. - Dl.28 EEN MOORD - TWEE LIEDEREN, JACKY VAN DEN DIKKENBERG klaarde hij dat hij dit op verzoek vanVan Vaalen enige tijd eerder al bij deapotheek had gehaald om diens hondom te brengen. Vermoedelijk probeer'den ze Hendrik eerst te bedwelmendoor zijn pet tebesprenkelenmet chloroformen dit in zijn ge-zicht te duwen.Toen dit onvol-doende resultaathad,         wurgde Van Ee hem, ter-wijl Van Vaalen(portret rechts) de handen van de jongen vasthield.Tijdens de misdaad liet men de gram-mofoon spelen, opdat het geschreeuwvan het slachtoffer buiten niet ge-hoord zou worden. Het lijk werd inde kelder onder het grammofoon-tafeltje verborgen en bij de verdelingvan de buit kreeg Joh. Overhorst (por-tret rechts) honderd gulden, omdathij de komst van de jongen had aan-gekondigd en daarmee het brein ach-ter de misdaad was. Toen 8 uur 's avonds de jongenzich nog niet bij Prince had gemeld,vervoegde deze zich bij de ouders.Een heer stelde een auto ter beschik-king en een zoektocht werd inge-steld. Vergeefs. Het was de melkboerKors - hij zal een geschikte karhebben gehad - die midden in denacht het lijk naar de sloot vlak bijhet nabij gelegen kerkhof bracht,waar het de volgende morgen werdgevonden. Nog diezelfde middagwerd Van Vaalen gearresteerd, 'sAvonds werd Van Ee in hechtenisgenomen en de volgende dag volg-den de arrestaties van Kors en Over-horst. De begrafenis donderdag

werddruk bezocht. Onder de sprekers be-vonden zich deburgemeestersvan Driebergenen Zeist. Het politie-onderzoekrichtte zich in-tussen op het te-rugvinden van het geld, dat Kors en Van Ee bijfamilie in resp. Amsterdam enUtrecht in bewaring hadden gege-ven. Het geld en de fiets vanHendrik kwamen terecht. De pet isnooit meer teruggevonden. Op de rechtszaak die in mei 1908volgde, wil ik niet te diep ingaan. Erwerden 85 getuigen gehoord, waar-onder de geneesheer-directeur vanhet        krankzinnigengesticht        in Utrecht, die verklaarde dat Van Eeaan hysterisch delirium lijdde. Derechter ging echter aan deze verkla-ring voorbij en veroordeelde VanVaalen tot 20 jaar. Van Ee tot levens-lang, Kors tot 6 jaar en Overhorst tot 8jaar gevangenisstraf In hoger beroepwerden de straffen van de laatstetwee teruggebracht tot 3 resp. 5 jaargevangenisstraf Van Ee giiig in cassa-tie, maar de bezwaren werden onge-grond verklaard. De straffen blevenzoals ze waren. Bezongen rood De tekst van het eerste lied is af-komstig uit een brief van iemand uit








