


De meeste moordonderzoeken in  

Nederland worden opgelost. Helaas 

lukt dat niet altijd. Nabestaanden  

blijven zich al die jaren afvragen wie 

hun geliefde vermoord heeft, en waar-

om? Sinds enige jaren kan het misdrijf 

moord niet meer verjaren. En dat 

betekent dat onopgeloste moordzaken 

(die nog niet verjaard waren) altijd 

onderzocht kunnen worden. Daarom 

zijn er overal in het land speciale teams 

bij de politie die zich bezighouden met 

deze zogenoemde cold cases. Voor  

nabestaanden, voor ons allemaal, 

is het van groot belang dat onopge-

loste levensdelicten worden opgelost. 

Daarom werken ze daar iedere dag aan.

De gouden tip

Veel cold cases zijn de laatste jaren alsnog 
opgelost dankzij tips. Daarom brengen 
de coldcase-teams in deze kalender 52 
onopgeloste moord- en vermissingszaken 
onder uw aandacht. 

U vraagt zich misschien af waarom u zou 
helpen. Daar kunnen meerdere redenen 

voor zijn.
Misschien heeft u jarenlang informatie 
geheim gehouden, en wilt of hoeft u dat 
niet langer. Natuurlijk kunt u uw verhaal 
ook anoniem doen.
En in veel zaken is een beloning uitge-
loofd. Misschien leidt uw tip wel (in)direct 
tot de rechtszaak tegen de dader.

Informatie delen

Coldcase-teams willen graag aan de slag 
met uw informatie, om de zaken alsnog 
op te lossen. Er zijn verschillende ma-
nieren om uw informatie door te geven, 
al dan niet anoniem. De mogelijkheden 
staan  op de volgende bladzijde.

Vragen

Hebt u een vraag of opmerking over deze 
coldcase-kalender, dan kunt u een e-mail 
sturen naar coldcase@politie.nl.  

Dank!

En tenslotte: als u informatie heeft, en u 
geeft het door, dan zijn wij, en de nabe-
staanden, daar heel blij mee! Alvast heel 
erg bedankt!

Cold Cases



Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Tip doorgeven?

Coldcase-teams  
van de politie
U kunt coldcase-teams per  
e-mail bereiken. 
E-mail naar coldcase@politie.nl
Anoniem: Nee
Beloning: Ja

De Opsporingstiplijn
Bel uw tip telefonisch door 
via de opsporingstiplijn op het 
gratis nummer.
Telefoonnummer: 0800-6070
Anoniem: Nee
Beloning: Ja

Meld Misdaad Anoniem
U spreekt niet met de politie, 
waardoor u anoniem uw tip kunt 
melden. 
Telefoonnummer: 0800-7000
Anoniem: Ja. 
Beloning: Nee.

Team Criminele  
Inlichtingen  
van de politie
Wilt u informatie delen in een 
vertrouwelijk gesprek, bel dan 
tijdens kantooruren (maandag 
tot en met vrijdag 09.00-17.00 
uur). Zij zullen u in contact bren-
gen met het Team Criminele 
Inlichtingen.
Telefoonnummer: 06-82456811 
Anoniem: Nee, maar uw 
gegevens worden vertrouwelijk 
behandeld en u zult niet met uw 
naam in het uiteindelijke dossier 
genoemd worden. 
Beloning: Is mogelijk.
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Sterfdag van Herman Jansen (2011) (zie week 50)

Sterfdag van Ricky Hok Ahin (1994) (zie week 52)

Robert Obermeijer dood aangetroffen (1989) (zie week 41)
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Henri Nieboer dood aangetroffen (2005) 
Derk Kiers dood aangetroffen (2011) (zie week 4)

Geleen: Lichaam  
in tuin
De 33-jarige Henri Nieboer 
wordt in de ochtend van 
maandag 3 januari 2005 dood 
aangetroffen in de tuin van zijn 
woning aan de Lavendelstraat 
in Geleen.
Een buurman ontdekt het 
zielloze lichaam van Henri, die 
sinds donderdag 23 december 
2004 werd vermist. Henri had 
een vriendin, maar zij hadden 
afgesproken om binnen enkele 
maanden ieder hun eigen weg 
te gaan.

Die vriendin vertelde dat Henri 
in die nacht rond 02.45 uur 
door een onbekend persoon 
werd opgehaald. Daarna heeft 
niemand meer iets van Henri 
gehoord.

Uit onderzoek blijkt dat Henri 
is overleden aan een extreme 

overdosis verdovende middelen 
al dan niet in combinatie met 
andere stoffen. Van het slachtof-
fer was bekend dat hij zich 
ophield in het criminele milieu. 
Hij handelde in verdovende mid-
delen, maar was daarnaast ook 
sociaal heel actief.
Na acht maanden onderzoek 
werd de vriendin van Henri 
aangehouden, maar zij werd op 
15 september 2005 ook weer 
vrijgelaten. 
Wie helpt om deze zaak op te 
lossen?
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Ede: Overval met 
dodelijke afloop 
Het was de nacht van dinsdag 
11 op woensdag 12 januari 2011 
toen veilingmeester Cees  
Lieftink en zijn vrouw in hun  
woning in Ede bruut uit hun 
slaap werden gehaald. Aan 
hun bed stonden mannen die 
naar geld en de kluis vroegen. 
Maar Cees Lieftink gaf niet 
zomaar iets af. Hij verzette zich 
en probeerde de overvallers 
tegen te houden. Er volgde een 
vechtpartij waarbij geschoten 
werd. Cees Lieftink stierf bijna 
direct als gevolg van dit geweld. 
Hij was toen 59 jaar oud. Zijn 
vrouw bleef ongedeerd.

Maandenlang is de politie bezig 
geweest om erachter te komen 
wie de overvallers waren. Ze 
heeft van alles onderzocht, 
maar weet nog steeds niet 
wie er achter deze overval met 

dodelijke afloop zit. Hopelijk 
komt er nieuwe informatie naar 
voren zodat de zaak opgelost 
kan worden. 
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Sterfdag van Cees Lieftink (2011) 
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Hilversum: ’s Nachts 
hond uitlaten
Op zondag 20 januari 2002 om 
ongeveer 00.40 uur werd de 
72-jarige Martien van der Meijs 
vlakbij zijn huis aan de Admiraal 
de Ruyterlaan in Hilversum 
doodgestoken. Toen hij die 
zondagnacht zijn hondje uitliet, 
stak een onbekende hem in zijn 
rug. Een overbuurman hoorde 
Martien gillen en belde direct de 
politie. Martien bloedde hevig 
en werd gereanimeerd door 
mensen van de ambulance en 
de politie. Hij werd naar het 
ziekenhuis gebracht en overleed 
daar. Toen bleek dat hij op meer-
dere plaatsen was gestoken. 

In de buurt van de plek waar 
Martien van der Meijs was 
neergestoken, hing een camera. 
Op die beelden is rond het 
tijdstip van de steekpartij een 
onbekende man met een lichte 

broek en een donker jack te 
zien. Nog steeds is niet bekend 
wie die man is. Weet u het? Of 
bent u het? Of heeft u andere 
informatie die ons in deze zaak 
kan verder helpen. Laat het ons 
weten. 
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Sterfdag van Martien van der Meijs (2002)
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Wildervank: Wie doodde 
Derk Kiers?

Het is maandagavond 3 januari 
2011 als in Wildervank, bij Veen-
dam in de provincie Groningen, 
het lichaam gevonden wordt 
van de 41-jarige Derk Johannes 
Kiers. Hij ligt in zijn huis en is 
door een misdrijf om het leven 
gebracht. Kiers moet zijn over-
leden tussen zaterdag 1 januari 
2011 en maandag 3 januari 2011, 
dus kort na de jaarwisseling. 

Derk Kiers was een kleine slan-
ke man, droeg een bril, liep licht 
voorovergebogen en had een 
opvallend naar voren uitsteken-
de onderkaak. Hij rookte zware 
shag. Derk was alleenstaand en 
woonde met zijn twee honden 
sinds 2003 aan de Sportterrein-
straat in Wildervank. Hij leefde 
van een Wajong-uitkering en zat 
in de schuldsanering. Daarnaast 
had Derk wat bijverdiensten 

van rommelmarkten en deed hij 
klusjes voor kringloopwinkels. 
Hij was gek van vrachtwa-
gens en ging regelmatig naar 
truckfestivals. Hij verzamelde 
miniatuurvrachtwagens en zocht 
daarnaar in truckersbladen en op 
Marktplaats. Er zijn weliswaar 
mensen aangehouden in deze 
zaak, maar de dader is nog altijd 
niet gevonden. Wie heeft tips 
om deze zaak op te lossen?
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Bladel: Dood  
bejaarde weduwe
Op woensdag 12 februari 1992, 
zo rond 08.30 uur, wordt de 
84-jarige Miet van Bommel-
van der Aa dood aangetroffen 
in haar huis in het Brabantse 
Bladel.

Miet was weduwe en had 
jarenlang met haar man café 
Van Bommel in Bladel gerund. 
Miet woonde aan de Snieders-
laan in het centrum van Bladel, 
in het pand waar vroeger het 
café gevestigd was. Miet was 
alleenstaand en hulpbehoevend. 
Ze was slechtziend en één van 
haar benen was geamputeerd. 
Haar woon- en slaapkamer 
lag aan de voorzijde van het 
pand op de begane grond. Op 
dinsdagavond 11 februari 1992 
kwam een wijkverpleegkundige 
om haar naar bed te helpen. De 
volgende ochtend, woensdag 12 
februari 1992 vond de wijkver-

pleegkundige Miet dood op de 
vloer van haar kamer. Miet was 
seksueel misbruikt en met grof 
geweld om het leven gebracht.

De dader had een raampje in de 
voordeur kapotgeslagen waar-
door hij de deur kon openmaken 
en naar binnen gaan. Hij is ook 
via de voordeur weer wegge-
gaan. 
Er was geen sprake van bero-
ving of diefstal. Tot op de dag 
van vandaag is niet bekend wie 
de dader is.

Jan
u

ari 
w

eek 5

Maandag
30 januari

Dinsdag
31 januari

Woensdag
1 februari

Donderdag
2 februari

Vrijdag
3 februari

Zaterdag
4 februari

Zondag
5 februari



Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Amstelveen: Vrouw 
thuis vermoord
Op zaterdag 9 februari 1994 
werd de 63-jarige Lydia Baneke-
Knap zwaar gewond in haar huis 
gevonden aan de Haagkerslaan 
in Amstelveen.

Lydia bleef alleen thuis toen 
haar man die zaterdagmiddag 
9 februari 1994 om 14.00 uur 
wegging om boodschappen te 
doen. Toen hij om 16.00 uur te-
rugkwam, vond hij Lydia zwaar 
gewond in huis. Kort daarna 
overleed zij aan haar verwon-
dingen.

Lydia was een zeer sociale 
vrouw. Haar hele leven heeft in 
het teken van de hulpverlening 
gestaan. Lydia was met pensi-
oen en werkte daarvoor bij het 
Joods maatschappelijk werk. 
Familie en vrienden van Lydia 
weten nog steeds niet wie deze 

sociale vrouw vermoord heeft 
en waarom. Tips kunnen helpen 
om dit misdrijf na al die jaren op 
te lossen.
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Sterfdag van Lydia Baneke-Knap (1994)

Miet van Bommel-van der Aa dood aangetroffen (1992)  
(zie week 5)
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Helmond: 8-jarige Manon 
Seijkens vermoord

Op donderdag 10 augustus 
1995 verdween de 8-jarige 
Manon Seijkens uit Helmond. 
Zes maanden later, op zaterdag 
17 februari 1996, werd haar 
lichaampje gevonden in de bos-
jes bij het Helmonds kanaal. 

De ouders van Manon waren 
gescheiden en Manon woonde 
bij haar moeder in Helmond 
aan de Marslaan. Die straat ligt 
vlakbij het Helmonds kanaal, 
in de volkswijk De Eeuwsels. 
Manon was veel op straat en 
was volgens sommigen een 
brutaaltje.

Manon bleek door een misdrijf 
om het leven te zijn gebracht 
en is vermoedelijk ook seksueel 
misbruikt. Haar lichaam werd 
gevonden op een paar honderd 
meter van haar huis. In 1998 

werd een man aangehouden, 
maar in hoger beroep vrijge-
sproken. 
Het is dus nog steeds niet be-
kend wie Manon gedood heeft. 

Manon Seijkens dood aangetroffen (1996)
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Almere: Moord in 
parkeergarage
Op woensdag 22 februari 
1995 werd de 37-jarige Glenn 
Crawfurd rond etenstijd in de 
parkeergarage onder zijn huis 
doodgeschoten. Glenn woonde 
aan de Harderwijkoever in 
Almere en werkte bij een bank 
aan de Weesperzijde in Amster-
dam.

Op 22 februari 1995 reed hij 
in zijn donkergroene Daihatsu 
Feroza van zijn werk naar huis. 
Onderweg tankte hij bij het 
Mobil-station aan de Gooise-
weg in Amsterdam. Toen Glenn 
thuiskwam, parkeerde hij die 
in de parkeergarage onder zijn 
huis. Vermoedelijk werd hij 
doodgeschoten vlak nadat hij de 
auto had geparkeerd, want hij is 
dood in zijn auto gevonden. 

Glenn werd geboren in Amster-
dam en heette officieel Glenn 

Samuel Crawfurd. Er gaan ver-
halen rond dat Crawfurd midden 
jaren tachtig betrokken  was 
bij een mislukte cocaïnedeal. 
Glenn was leraar fitness en 
aerobics. Sinds september 1992 
was hij met zijn vrouw eigenaar 
van sportschool In Shape, aan 
het Ermelopad in Almere. Over-
dag werkte Glenn bij de bank in 
Amsterdam en ’s avonds in de 
sportschool in Almere.
Tot op de dag van vandaag is 
niet bekend wie Glenn heeft 
doodgeschoten.
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Sterfdag van Glenn Crawfurd (1995)
Ronald Noteboren dood aangetroffen (2009) (zie week 14)

Hannes van Schaften dood aangetroffen (2008) (zie week 37)
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Nederweert: Schiet-
partij met carnaval
Het is carnavalsmaandag 27 
februari 2006 als de 40-jarige 
Daan van Es tijdens een overval 
in zijn woning aan de Populie-
renstraat in Nederweert wordt 
doodgeschoten.
Om 04.55 uur die maandag-
ochtend arriveren Daan en zijn 
vrouw met de dagopbrengst 
van hun discotheek Carte Blan-
che in Weert bij hun woning. 
Als ze net thuis zijn dringen een 
aantal gemaskerde mensen de 
woning binnen. Van Es grijpt al 
snel een pistool en een vuurge-
vecht volgt. Hierbij wordt Daan 
dodelijk getroffen en is waar-
schijnlijk ook een van de daders 
gewond geraakt. De overvallers 
verdwijnen zonder buit. Kort na 
de overval wordt een in brand 
gestoken BMW aangetroffen in 
Nederweert. 

Rond 05.30 uur arriveren drie 
personen in een Golf bij het 
ziekenhuis in Veldhoven. Een 
man met een bivakmuts laat 
een medepassagier naar binnen 
gaan en rijdt vervolgens met 
hoge snelheid weg. De man 
blijkt een schotwond te hebben 
en wordt aangehouden. Hij 
wordt verdacht van de overval 
in Nederweert. Hij wordt ver-
oordeeld, maar in hoger beroep 
vrijgesproken. De daders van de 
dodelijke overval lopen dus nog 
altijd vrij rond.
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Sterfdag van Daan van Es (2006)
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Op dinsdag 8 maart 1994 krijgt 
de politie om 18.45 uur de 
melding dat er een man dood 
is aangetroffen in een woning 
aan de Wassenaarseweg in 
Den Haag. Het slachtoffer is de 
53-jarige Pieter Jacobus Horn-
stra. Een vriend heeft hem dood 
op bed gevonden.

Pieter was slechts gedeelte-
lijk gekleed en had meerdere 
verwondingen aan zijn lichaam. 
Hij woonde alleen en ontving 
met enige regelmaat mannelijk 
bezoek. Ook was hij bezoeker 
van het Haagse Bos, waar 
homoseksuele mannen contact 
met elkaar zoeken. Het Haagse 
Bos ligt tussen de Boslaan en 
de Laan van Nieuw Oost-Indië 
in Den Haag. Mannen die hij 
daar ontmoette, nam hij mee 
naar huis voor seksueel contact. 

Tot op de dag van vandaag is 
niet bekend wie Pieter Hornstra 
vermoord heeft.
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Den Haag: Wie doodde 
Pieter Hornstra? 

Pieter Hornstra dood aangetroffen (1994)



Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Amsterdam: Vrouw 
gedood in eigen huis
Op maandag 15 maart 2004 
omstreeks 16.00 uur werd de 
71-jarige Cornelia Brielsman 
dood gevonden in haar huis aan 
Bovenover in Amsterdam.
Op maandagochtend 15 maart 
2004 deed Cornelia boodschap-
pen bij supermarkt C1000  
op het Buikslotermeerplein 
in  Amsterdam. Zij had een 
afspraak voor die middag. Zij 
zou om 13.30 uur een verkeers-
examen afnemen, maar kwam 
niet opdagen. Even later vond 
een vriendin Cornelia dood in 
haar huis. Cornelia was een zeer 
actieve vrouw, wandelde graag 
en ging veel op reis. 
Tot op de dag van vandaag 
is niet bekend wie Cornelia 
gedood heeft.
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Sterfdag van Cornelia Brielsman (2004)

Sterfdag van Annie Visman-Venema (2003) (zie week 15)
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Echt: Hugo Charles 
al jaren vermist
Op donderdag 29 maart 2012 
rond 20.00 uur vertrekt de 
47-jarige Hugo Charles van zijn 
huis in Echt naar een afspraak 
in Waardenburg. Hij stopt bij 
het tankstation 
De Lucht aan 
de A2 bij Bru-
chem en gaat 
dan verder. 
Niemand weet 
met wie Hugo 
de afspraak in 
Waardenburg 
heeft

Als Hugo op 
zaterdag 31 maart 2012 niet op 
de crematie van zijn moeder 
verschijnt, wordt voor de familie 
duidelijk dat er iets aan de hand 
moet zijn. Op zondag 1 april 
wordt bij de politie aangifte van 
vermissing gedaan. Een van de 

dochters van Hugo en zijn vrien-
din verklaren dat zij op donder-
dag 29 maart om 21.23 uur voor 
het laatst telefonisch contact 
met hem hebben gehad. 

Hugo Charles 
handelde in luxe 
personenauto’s 
en hield zich 
ook bezig met 
autoracen. 
Op maandag 2 
april 2012 treft 
de politie de 
Audi van Hugo 
aan op de par-
keerplaats De 
Meern langs 
de A12. Maar 

van Hugo ontbreekt nog steeds 
ieder spoor. Wie helpt de familie 
zekerheid te geven over wat 
met Hugo gebeurd is?
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Nieuwegein:  
Lichaam in het water
Op zondag 2 april 1995 werd 
de 18-jarige Sjakie Gerwig 
dood aangetroffen in het water 
langs de Laagravenseweg in 
Nieuwegein (kanaal door de 
Hoge Landen). Hij was met een 
zwaar voorwerp op zijn hoofd 
geslagen en aan die verwondin-
gen overleden. Daarna is hij in 
het water gegooid waar hij een 
paar dagen in heeft gelegen. 
De woensdag ervoor, 29 maart 
1995, vierde Sjakie thuis de 
verjaardag van zijn zus. Die 
woensdagavond was er voetbal 
op tv. Nederland won van Malta 
met 4-0. Na de wedstrijd ging 
Sjakie nog even naar zijn vrien-
din in de Baarsstraat in Utrecht. 
Hij ging lopend naar haar toe, 
maar kwam niet terug. 

Sjakie, ook wel Sjaak genoemd, 
was een rustige, vrolijke jongen, 

geboren en getogen in Utrecht. 
Officieel heette hij Izaak. Hij 
had geen werk en was vaak in 
de Rivierenbuurt in Utrecht te 
vinden.
Het is nog steeds niet bekend 
wie Sjakie doodgeslagen heeft.

M
aart 

w
eek 13

Maandag
27 maart

Dinsdag
28 maart

Woensdag
29 maart

Donderdag
30 maart

Vrijdag
31 maart

Zaterdag
1 april

Zondag
2 april

Laatste levensteken Hugo Charles (2012) (zie week 12)

Sjakie Gerwig dood aangetroffen (1995)

Henk Gerritsen dood aangetroffen (1998) (zie week 17)
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Tielt (België): Lichaam 
langs de snelweg
Op zondag 22 februari 2009 
wordt de 41-jarige Ronald 
Noteboren uit Schinnen dood 
aangetroffen langs de snelweg 
Brussel – Aken, ter hoogte van 
de Belgische gemeente Tielt-
Winge. Ronald is in stukken 
gesneden en afgedekt met een 
zeil. Op zijn lichaam worden 
paarden- en hondenharen aan-
getroffen.

Vier dagen daarvoor, op woens-
dag 18 februari is Ronald dood-
nerveus als hij rond 19.50 uur 
door een onbekende opgehaald 
wordt bij zijn huis in Schinnen. 
In de dagen tussen de 18e en 
de 22e is er geen teken van 
leven van Ronald. Wel ziet de 
politie later dat in die periode 
zijn telefoons op verschillende 
plaatsen zijn aangestraald.

Ronald riep al tijden dat hij een 

grote financiële klapper zou 
gaan maken. Uit onderzoek 
blijkt dat er een verband zou 
kunnen zijn met een grote 
verduisteringsfraude bij het 
Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst 
in Amsterdam. Vast staat dat 
Ronald als tussenpersoon 
geprobeerd heeft om 2 miljoen 
euro te cashen. Het geld is 
uiteindelijk terecht gekomen op 
diverse bankrekeningen. Er zijn 
verdachten in beeld geweest, 
maar tot een rechtszaak heeft 
het tot nog toe niet geleid. Wie 
weet meer? 
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IJmuiden: Brand in 
de Edisonstraat
Op zaterdagochtend 15 maart 
2003, rond 5 uur, kreeg de 
brandweer een melding: 
brand in een perceel in de 
Edisonstraat in  IJmuiden. De 
brandweer trof er de 68-jarige 
weduwe Annie Visman-Venema 
aan in het nog brandende pand. 
Zij was de bewoner van het 
pand. Bewusteloos lag ze op 
de keukenvloer. Vermoedelijk 
was ze onderweg geweest naar 
de achterdeur, waarvan ze de 
sleutel bij zich had. Drie dagen 
later, op dinsdag 18 maart 2003, 
overleed ze aan de gevolgen van 
een koolmonoxidevergiftiging, 
opgelopen tijdens de brand. 
Inmiddels heeft onderzoek 
uitgewezen dat de brand was 
aangestoken via de brievenbus. 

Het slachtoffer stond bekend als 
een zeer vriendelijke, propere 
en behulpzame dame. Zo za-
melde ze oude kranten in voor 
de kerk. Nog altijd is onbekend 
wat er precies is gebeurd en 
wie de brand heeft aangesto-
ken.
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Groningen:  
Schietpartij in café 
Salah Tayebi zit in de nacht van 
vrijdag op zaterdag met een 
paar vrienden in café en cof-
feeshop Revolution in de Prof. 
Rankestraat in Groningen. Op 
21 april 1990 omstreeks 02.15 
uur wordt Salah door een ge-
maskerde man onder vuur ge-
nomen. De schutter rent na zijn 
daad het café uit en stapt als 
passagier in een gereedstaande 
auto. Vervolgens rijdt de auto 
weg. Zo komt een einde aan 
het leven van de 46-jarige Salah 
Tayebi. 

Het slachtoffer hield zich bezig 
met drugshandel. Mogelijk heeft 
hij daardoor problemen met 
anderen gekregen en was dit 
een vergeldingsactie. Het café 
waar de schietpartij plaatsvond, 
ligt even ten oosten van het 
centrum van Groningen in een 

rustige buurt. 
Wie kan meer vertellen over 
wat er aan de schietpartij 
vooraf ging en wat er die avond 
gebeurd is? En wie heeft Salah 
Tayebi doodgeschoten?
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Sterfdag van Salah Tayebi (1990)
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Wenum-Wiesel: Moord 
op de Duivenmelker
Toen de 65-jarige Henk  
Gerritsen op maandagavond 
30 maart 1998 niet kwam 
opdagen op zijn wekelijkse 
klaverjasavond sloegen zijn 
kaartvrienden alarm. Als men in 
zijn woning in Wenum-Wiesel 
(gemeente Apeldoorn) gaat 
kijken, treft men Henk dood aan 
op de grond van zijn slaapka-
mer. Omdat het slachtoffer op 
zijn buik ligt is het niet gelijk 
duidelijk dat hij door vuurwa-
pengeweld om het leven is 
gekomen. Voor de familie is de 
schok dan ook groot als blijkt 
dat Henk vermoord is. 

Henk Gerritsen kent een hoog 
aanzien in de duivensport. Al 
meer dan 50 jaar houdt hij zich 
bezig met deze sport en zijn 
duiven presteren zeer goed op 
nationaal niveau. Zijn topduiven 
zijn dan ook veel geld waard.

De politie start direct een groot 
onderzoek naar de moord op 
Henk Gerritsen. Hoewel uit het 
onderzoek meerdere verdach-
ten naar voren zijn gekomen is 
tot op de dag van vandaag niet 
bekend geworden waarom en 
door wie Henk vermoord werd.
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Rotterdam:  
Filipijnse gewurgd
Op vrijdag  3 mei 1996, 
omstreeks 18:20 uur, werd de 
politie naar een woning aan de 
Paul krugerstraat in Rotterdam 
geroepen. Daar zou iemand 
onwel zijn geraakt. Ter plaatse 
bleek ambulancepersoneel 
inmiddels bezig te zijn een 
vrouw te reanimeren. Het bleek  
de  34- jarige  Filipijnse Veronica 
Delia Camarines te zijn.  De 
pogingen van het ambulance-
personeel de vrouw tot leven 
te wekken, hadden geen zin. 
Veronica bleek te zijn overleden. 
Tijdens sectie  werd vastgesteld 
dat zij door verstikking om het 
leven  was gebracht.  

Veronica was getrouwd en moe-
der maar was ook prostituee. Zij 
ontving haar klanten in het pand 
waar ze werd vermoord. 

De politie startte een groot op-
sporingsonderzoek. Aanvankelijk 
werd haar man als verdachte 
aangemerkt maar hij bleek niet 
de dader. 

Het onderzoek heeft tot op he-
den niet geleid tot de oplossing 
van dit misdrijf. 

Sterfdag van Veronica Delia Camarines (1996) 
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Oostvoorne:  
Caroline van Toledo
Op zaterdagochtend 3 septem-
ber 2005 werd in het recrea-
tiegebied Kruininger Gors in 
Oostvoorne een uitgebrande 
auto aangetroffen. In de koffer-
bak van deze auto werd het 
stoffelijke overschot aangetrof-
fen van de 35-jarige Caroline 
van Toledo.

Caroline woonde in Oostvoorne 
in een bungalow pal naast het 
huis van haar ouders. Haar vrije 
tijd bracht ze het liefst door met 
haar familie, haar twee paarden 
en haar hond. 

Op vrijdag 2 september 2005 
is Caroline na haar werk gaan 
paardrijden. Ook heeft ze waar-
schijnlijk haar hond uitgelaten. 
Daarna zal ze zijn gaan slapen. 
Die nacht na 05.00 uur, het is 
dan zaterdag 3 september, staat 
Caroline’s blauwe Opel Astra 

plotseling niet meer naast, 
maar ineens vóór haar huis. 
Ook brandt er licht en staat het 
ijzeren hek open. Ruim een half 
uur later wordt gezien dat haar 
huis aan de Molendijk in brand 
staat. Haar auto is weg. Deze 
wordt om ongeveer 06.30 uur 
teruggevonden bij het recreatie-
terrein Kruininger Gors in Oost-
voorne. De uitgebrande auto 
met het stoffelijk overschot van 
Caroline stond op het afgelegen 
fietspad bij de Heindijk, achter 
het monument De Kogeloven. 
In deze zaak zijn verdachten 
aangehouden, maar tips zijn nog 
steeds welkom
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Den Haag: Ontvoerde 
jongeman vermoord

Op vrijdag 24 juni 1994 in de 
avond ziet een getuige dat de 
uit Turkije afkomstige Nazim 
Isik, onder bedreiging van een 
vuurwapen, door twee mannen 
in een auto wordt geduwd. De 
auto staat op dat moment met 
een draaiende motor op de 
Van Mierisstraat in de Haagse 
Schilderswijk.

Later die avond zit een getuige 
te vissen in recreatiegebied 
Madestein, op de grens van 
Den Haag en het Westland. 
Deze getuige ziet in Madestein 
drie personen over een fietspad 
lopen in de richting van een 
bruggetje. Op het bruggetje 
blijven de drie personen staan 
en zij maken duwende en trek-
kende bewegingen. Kort daarna 
ziet de getuige twee mannen 
rennen richting de Madestein-
weg.

Ongeveer een uur later, het is 
dan inmiddels zaterdag 25 juni 
1994, wordt bij het bruggetje 
in recreatiegebied Madestein 
de 32-jarige Nazim Isik dood 
aangetroffen. Het is duidelijk dat 
hij door geweld om het leven 
is gebracht. Nazim Isik was ge-
trouwd en had twee kinderen. 
Hij werkte als koppelbaas voor 
een tuindersbedrijf.

Wie kan de politie helpen om 
deze zaak op te lossen?
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Breda: Maarten Geurts 
nog altijd vermist

Op vrijdag 1 juni 1990 werd 
door de moeder van destijds 
26-jarige Maarten Geurts 
aangifte gedaan van vermissing 
van haar zoon. Maarten Geurts 
was destijds een bekende in 
het criminele circuit in en rond 
Breda. 

Maarten Geurts zou op maan-
dag 28 mei 1990 een afspraak 
met een tot op heden onbekend 
gebleven persoon op het station 
in Eindhoven hebben. Vervol-
gens zou Maarten met twee 
vrienden vanuit Eindhoven naar 
Breda zijn gereden en afgezet 
bij het station in Breda. Sinds 
de datum van zijn vermissing is 
nooit meer een levensteken van 
hem vernomen. 

Naar aanleiding van deze 
aangifte werd door de politie 

Breda in 1990 tot tweemaal een 
onderzoek opgestart. Maar het 
is tot op de dag van vandaag 
onduidelijk wat er met Maarten 
is gebeurd. Tips om helderheid 
te brengen zijn dan ook nog 
steeds meer dan welkom.

Laatste levensteken Maarten Geurts (1990) 



Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

M
ei 

w
eek 22

Maandag
29 mei

Dinsdag
30 mei

Woensdag
31 mei

Donderdag
1 juni

Vrijdag
2 juni

Zaterdag
3 juni

Zondag
4 juni

Amsterdam: Prostituee 
van 18 jaar vermoord

Op zaterdag 25 november 1989 
werd het dode lichaam van de 
18-jarige Marie Christine Jonas 
aangetroffen in haar peeskamer-
tje in de Spuistraat in Amster-
dam.

Marie Christine was prostituee 
en werd Luna genoemd. Zij was 
in Amsterdam verslaafd geraakt 
aan cocaïne en is gaan tippelen 
om de drugs te kunnen betalen. 
Om genoeg te verdienen, werd 
Luna raamprostituee in het 
souterrain van een pand aan de 
Spuistraat in Amsterdam. Daar 
werkten ook andere prostitu-
ees. Op veel te jonge leeftijd 
kwam er een abrupt einde aan 
het leven van Luna, nu bijna 30 
jaar geleden. Zij is door geweld 
om het leven gebracht.

Na al die jaren leven haar 
familie en vrienden nog altijd in 

onzekerheid. Het is niet bekend 
wat er op zaterdag 25 novem-
ber 1989 gebeurd is. Wie heeft 
Luna vermoord en waarom? 
Tips kunnen helpen om deze 
zaak op te lossen.
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Utrecht: Oma Bindi
Op donderdag 9 juni 2005, om 
08.10 uur, werd de 93-jarige 
Ger Bindi-van der Steeg dood in 
haar huis aan de Gruttersdijk in 
Utrecht gevonden. 

Ger Bindi was een bekende 
Utrechtse. Op de Amsterdam-
sestraatweg runde zij de eerste 
Italiaanse ijssalon van Utrecht. 
Men kende haar als een keurig 
verzorgde dame. Ger was ge-
trouwd met de uit Italië afkom-
stige Ottavio Bindi en iedereen 
noemde haar oma Bindi. Ze was 
erg geliefd en gaf vaak ijsjes 
weg aan arme kinderen. De 
laatste jaren woonde oma Bindi 
alleen en kreeg zij vanwege 
haar slechte gezondheid hulp 
van verschillende thuiszorgme-
dewerkers en mantelzorgers. 
Zij had toen bijna geen sociale 
contacten meer. Slechts enkele 
naaste familieleden kwamen 
nog bij haar over de vloer.

Oma Bindi is door geweld om 
het leven gebracht, maar het is 
nog altijd niet bekend wie dat 
gedaan heeft. 
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Ger Bindi-van der Steeg (oma Bindi) dood aangetroffen (2005)

Hans Schonewille (de Indiaan) dood aangetroffen (1999)  
(zie week 25)

Koos Drevijn dood aangetroffen (2007) (zie week 24)
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Delftse Hout:  
Doodgeschoten man
In de vroege ochtend van 
vrijdag 8 juni 2007 wordt om 
05.20 uur in recreatiegebied 
de Delftse Hout een dode man 
gevonden. Hij ligt op zijn rug op 
de Noordeindseweg bij Delf-
gauw in een plas bloed. Rechts 
van hem, op anderhalve meter 
afstand, ligt een twee meter 
lange boomstronk van ongeveer 
15 centimeter dik. Op twee me-
ter afstand van de boomstronk 
staat een blauwe Volkswagen 
Bora. De motor draait nog, de 
lichten staan nog aan en het 
portier is geopend.

De man blijkt te zijn doodge-
schoten. Het is de 50-jarige 
Jacobus Johannes Drevijn, 
roepnaam Koos. Koos Drevijn 
woont in Delfgauw en runt daar 
een manege.

Het is nu zo’n tien jaar later en 
de familie van Koos verkeert 
nog altijd in het ongewisse over 
wie Koos vermoord heeft en 
waarom. Wie heeft tips over 
deze zaak?
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Aarlanderveen: Wie 
doodde de Indiaan?
Vrijdag 11 juni 1999. Een man 
laat zijn hond uit langs de Trein-
weg in Aarlanderveen. Op een 
afgelegen parkeerplaats vindt 
hij het lichaam van de 47-jarige 
Hans Schonewille uit Leiden, 
ook wel de Indiaan genoemd. 
Hans is doodgeschoten en ligt 
in een plas bloed. 
De avond ervoor, donderdag 10 
juni 1999, vertrok Hans vanuit 
Leiden in een blauwe Opel 
Omega. Deze auto werd in de 
nacht van donderdag op vrijdag 
om 02.00 uur brandend aange-
troffen op een andere parkeer-
plaats in de Hondsdrafzoom in 
Leiderdorp.
Hans Schonewille was geboren 
en geworteld in Leiden. Hij 
had een bedrijf in horecabe-
middeling, HAKO, en bezat er 
een aantal cafés. Hans begon 
in de autohandel en textiel. 

Later startte hij samen met zijn 
zwager Cor het bedrijf CBAmu-
sement dat speelautomaten 
verhuurde aan horeca. Hans 
hield zich ook bezig met illegale 
lotto en andere illegale handel.
Het is nog altijd niet bekend 
wie de moord op de Indiaan 
gepleegd heeft. 

Nazim Isik dood aangetroffen (1994)  (zie week 20)
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Helmond: Gedood in 
eigen huis
Op donderdag 30 juni 1994 
wordt het levenloze lichaam 
van de 28-jarige Jessica de Roij 
in haar flatwoning aan de Jupi-
terlaan in Helmond gevonden. 
Het was algemeen bekend dat 
Jessica, die beter bekend stond 
als Jekka, hard- en softdrugs 
gebruikte.

De woningstichting krijgt meer-
dere klachten over stankoverlast 
uit de woning van Jekka en op 
donderdag 30 juni gaan mede-
werkers er naartoe. Binnen vin-
den zij Jekka dood op de vloer 
in de hal. Zij is volledig gekleed 
en heeft haar huissleutels nog 
in haar hand. Zij is door grof 
geweld om het leven gebracht. 
Jekka is voor het laatst gezien 
op zondag 19 juni 1994 rond 
23.25 uur.

Een kennis van Jekka werd 
aangehouden, maar later weer 
vrijgelaten. Wie helpt om deze 
zaak op te lossen?

Jessica de Roij dood aangetroffen (1994)
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Alkmaar: Moord op 
het Waagplein
Op zondagavond 6 juli 2003, 
rond 23.35 uur, werd de 
28-jarige Mark Kerssens op het 
Waagplein in Alkmaar neerge-
schoten. 

Mark werkte als portier voor 
meerdere cafés aan het Waag-
plein in Alkmaar. Een jongen 
met een bivakmuts op kwam 
over het Waagplein aangelopen. 
Toen hij op het looppad naast 
het terras liep, trok hij een wa-
pen en schoot van heel dichtbij 
op Mark. Mark werd in zijn 
achterhoofd geraakt. De dader 
rende weg over het Waagplein.
Collega’s van Mark gingen 
achter de schutter aan, maar 
werden zelf ook door de nog 
altijd onbekende vermoedelijk 
jonge man onder vuur geno-
men. Daardoor moesten zij de 
achtervolging opgeven. Twee 

dagen later, op dinsdag 8 juli 
2003, overleed Mark aan zijn 
verwondingen. De familie van 
Mark leeft nog altijd in onzeker-
heid waarom Mark is doodge-
schoten. Weet jij meer over 
deze zaak, neem dan contact op 
met de politie. 
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Sterfdag van Mark Kerssens (2003)

Karim Bouhmala dood aangetroffen (2006) (zie week 31)
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Apeldoorn: Dode 
vrouw bij tankstation
Het is dinsdag 17 juli 2001 rond 
17.00 uur als een automobilist 
stopt bij tankstation Lucasgat 
aan de A1 bij Apeldoorn. Hij 
vindt daar in de bosjes langs het 
parkeerterrein een naakte dode 
vrouw. Het blijkt te gaan om de 
26-jarige Dyora Bosgra. 

Als tiener had Dyora Bosgra 
veel psychische problemen. Zij 
ging drugs gebruiken en raakte 
verslaafd. Zij ging tippelen om 
de drugs te kunnen betalen, 
eerst in Groningen en vanaf 
2000 in Rotterdam. In Rotter-
dam tippelde zij in de buurt van 
de tippelzone aan de Keileweg. 
Ze gebruikte mogelijk ook de 
namen Deborah, Sandra en 
Dirkje.

In de vroege ochtend van maan-
dag 16 juli 2001 was Dyora nog 
in Rotterdam in Keetje Tippel, 

een opvangcentrum voor pros-
tituees. Zij vertelde over een 
klant die haar al betaald had en 
met wie zij richting Apeldoorn 
zou gaan. Ruim een dag later 
werd het lichaam van Dyora ge-
vonden. Zij was gewurgd en lag 
naakt in de bosjes. Wie heeft 
deze moord op zijn geweten? 
Was het haar laatste klant of 
iemand anders? 
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Den Haag:  
Dubbele moord 
Op woensdag 19 juli 2006 rond 
19.00 uur krijgt de politie de 
melding dat er geschoten wordt 
in de Van Musschenbroekstraat 
in Den Haag. De politie gaat er 
onmiddellijk op af en consta-
teert dat in een portiekwoning 
inderdaad is geschoten. Met 
fatale gevolgen. Achter de voor-
deur liggen de lichamen van de 
42-jarige Anandkoemar Koebar 
(roepnaam Anand) en de 32-ja-
rige Claudia Yvette Edoo. Anand 
en Claudia zijn allebei geboren 
in Paramaribo. In de hal wordt 
ook het 1-jarige zoontje van het 
stel aangetroffen. Hij leeft nog, 
huilt en ligt naakt op de grond 
tussen zijn ouders in. Aan de 
buitenkant van de woning zijn 
geen sporen van braak te zien 
en de voordeur zit niet op slot. 
Claudia en Anand zijn meerdere 
keren door kogels geraakt. Na 

tien jaar is nog steeds niet 
bekend wie er achter deze 
moordpartij zit. 

Sterfdag van Anandkoemar Koebar (2006)
Sterfdag van Claudia Yvette Edoo (2006)

Dyora Bosgra dood aangetroffen (2001) (zie week 28)

Natascha Meijer dood aangetroffen (1990) (zie week 35)
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Landgraaf: Moord in 
brillenzaak
Op vrijdag 30 juli 2004 rond 
20.00 uur wordt de 48-jarige 
Isabelle Pongs levenloos aan-
getroffen in de keuken annex 
kantoorruimte van haar brillen-
zaak “Isabelle Optiek” aan de 
Streeperstraat in Landgraaf.

Wanneer Isabelle precies om 
het leven is gebracht is niet 
duidelijk. Om 14.30 uur deed 
ze nog wel snel een boodschap 
in de winkel van Schlecker op 
enkele meters afstand van haar 
eigen optiek.

Er worden 25 rechercheurs op 
het onderzoek gezet. Zo wordt 
onder andere in Opsporing Ver-
zocht aandacht besteed aan de 
zaak. Maar het onderzoek leidt 
niet tot een oplossing. Na een 
herstart worden drie verdachten 
aangehouden. Deze personen 

worden door de rechtbank in 
Maastricht vrijgesproken. Het 
Openbaar Ministerie gaat niet in 
hoger beroep. De zaak rond de 
dood van de als “ondernemend 
en vrolijk” te boek staande 
Isabelle Pongs is tot op de dag 
van vandaag een raadsel. Wie 
heeft tips om deze zaak op te 
lossen?
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Maandag
24 juli

Dinsdag
25 juli

Woensdag
26 juli

Donderdag
27 juli

Vrijdag
28 juli

Zaterdag
29 juli

Zondag
30 juli

Sterfdag van Isabelle Pongs (2004)
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Maandag
31 juli

Dinsdag
1 augustus

Woensdag
2 augustus

Donderdag
3 augustus

Vrijdag
4 augustus

Zaterdag
5 augustus

Zondag
6 augustus

Rotterdam:  
Dubbele moord
Op maandag 3 juli 2006 
werden in een woning aan de 
’s-Gravendijkwal in Rotterdam 
de stoffelijke overschotten aan-
getroffen van een man en een 
vrouw. Zij waren door geweld 
om het leven gebracht. In de 
onmiddellijke nabijheid van het 
mannelijke slachtoffer werden 
papieren aangetroffen waaruit 
bleek dat de man de 33-jarige 
Karim Bouhmala was. 

De stoffelijke resten werden in 
een ver gevorderde staat van 
ontbinding aangetroffen in de 
woon- en slaapkamer van de 
woning. Na het aantreffen van 
de slachtoffers werd een groot 
opsporingsonderzoek gestart. 
Vermoedelijk ligt de achtergrond 
van de moord in de handel in 
verdovende middelen. Omdat 

de auto van Karim Bouhmala 
later in België is teruggevonden, 
is niet uitgesloten dat de oplos-
sing van dit misdrijf ook daar 
gezocht moet worden.
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Maandag
7 augustus

Dinsdag
8 augustus

Woensdag
9 augustus

Donderdag
10 augustus

Vrijdag
11 augustus

Zaterdag
12 augustus

Zondag
13 augustus

Zuidwolde: Zwaar-
gewond in bedstee 
Op donderdag 29 juni 1995 
wordt de 85-jarige Anna 
Heemenga-Woldendorp zwaar-
gewond in de bedstee in haar 
huis aan de Beijumerweg in het 
Groningse Zuidwolde aange-
troffen. Zij is in coma en wordt 
direct in het ziekenhuis opge-
nomen. De volgende dag belt 
een onbekende man naar het 
ziekenhuis om te vragen hoe 
het met haar gaat. Maar omdat 
hij de naam van het slachtoffer 
niet kan noemen, krijgt hij geen 
informatie. Het is niet bekend 
geworden wie de beller was. 
Anna Heemenga heeft nog 
een paar weken geleefd, maar 
kon niet vertellen wie haar in 
haar huis heeft overvallen en 
wat er is gebeurd. Zij is op 10 
augustus 1995 in het ziekenhuis 
overleden.

In het huis van Anna Heemenga 
zijn sporen van braak gevonden. 
Het was moeilijk om erachter te 
komen of er iets gestolen was. 
Later bleek dat een zogenaamd 
Hugenotenkruisje, dat zij altijd 
bij zich droeg, was verdwenen.
Een intensief buurt- en pas-
santenonderzoek en zoekacties 
in de buurt hebben niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. 
Wie helpt om deze zaak op te 
lossen?

Sterfdag van Anna Heemenga-Woldendorp (1995)
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Eindhoven: Dode 
vrouw vastgebonden 
in bed
Op vrijdagavond 20 augustus 
1999 wordt de 38-jarige Ine  
Wijnen dood aangetroffen in 
haar appartement 
aan de Johannes 
Buijslaan in Eindho-
ven. Zij is half naakt 
en ligt vastgebon-
den op haar bed. 
Zij is seksueel 
misbruikt en door 
zwaar geweld om 
het leven gebracht. 
Haar appartement 
is overhoop 
gehaald en er is 
geprobeerd om 
brand te stichten. 

Ine verdiende haar geld als be-
zorgster van reclamefolders en 

als schoonmaakster. Op woens-
dag 18 augustus 1999 werd zij 
om 18.20 uur nog gezien in een 

snackbar in 
Eindhoven. 
Kort na haar 
dood is met 
haar bank-
pas geld 
opgenomen 
bij een geld-
automaat in 
Eindhoven. 
Een ex-
vriend werd 
voor deze 

zaak aangehouden, maar in 
hoger beroep vrijgesproken. 
Wie helpt om dit gruwelijke 

misdrijf op te lossen?
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Maandag
14 augustus

Dinsdag
15 augustus

Woensdag
16 augustus

Donderdag
17 augustus

Vrijdag
18 augustus

Zaterdag
19 augustus

Zondag
20 augustus

Ine Wijnen dood aangetroffen (1999)
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Maandag
21 augustus

Dinsdag
22 augustus

Woensdag
23 augustus

Donderdag
24 augustus

Vrijdag
25 augustus

Zaterdag
26 augustus

Zondag
27 augustus

Diemen: Studente in 
eigen kamer vermoord
Op zaterdag 26 augustus 1989 
wordt de 22-jarige Ellen dood 
gevonden in haar studenten-
flat aan de Rode Kruislaan in 
Diemen. 
Ellen studeerde en had veel 
sociale contacten. Naast haar 
studie werkte zij in de studen-
tensociëteit Het Trefpunt.

Een vriendin die in dezelfde flat 
woonde, is de laatste die Ellen 
in levende lijve gezien heeft. Dat 
was op woensdag 23 augustus 
1989 om 22.00 uur. Ellen stond 
toen in de deuropening van haar 
eigen kamer. 
In de tijd rond de moord stond 
de flat tot aan het dak in de stei-
gers vanwege een renovatie. 

Tot op de dag van vandaag is 
niet bekend wie Ellen vermoord 
heeft. Wie heeft tips om deze 
zaak op te lossen?

Ellen dood aangetroffen (1989)
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Maandag
28 augustus

Dinsdag
29 augustus

Woensdag
30 augustus

Donderdag
31 augustus

Vrijdag
1 september

Zaterdag
2 september

Zondag
3 september

Rotterdam: 22-jarige 
vrouw in eigen woning 
vermoord

Op maandag 23 juli 1990 werd 
in haar woning aan de Beukels-
dijk in Rotterdam het stoffelijk 
overschot gevonden van de 
22-jarige Natascha (Johanna  
Petronella Rosita) Meijer. Zij 
werd gevonden door haar moe-
der die ongerust was geworden 
nadat ze al geruime tijd niets 
van haar dochter had gehoord.  
Al direct bij het aantreffen van 
Natascha was duidelijk dat er 
sprake was van een misdrijf. 

Na het aantreffen van Natascha 
is een groot opsporingsonder-
zoek opgestart. Dat leidde naar 
een man, maar DNA-onderzoek 
wees uit dat hij de dader niet 
kon zijn. Wie Natascha wel 

vermoord heeft, is niet bekend 
geworden. Wie heeft tips om 
deze zaak op te lossen? 

Caroline van Toledo dood aangetroffen (2005) (zie week 19)
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Maandag
4 september

Dinsdag
5 september

Woensdag
6 september

Donderdag
7 september

Vrijdag
8 september

Zaterdag
9 september

Zondag
10 september

Ureterp: Overval  
op schillenboer
Folkert Veenstra en zijn vrouw 
wonen aan de Selmien in het 
Friese dorp Ureterp in de buurt 
van Drachten. Zij hebben de 
vaste gewoonte om elke mid-
dag, zo rond 13.30 uur, naar een 
supermarkt in Drachten te gaan 
om schillen op te halen voor 
het vee.

In de ochtend van woensdag 9 
september 1992, tussen 09.15 
en 09.30 uur, staat plotsklaps 
een onbekend persoon in hun 
huis. Deze persoon slaat Folkert 
Veenstra en zijn vrouw met een 
hard voorwerp op hun hoofd. 
De 65-jarige Folkert wordt zo 
vaak en zo hard geslagen dat hij 
later die dag in het ziekenhuis 
overlijdt. Zijn vrouw raakt ook 
gewond, maar weet toch de bu-
ren te waarschuwen die direct 

de politie bellen.
De overvaller heeft een por-
temonnee buitgemaakt met 
daarin veel geld. Ook heeft 
hij geprobeerd om een bed in 
brand te steken. 
Wie weet meer over de overval 
op de Friese schillenboer?

Sterfdag van Folkert Veenstra (1992)
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Maandag
11 september

Dinsdag
12 september

Woensdag
13 september

Donderdag
14 september

Vrijdag
15 september

Zaterdag
16 september

Zondag
17 september

Rotterdam: Lichaam gevonden 

bij grondwerkzaamheden

Op zaterdag 1 december 2007 
werd aangifte gedaan van de 
vermissing van de 39-jarige 
Hannes van Schaften. Hij bleek 
sinds maandag 26 november 
2007 vermist te zijn. Ook zijn 
zwarte Volkswagen Caddy bleek 
vanaf die tijd spoorloos. 
Zaterdag 9 februari 2008 werd 
aan de André Gideplaats in Rot-
terdam (Ommoord) de vermiste 
Volkswagen Caddy van Hannes 
aangetroffen op een algemene 
parkeerplaats. Volgens een ge-
tuige stond die auto er vermoe-
delijk sinds de eerste week van 
december 2007 geparkeerd. 
En dan wordt op dinsdag 25  
februari 2008 tijdens grondwerk-
zaamheden aan de (voormalige) 
Beekweg in Rotterdam, vlakbij 
het vliegveld Zestienhoven, het 
stoffelijk overschot aangetrof-
fen van een man. Tijdens die 
werkzaamheden werden grote 

hoeveelheden zand vanaf een 
terrein aan de Woensdrecht-
straat in Rotterdam verplaatst 
naar de Beekweg. Uit onder-
zoek is gebleken dat het stof-
felijk overschot aan de locatie 
Woensdrechtstraat begraven 
heeft gelegen.

Wie Hannes vermoord heeft 
is tot op de dag van onbekend 
gebleven. Waarom Hannes 
dood moest is ook onbekend. 
Wellicht heeft het iets te maken 
gehad met een conflict in het 
drugscircuit.
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Maandag
18 september

Dinsdag
19 september

Woensdag
20 september

Donderdag
21 september

Vrijdag
22 september

Zaterdag
23 september

Zondag
24 september

Den Haag: Sigaren-
handelaar vermoord 
Op donderdag 22 september 
1988 wordt in een sigarenwin-
keltje aan de Mient in Den Haag 
het lichaam gevonden van de 
72-jarige Johannes Schrijvers. 
Schrijvers was weduwnaar en 
woonde achter de winkel. Op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
opende hij zijn winkeltje enkele 
uren voor publiek. Buurtbewo-
ners vertellen dat Schrijvers de 
deur altijd op slot hield uit angst 
voor overvallen. Klanten moes-
ten eerst aanbellen en daarna 
deed hij de deur voor hen open.

Schrijvers lag op de bank in de 
woonkamer achter de winkel. 
Hij was door messteken om 
het leven gebracht. Het mes 
waarmee dat gebeurde, is nooit 
gevonden. Wel hebben enkele 
getuigen een persoon die iets 
tegen zijn borst aan klemde, 

vanaf het winkeltje aan de 
Mient zien wegrennen. Johan-
nes Schrijvers had regelmatig 
contact met vrouwen die hij 
oppikte bij station Den Haag 
Hollands Spoor. Het is nog altijd 
niet bekend wie de Haagse si-
garenhandelaar vermoord heeft. 
Wie helpt om dit raadsel op te 
lossen?

Johannes Schrijvers dood aangetroffen (1988)
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Maandag
25 september

Dinsdag
26 september

Woensdag
27 september

Donderdag
28 september

Vrijdag
29 september

Zaterdag
30 september

Zondag
1 oktober

Deventer:  
Man doodgestoken
Op maandag 4 december 1995 
werd rond 19.15 uur Hugo 
Bootsma dood aangetroffen 
voor zijn huis aan de Bergstraat 
in het centrum van Deventer. Hij 
was door meerdere messteken 
om het leven gebracht. Hugo 
was een hardwerkende man 
van 46 jaar. Sinds een paar 
jaar kwam hij ervoor uit dat hij 
homoseksueel was. Hij woonde 
in Deventer, maar kwam ook 
vaak in Amsterdam. Kort voor 
zijn dood had hij daar nog een 
appartementje gekocht.

De politie startte direct een on-
derzoek naar deze moord. Wie 
heeft Hugo doodgestoken en 
waarom? In 2012 werd de zaak 
opnieuw onderzocht. Er kwa-
men verschillende verdachten 

naar voren, maar de zaak werd 
niet opgelost. De nabestaanden 
leven nog altijd in onzekerheid 
over wie Hugo vermoord heeft 
en waarom.  
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Al meer dan twintig jaar wordt 
Ineke Fleurke vermist. De des-
tijds 29-jarige vrouw woonde 
aan de Populierenlaan in 
Groningen en was verslaafd aan 
coke. Zij had een Iraanse vriend. 
Deze man dealde, ook vanuit de 
woning van Ineke. Op woens-
dag 5 oktober 1994 hebben de 
ouders van Ineke haar voor het 
laatst gezien. Dat was in haar 
woning aan de Populierenlaan. 
Ineke leek te zijn mishandeld en 
was depressief. 

Ruim een week later, op vrijdag 
14 oktober 1994, meldt een 
vriend bij de politie dat Ineke 
wordt vermist. Ongeveer een 
jaar later wordt aan de politie 
gemeld dat Ineke weer terecht 
is. Maar vijf jaar later, in no-
vember 2000 blijkt dat Ineke 
nog steeds vermist wordt. 
Overigens blijkt achteraf dat de 

melding dat Ineke weer terecht 
zou zijn, zeer bedenkelijk is 
geweest. Zo is nooit bekend 
geworden wie die melding heeft 
gedaan.

Ineke is ongeveer 1.70 meter 
lang en heeft schoenmaat 36,5. 
Op haar voorhoofd zit een klein 
litteken. Er zijn aanwijzingen dat 
Ineke Fleurke het slachtoffer 
van een misdrijf is geworden. 
Wat is er met Ineke gebeurd? 
Waar is zij?
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Maandag
2 oktober

Dinsdag
3 oktober

Woensdag
4 oktober

Donderdag
5 oktober

Vrijdag
6 oktober

Zaterdag
7 oktober

Zondag
8 oktober

Groningen: Waar  
is Ineke Fleurke?

Ineke Fleurke voor het laatst gezien (1994)
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Maandag
9 oktober

Dinsdag
10 oktober

Woensdag
11 oktober

Donderdag
12 oktober

Vrijdag
13 oktober

Zaterdag
14 oktober

Zondag
15 oktober

Utrecht: Wat is er met  

Robert Obermeijer gebeurd?

Op zaterdag 30 december 1989 
wordt rond 21.30 uur de 26-ja-
rige Robert Obermeijer dood ge-
vonden in het huis van zijn zus 
aan de Beukstraat in Utrecht. 

Robert Obermeijer stopte 
in 1983 met zijn studie en 
verhuisde naar Utrecht. Daar 
werkte hij voornamelijk in de 
horeca. Zijn laatste baan was als 
uitzendkracht in een bejaarden-
tehuis in Bilthoven. Robert had 
veel losse seksuele contacten. 
Volgens verschillende mensen 
in zijn omgeving had Robert een 
min of meer vaste relatie met 
ene Willem en ook met een 
man genaamd Peter.

Tot op de dag van vandaag is 
niet duidelijk wie deze Willem 
en Peter zijn. Het slachtoffer zou 

enkele dagen voor zijn overlijden 
een etentje hebben gehad met 
zowel Willem als Peter. Hierna 
zou hij met een van beiden naar 
huis zijn gegaan. Wie weet wat 
er met Robert Obermeijer is 
gebeurd?
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Zutphen: Waar is 
Duncan Zwakke?
Al meer dan een kwart eeuw 
wordt Duncan Zwakke uit 
Zutphen vermist. Op dinsdag 
17 oktober 1989 werd Duncan 
Zwakke voor het laatst gezien. 
Dat was in het centrum van 
Zutphen. Duncan Zwakke was 
toen 31 jaar oud.

Duncan, die in Suriname 
geboren werd, was werkzaam 
als technicus voor een bedrijf 
in Dieren. Maar uit onderzoek 
bleek dat hij vermoedelijk ook 
iets deed met drugs. Na de 
verdwijning van Duncan Zwakke 
heeft de politie een verdachte 
uit Zutphen aangehouden, maar 
deze kwam na een paar weken 
weer op vrije voeten.

Er gaan in Zutphen veel 
verhalen rond over wat er met 
Duncan gebeurd is en hoe zijn 
lichaam is verstopt. Maar wat 

er werkelijk is gebeurd, blijft 
nog altijd de vraag. Wie kan 
de politie helpen om achter 
de waarheid te komen, zodat 
de nabestaanden van Duncan 
Zwakke na meer dan 25 jaar 
eindelijk te horen krijgen wat er 
met hem gebeurd is. 
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Maandag
16 oktober

Dinsdag
17 oktober

Woensdag
18 oktober

Donderdag
19 oktober

Vrijdag
20 oktober

Zaterdag
21 oktober

Zondag
22 oktober

Duncan Zwakke voor het laatst gezien (1989)
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Maandag
23 oktober

Dinsdag
24 oktober

Woensdag
25 oktober

Donderdag
26 oktober

Vrijdag
27 oktober

Zaterdag
28 oktober

Zondag
29 oktober

Herman Ploegstra voor het laatst gezien (2010) 

Breskens: Brandweer-
man Ploegstra vermist

Op dinsdag 26 okober 2010 
wordt de 35-jarige Herman 
Ploegstra voor het laatst gezien 
in Breskens. Daar heeft hij een 
fitnesscentrum Way of Life 
bezocht. Maar Herman komt 
niet thuis in IJzendijke aan. Zijn 
vrouw slaat alarm.

Herman werkte onder andere 
bij de vrijwillige brandweer in 
Breskens. Op een oprit van een 
terrein van het waterschap aan 
de Duivelshoekseweg in Bres-
kens werd na een zoektocht de 
auto van Ploegstra gevonden. 
Dat is een BMW type x5.

De auto was niet afgesloten, 
en naast de auto lagen een 
portemonnee en Hermans 
brandweerpieper. Van Herman 
ontbrak ieder spoor. Tips zijn 
meer dan welkom.
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Maandag
30 oktober

Dinsdag
31 oktober

Woensdag
1 november

Donderdag
2 november

Vrijdag
3 november

Zaterdag
4 november

Zondag
5 november

Den Haag: Schietpartij 
op industrieterrein
Een doodlopende straat op een 
Haags industrieterrein. Dat is 
de plek waar op maandag 3 
november 2008 een schietpartij 
plaatsvindt. 

Slachtoffer is de 32-jarige Peter 
de Koster.  Hij wordt om 20.00 
uur zittend in een bestelbusje 
dood gevonden. Het busje staat 
op een doodlopende zijstraat 
van de Binckhorstlaan op indus-
trieterrein De Binckhorst in Den 
Haag.

Peter de Koster woonde sinds 
een week in een caravan op dat-
zelfde industrieterrein. Daarvoor 
woonde hij op een woonboot 
gelegen aan het Trekvlietplein 
in Den Haag. Peter wordt in zijn 
bestelbusje doodgeschoten, 

maar nog altijd is niet bekend 
door wie. Wie heeft tips om de 
dader te vinden?

Sterfdag van Peter de Koster (2008)
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Maandag
6 november

Dinsdag
7 november

Woensdag
8 november

Donderdag
9 november

Vrijdag
10 november

Zaterdag
11 november

Zondag
12 november

Groningen: Wie  
doodde Cor Booisma?
Op woensdag 11 november 
1998 werd het stoffelijk over-
schot van de 69-jarige Cornelis 
Booisma aangetroffen in zijn 
huis aan de Koninginnelaan 
in Groningen. Hij bleek door 
geweld om het leven te zijn 
gebracht. 

Cor Booisma is op maandagoch-
tend 9 november nog op straat 
gezien. Diezelfde avond horen 
getuigen ruzie in het huis van 
Cor. Op dinsdagavond 10 no-
vember wilde een medewerker 
van tafeltje-dekje een maaltijd 
brengen, maar er werd niet 
opengedaan. Vermoedelijk was 
Cor Booisma toen al overleden. 

Cor was een stevige drinker en 
had regelmatig mensen over de 
vloer die met hem meedronken. 
Na de dood van zijn vriendin 
eerder dat jaar, verwaarloosde 

Cor zichzelf 
en nam zijn 
drankgebruik 
toe. De mensen die bij hem 
over de vloer kwamen, deden 
wel boodschappen voor hem en 
hij leende ook wel geld uit aan 
zijn bezoekers. In januari 1999 
is iemand aangehouden voor dit 
misdrijf, maar dit heeft niet tot 
de oplossing geleid.
Wie heeft de tip om deze zaak 
op te lossen?

Cor Booisma dood aangetroffen (1998)
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Geldermalsen:  
Overval op motorzaak
Het is maandag 16 november 
1998 als de eigenaren van 
motorzaak Helimotors in Gelder-
malsen na sluitingstijd koffie 
drinken met enkele vaste klan-
ten. Dat doen zij in de kantine 
achter het winkelgedeelte. Rond 
21.30 uur horen zij opeens doffe 
klappen en glasgerinkel. Som-
mige bezoekers rennen naar 
het winkelgedeelte om te kijken 
wat er aan de hand is. 
Zo ook de 47-jarige Daan van 
Kranenburg uit Deil, die regel-
matig in de motorzaak komt. Ze 
zien dat de toegangsdeur kapot 
is en dat er buiten voor de deur 
een auto staat. Een onbekende 
man met bivakmuts loopt in de 
winkel rond en buiten staat nog 
een overvaller. Deze is gewa-
pend. Er ontstaat chaos en het 
komt tot een schietpartij. Daan 
van Kranenburg wordt geraakt 

en overlijdt vlak daarna aan zijn 
verwondingen. 

Ondanks uitgebreid onderzoek 
is het de politie niet gelukt om 
deze zaak op te lossen. Wie 
heeft meer informatie over 
deze zeer gewelddadige overval 
waardoor een toevallig aanwe-
zige man het leven verloor? 
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Maandag
13 november

Dinsdag
14 november

Woensdag
15 november

Donderdag
16 november

Vrijdag
17 november

Zaterdag
18 november

Zondag
19 november

Sterfdag van Daan van Kranenburg (1998)
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Arnhem: Lichaam gevonden 

tussen vuilcontainers

Op maandagochtend 22  
november 2010 werd in Arnhem 
het lichaam gevonden van Ida 
Sjamsudin.
Ida Sjamsudin was moeder van 
drie kinderen. Na haar scheiding 
raakte zij haar kinderen kwijt 
en kwam zij in aanraking met 
drugs. Om haar cocaïneversla-
ving te kunnen betalen, ging ze 
tippelen. Dat deed zij in Arnhem 
in de omgeving van de Badhuis-
straat, vlak bij de Rijn. Bij nacht 
en ontij was ze als prostituee 
aan het werk om geld te verdie-
nen. Zo ook op zondagavond 21 
november 2010. Ze verliet die 
avond rond tien uur de daklo-
zenopvang in Arnhem en ging 
op weg naar de tippelzone.
De daarop volgende maandag-
ochtend 22 november 2010 
kreeg een medewerker van een 
poeliersbedrijf aan de Badhuis-

straat in Arnhem de schrik van 
zijn leven. Tussen de vuilcon-
tainers van het bedrijf vond 
hij het levenloze lichaam van 
een vrouw. Het bleek om Ida 
Sjamsudin te gaan. Ze was door 
ernstig geweld om het leven 
gebracht. Wie heeft informatie 
die kan bijdragen om deze zaak 
op te lossen?
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Maandag
20 november

Dinsdag
21 november

Woensdag
22 november

Donderdag
23 november

Vrijdag
24 november

Zaterdag
25 november

Zondag
26 november

Ida Sjamsudin dood aangetroffen (2010)

Sterfdag van Marie Christine Jonas (1989) (zie week 22)
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Maandag
27 november

Dinsdag
28 november

Woensdag
29 november

Donderdag
30 november

Vrijdag
1 december

Zaterdag
2 december

Zondag
3 december

Sterfdag van Jan Groeneveld (Jan Patat) (2000) 

Op zondagavond 3 december 
2000, omstreeks 19.30 uur, 
werd in zijn woning aan de 
Hazelaarstraat in Puttershoek 
(gemeente Binnenmaas),  de 
55-jarige Jan Dirk Albertus 
Groeneveld, doodgeschoten. 
Van het slachtoffer is bekend 
dat hij frites en snacks verkocht 
vanuit een rijdende frietkraam. 
Plaatselijk was hij dan ook beter 
bekend onder de naam “Jan 
Patat”.
Daarnaast handelde Jan in gou-
den sieraden. Dit deed hij vanuit 
huis, zijn frietkraam en ook 
onder andere vanuit een café in 
Roozendaal. Volgens ingewijden 
had Jan een grote klantenkring 
en kwamen bekende klanten 
zonder aanbellen via de keuken-
ingang voor zaken bij hem op 
bezoek.
Op 3 december 2000 drongen 
twee gemaskeerde mannen 

rond 19:30 de woning van 
Groeneveld langs de achterkant 
binnen. Het slachtoffer, die op 
dat moment samen met zijn 
vrouw in de woonkamer zat, 
werd onder bedreiging van 
een vuurwapen gesommeerd 
om een in de gangkast van de 
woning aanwezige kluis te ope-
nen. Terwijl hij meeliep naar de 
gang werd hij door één van de 
overvallers neergeschoten. Jan 
Patat overleed ter plekke.
Er werd een opsporingsonder-
zoek gestart maar heeft tot op 
de dag van vandaag niet geleid 
tot de oplossing van dit misdrijf. 

Puttershoek: Jan  
Patat doodgeschoten 
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Amsterdam: Moord  
op postzegelman
Op donderdagavond 7 decem-
ber 2000 omstreeks 22.30 uur 
werd de 57-jarige Hans Alfred 
Meijer dood aangetroffen in 
zijn postzegelwinkel aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal in 
Amsterdam.

Die avond heeft een voorbijgan-
ger Hans om ongeveer 18.30 
uur nog in de winkel gezien. 
Toen Hans om 21.00 uur nog 
niet thuis was, heeft zijn vrouw 
een paar keer geprobeerd om 
hem te bellen. Maar het lukte 
haar niet om contact met Hans 
te krijgen.

Ze ging zich steeds meer 
zorgen maken en besloot om 
samen met een buurman naar 
de winkel te gaan. Ze heeft de 
politie gebeld en die is ook naar 
de postzegelwinkel gekomen. 

Daar lag Hans, hij was door 
geweld om het leven gebracht. 
Na zestien jaar is nog altijd niet 
bekend wie Hans gedood heeft.
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Maandag
4 december

Dinsdag
5 december

Woensdag
6 december

Donderdag
7 december

Vrijdag
8 december

Zaterdag
9 december

Zondag
10 december

Sterfdag van Hans Alfred Meijer (2000)

Sterfdag van Hugo Bootsma (1995) (zie week 39)
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Maandag
11 december

Dinsdag
12 december

Woensdag
13 december

Donderdag
14 december

Vrijdag
15 december

Zaterdag
16 december

Zondag
17 december

Oostzaan: Dood 
door overval
In de nacht van woensdag 28 op 
donderdag 29 december 2011 
overleed de 66-jarige Herman 
Jansen uit Oostzaan als gevolg 
van een overval. 
Herman lag met zijn vrouw 
te slapen in hun huis aan het 
Zuideinde in Oostzaan. Om 
ongeveer 04.15 uur drongen 
onbekenden hun huis binnen, 
mishandelden Herman Jansen 
en zijn vrouw en bonden hen 
vast. Na een tijdje lukte het de 
vrouw om zichzelf te bevrijden 
en zij belde direct met de hulp-
diensten.
Helaas kwamen deze voor 
Herman Jansen te laat, hij is 
tijdens de overval overleden 
aan een hartinfarct. Zijn vrouw 
raakte gewond aan haar hoofd. 
De overval heeft vermoedelijk 
een half uur tot drie kwartier 
geduurd. Herman Jansen had 

een goedlopend taxibedrijf 
Eurolimo BV met luxe taxi’s, 
dat gevestigd was op hetzelfde 
adres aan het Zuideinde. De 
overvallers spraken Nederlands 
met een buitenlands accent. 
Wie weet meer?
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Maandag
18 december

Dinsdag
19 december

Woensdag
20 december

Donderdag
21 december

Vrijdag
22 december

Zaterdag
23 december

Zondag
24 december

St. Hubert: Zwangere vrouw 

in eigen huis gewurgd

Op donderdag 24 december 
1992 wordt de 26-jarige Mariët 
(Jet) Peters dood aangetroffen 
in haar huis aan de Nimrod in 
het Brabantse St. Hubert.

Mariët is getrouwd met Bart 
Bens en is zo’n 13 weken zwan-
ger. Ze werkte bij een electrobe-
drijf in Uden en Bart is chauffeur 
bij een mestdistributiebedrijf. 
Op donderdag 24 december 
1992, de dag voor kerst, gaat hij 
om ongeveer 04.30 uur op weg 
naar zijn werk. Als Bart tussen 
13.00 en 13.30 uur thuiskomt, 
ziet hij dat de voordeur open-
staat. Hij gaat naar binnen en 
ziet dat het hele huis overhoop 
is gehaald. Mariët ligt dood op 
haar bed, zij is gewurgd.
Het vermoeden is dat er een 
inbraak is geweest en dat die 
uit de hand is gelopen. Het 

raampje in de voordeur was 
vernield, alles lag overhoop en 
er was in kastjes gezocht. De 
buit lag in de auto van Mariët en 
Bart. Omdat er extra beveiliging 
op de auto zat, lukte het de 
dader(s) kennelijk niet om de 
auto te starten. Tot nu toe is 
niet bekend wie er achter dit 
misdrijf zit.

Sterfdag van Mariët Peters (1992)
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Amersfoort: Schiet-
partij oudejaarsavond
Zoals altijd tijdens de jaarwis-
seling ging Ricky Hok Ahin in 
Amersfoort met vrienden wat 
drinken. Maar de oudjaarsvie-
ring van 1994 was de laatste 
voor de 26-jarige Ricky, die 
in 1995 vader zou worden. 
Vrienden omschreven hem 
als goedlachs en in voor een 
plagerijtje.

Toen Ricky en zijn vrienden in 
café The Flame aan de Scher-
bierstraat in Amersfoort waren, 
werd een van hen mishandeld. 
De vrienden vertrokken maar 
besloten toch later op de avond 
terug te gaan naar The Flame 
om verhaal te halen.

Dat café was toen het clubhuis 
van motorclub de Confederates. 
Toen ze binnen waren, ontston-
den er opnieuw problemen. Er 
werd geschoten. Ricky raakte 

ernstig gewond en zakte buiten 
op straat in elkaar. Daar stierf 
hij. Iemand die hem buiten te 
hulp schoot werd toen zelf in 
zijn schouder geschoten. 

Degene die in het café gescho-
ten heeft, is aangehouden en 
later weer vrijgelaten. 
Tot op de dag van vandaag is 
niet bekend wie Ricky heeft 
doodgeschoten. 
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Maandag
25 december

Dinsdag
26 december

Woensdag
27 december

Donderdag
28 december

Vrijdag
29 december

Zaterdag
30 december

Zondag
31 december                                                          

Sterfdag van Herman Jansen (2011) (zie week 50)

Sterfdag van Ricky Hok Ahin (1994)

Robert Obermeijer dood aangetroffen (1989) (zie week 41)


