Help nabestaanden
uit hun onzekerheid

kalender 2018

Cold Cases
G

elukkig worden de meeste moorden en vermissingen in ons land
opgelost. Helaas lukt dat niet altijd.
Kinderen, partners, vrienden en familieleden blijven zich jarenlang afvragen
wat er met hun geliefde is gebeurd.
Voor hen is het erg belangrijk dat er
een einde komt aan die onzekerheid.
Speciale coldcaseteams richten zich op
deze onopgeloste misdrijven. Zij doen
er alles aan om nabestaanden de rust
te geven die ze verdienen.
De kalender
Om onopgeloste zaken op te kunnen
lossen, brengen de coldcaseteams
samen met de nabestaanden deze
kalender uit. Er staan zaken in waarover
u misschien meer informatie heeft.
Waarom zou u helpen?
Het kan zijn dat u al jarenlang belangrijke informatie over een misdrijf voor
uzelf houdt. Door deze te delen kan

er een last van uw schouder vallen.
Of misschien wilt u de nabestaanden
helpen zodat zij eindelijk weten wat er
met hun geliefde is gebeurd. Hoe dan
ook, het is nooit te laat om uw verhaal
te doen en u bent niet strafbaar als u
informatie die u geheim heeft gehouden alsnog deelt. Alle informatie kan
bijdragen aan het oplossen van een
zaak. Wie weet leidt uw informatie tot
een succesvolle vervolging in een zaak
en komt u wellicht in aanmerking voor
een beloning.
Beloningen
Als uw tip leidt tot de oplossing van
een zaak waar een beloning op staat
dan kunt u hiervoor in aanmerking
komen. De hoogte van de beloning
verschilt per zaak en hangt af van de
ernst van het delict. Kijk hiervoor op:
www.politie.nl/coldcases. Deze website
is ook beschikbaar bij het RIC binnen de
Penitentiaire Inrichtingen.

Informatie delen
De coldcaseteams doen er alles aan
om de zaak met uw informatie alsnog
op te lossen. U kunt op verschillende
manieren informatie doorgeven. Dat
kan ook anoniem. De mogelijkheden
leest u op de volgende bladzijde.
Meerdere talen
De gehele kalender is online beschikbaar in de talen Arabisch, Engels,
Russisch en Spaans.

Wilt u een tip doorgeven?
Coldcaseteams van de politie
U kunt de coldcaseteams per e-mail
bereiken.
E-mail naar coldcase@politie.nl
Anoniem: Nee
Beloning: Ja
De Opsporingstiplijn
U kunt de opsporingstiplijn bellen op
het gratis telefoonnummer.
Telefoonnummer: 0800-6070
Anoniem: Nee
Beloning: Ja
Meld Misdaad Anoniem
U kunt bellen met Meld Misdaad
Anoniem. U spreekt niet met de politie,
u blijft anoniem.
Telefoonnummer: 0800-7000
Anoniem: Ja
Beloning: Nee

Per post
U kunt gratis schriftelijk een tip verzenden naar onderstaand antwoordnummer (postzegel is niet nodig).
Antwoordnummer 2010
2501 XR Den Haag
Anoniem: mogelijk
Beloning: mogelijk
Team Criminele Inlichtingen
van de politie
Wilt u informatie delen in een strikt
vertrouwelijk gesprek? Bel dan tijdens
kantooruren (maandag tot en met
vrijdag 09.00-17.00 uur) om in contact
gebracht te worden met het Team
Criminele Inlichtingen.
Telefoonnummer: 0800-7060
Anoniem: Nee, maar uw identiteit
wordt afgeschermd. Voor uw veiligheid
zijn uw gegevens enkel bekend binnen
het TCI. Uw personalia worden niet
gedeeld met anderen binnen en buiten
de politie.
Beloning: Mogelijk

De telefoonnummers die vermeld
staan in de kalender zijn gratis en
afgeschermd. Deze worden dus niet
uitgeluisterd door de Dienst Justitiële
Inrichtingen en/of de penitentiaire
inrichting waar u verblijft. De post die
men daarnaast stuurt naar voorgaand
antwoordnummer wordt niet door de
inrichting gelezen en wordt ongeopend
naar de politie verzonden.
Wilt u een tip doorgeven en daarbij
gebruik maken van een telefoon in
een aparte ruimte van uw penitentiaire
inrichting? Geef dit aan bij het af
delingspersoneel van uw penitentiaire
inrichting of lever een spreekbriefje
in bij de brievenbus gericht aan de
Teamleider Beveiliging van uw
penitentiaire inrichting. Met vragen
over de tipmogelijkheden kunt u
ook terecht bij het personeel van
uw penitentiaire inrichting.

Overzicht zaken
coldcasekalender 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de 52 onopgeloste misdrijven die op de coldcasekalender van 2017 stonden.
De volledige omschrijving van de zaken is te vinden op www.politie.nl/coldcases.
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Den Bosch:
Babylijkje bij recreatieplas

Maandag
1 januari

L

Dinsdag
2 januari

angs de oever van recreatieplas
het Engelermeer bij ‘s-Hertogenbosch werd op 4 januari 2007 een
babylijkje gevonden. Het was een
voldragen baby, die na de geboorte
nog geleefd heeft. Het meisje was
verpakt in een blauwwitte plastic
tas van Albert Heijn. Van de moeder
ontbreekt elk spoor. Weet u meer
over deze zaak? Neem dan contact
op via een van de tipmogelijkheden.

Woensdag
3 januari

Donderdag
4 januari

Babylijkje bij Engelermeer in ‘s-Hertogenbosch
aangetroffen (2007)
Maarten Nelisse dood aangetroffen (1991) (zie week 3)

Vrijdag
5 januari

Vindplaats lijkje

Zaterdag
6 januari

Zondag
7 januari

week 1
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januari

Belon
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00

Koekange: Pleegdochter van
de aardbodem verdwenen

Maandag
8 januari

D

Dinsdag
9 januari

e pleegouders van Willeke Dost
(15) uit Koekange troffen haar
‘s ochtends 15 januari 1992 niet aan
in haar kamer. Willeke was vast en
zeker al op de fiets naar school gegaan, dachten ze. Aan het eind van
de middag kwam Willeke niet thuis.
Navraag leerde dat ze die dag nooit
op school was geweest. Laat op de
avond gaven de pleegouders haar
op als vermist. Willeke Dost had
een dramatische jeugd. Ze verloor
al voor haar eerste levensjaar haar
beide ouders bij een verkeerson
geluk. Daarna verbleef ze bij familie,
pleegouders en in diverse opvangtehuizen.
Haar vermissing werd aanvankelijk
beschouwd als een vrijwillige verdwijning, maar later is men anders
naar de verdwijning van Willeke
Dost gaan kijken. Er is veelvuldig

naar het meisje gezocht. In 2010
vond er nog een grote zoekactie
plaats bij de boerderij van haar
pleegfamilie aan de Dwarsdijk 41
in Koekange. Alle (zoek)acties
waren tevergeefs.
Nabestaanden en bekenden van
Willeke Dost willen graag dat er
een einde komt aan de onzekerheid
over het lot van het meisje. Uw tips
kunnen hen de rust bieden waar ze
al die jaren naar op zoek zijn.

Dodelijke schietpartij waarbij Chirs Boelsen om
het leven kwam (1989) (zie week 5)

Woensdag
10 januari

Donderdag
11 januari

Onbekende man dood aangetroffen aan de Oude
Zijdsvoorburgwal 143 in Amsterdam (1982) (zie week 4)

Vrijdag
12 januari

Zaterdag
13 januari

Zondag
14 januari

Willeke Dost
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Willeke Dost voor het laatst gezien (1992)
Marian Kusters als vermist opgegeven (2010) (zie week 42)

week 2

januari

Belon

ing

€ 15.0

00

Rotterdam:
Caféhulp dood aangetroffen

Maandag
15 januari

I

Dinsdag
16 januari

n café ’t Abattoir in de Rotterdamse
wijk Crooswijk werd vrijdagochtend
4 januari 1991 Maarten Nelisse vermoord aangetroffen. Waarschijnlijk
werd de 64-jarige kroegmedewerker
het slachtoffer van een beroving.
Er was namelijk geld meegenomen.
Maarten Nelisse werkte meestal twee
avonden in de week in het café.
Die bewuste avond was het er niet
echt druk en waren er vooral vaste
stamgasten. Zoals gebruikelijk sloot
het café de deuren rond 01.00 uur.
Getuigen vertelden dat rond 01.15
uur de laatste gasten de kroeg
verlieten. Het is goed mogelijk dat
Nelisse na sluitingstijd in het café
bleef om nog wat op de gokkast te
spelen. Dat deed hij wel vaker.

houden, maar tot een veroordeling
kwam het niet. Het is onduidelijk
wat er zich na sluitingstijd in ’t
Abattoir heeft afgespeeld. Heeft u
tips die meer duidelijkheid kunnen
verschaffen, geef uw tips dan door.

Woensdag
17 januari

Donderdag
18 januari

Vrijdag
19 januari

Maarten Nelisse

Naar aanleiding van de moord
werden er twee verdachten aangeTips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Zaterdag
20 januari

Zondag
21 januari

week 3

januari

Belon

ing

€ 15.0

00

Amsterdam: Onbekende dode
man met opvallende tatoeages

Maandag
22 januari

O

Dinsdag
23 januari

nder een hoop vuil werd op
11 januari 1982 in Amsterdam
het stoffelijk overschot gevonden
van een onbekende man. Deze lag
gewikkeld in een kleed op het perceel aan de Oude Zijdsvoorburgwal
143. Om achter de identiteit van de
man te komen, werd in tal van Europese landen onderzoek gedaan.
Dat heeft helaas niets opgeleverd.
Het ging om een blanke man met
een lengte van 1.83 m. Het slachtoffer had een aantal opmerkelijke
tatoeages op zijn lichaam. Op de
binnenkant van het rechterbeen
droeg hij een tatoeage van een
vlinder. Op de rechter onderarm
was een tatoeage te zien van een
hartje. Op de linker onderarm had
hij een indianenkopje laten zetten
en op de rug een tatoeage van een
hand met daarop een brandende

kaars. Daarop stond de tekst ‘Der
Teufel soll mein Führer sein!’
Het is in al die jaren niet gelukt om
te achterhalen wie deze man is. Weet
u misschien om wie het hier gaat?

Woensdag
24 januari

Donderdag
25 januari

Vrijdag
26 januari

Zaterdag
27 januari

Zondag
28 januari
Afbeeldingen van de tatoeages
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januari

Belon

ing

€ 15.0

00

Rotterdam:
De moord op ‘Bolle Chris’

Maandag
29 januari

C

Dinsdag
30 januari

hris Boelsen, ook wel ‘Bolle
Chris’ genoemd, was actief
in de illegale loterij in Rotterdam.
Hij had vaak veel geld op zak. Dat
werd hem noodlottig in de nacht
van zaterdag 7 op zondag 8 januari
1989. Die zaterdagavond was Chris
Boelsen (38) op bezoek geweest
bij één van zijn ‘lopers’ om geld te
innen en prijzengeld uit te keren. Bij
het verlaten van de woning aan de
Berkelstraat werd hij neergeschoten
en raakte daarbij dodelijk gewond.
Chris Boelsen, die ook een bekende
was in het Rotterdamse glazenwas
serscircuit, verdiende flink geld aan
de illegale loterij. Bovendien was
de concurrentie in dit illegale circuit
groot. Het is dus goed denkbaar dat
de schutter of schutters uit het gokmilieu afkomstig waren. Of hield Chris
zich wellicht ook nog met andere

duistere praktijken bezig en moeten
de daders daar worden gezocht?
De politie heeft vooralsnog geen
antwoord op die vragen.
Chris Boelsen was vader van twee
kinderen. Het zou hen en ook de
rest van zijn familie ontzettend veel
waard zijn wanneer na al die jaren
de zaak wordt opgelost. Heeft u tips
die daaraan bij kunnen dragen?

Martien van der Meijs dood aangetroffen (2002)
(zie week 44)

Woensdag
31 januari

Donderdag
1 februari

Vrijdag
2 februari

Zaterdag
3 februari

Zondag
4 februari

Chris Boelsen
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week 5

januari

Belon

ing

€ 15.0

00

Leeuwarden:
Alleenstaande man vermoord

Maandag
5 februari

D

Dinsdag
6 februari

e werkster was bij aankomst
al iets vreemds opgevallen. De
gordijnen van de woning van Roelof
Steinvoorte waren de ochtend van
5 februari 1993 gesloten. Eenmaal
in de woning aan de Mr. P.J. Troel
straweg 88 in Leeuwarden wist ze
waarom de gordijnen nog dicht
waren. Daar vond ze het levenloze
lichaam van de 62-jarige Steinvoorte.
Het slachtoffer was meerdere malen
in zijn borst gestoken en had diverse
letsels aan zijn hoofd. Steinvoorte is
vermoedelijk de avond ervoor om
het leven gebracht.
De heer Steinvoorte kwam uit een
vermogende familie en bezat divere
panden in Leeuwarden die hij verhuurde. Na de dood van zijn ouders
bleef hij alleen in het ouderlijk huis
wonen. Er deden verhalen de ronde
dat hij mogelijk veel geld in huis

had en dat hij homoseksuele relaties had. Deze verhalen zijn echter
nooit met feiten hard gemaakt.
Nabestaanden van de heer Steinvoorte weten niet wat er die avond
gebeurd is. Weet u meer over deze
zaak? Help dan om dit onderzoek
na al die jaren tot een goed einde
te brengen.

Roelof Steinvoorte dood aangetroffen (1993)

Woensdag
7 februari

Donderdag
8 februari

Vrijdag
9 februari

Zaterdag
10 februari

Zondag
11 februari

Roelof Steinvoorte
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week 6

februari

Amsterdam: Vrouw vermist
sinds Valentijnsdag

Maandag
12 februari

Z

Dinsdag
13 februari

e vertelde haar man dat ze naar
de methadonverstrekking bij
het Weesperplein in Amsterdam
ging. En dat ze daarna een vriend
in de Bijlmer ging bezoeken.
De 28-jarige Stefanie Blijd verliet
daarop het huis in de Pijp. Ze zou
die 14e februari 2011 (Valentijnsdag)
nooit bij de twee bestemmingen
aankomen.
Haar moeder, die ze voor alles belde,
heeft niets meer van haar dochter
gehoord. Met haar man had Stefanie
Blijd de afspraak om altijd na een
paar dagen te laten weten hoe het
met haar ging. Ook hij heeft na
14 februari 2011 taal noch teken van
haar vernomen. Stefanie Blijd, die
oorspronkelijk uit Duitsland kwam,
woonde sinds 2005 in Amsterdam.
Ze was verslaafd en prostitueerde
zichzelf als zij geld nodig had.

Zij gebruikte daarbij naast Blijd
verschillende achternamen, zoals
Geigl en Amiti.
Heeft u tips waarmee u de familie
van Stefanie Blijd zekerheid kunt
geven over haar lot?

Woensdag
14 februari

Stefanie Blijd voor het laatst gezien (2011)

Donderdag
15 februari

Vrijdag
16 februari

Zaterdag
17 februari

Stefanie Blijd
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Zondag
18 februari

week 7

februari

Belon

ing

€ 15.0

00

Helmond: Vrouw gedood
tijdens hond uitlaten

Maandag
19 februari

T

Dinsdag
20 februari

ijdens het uitlaten van haar
hond werd Mariëlle Markgraaff
op 22 februari 2016 rond de klok
van 22.00 uur op de Bakelsedijk in
Helmond plotseling aangevallen.
Iemand sloeg de 37-jarige vrouw
met een massief voorwerp op het
hoofd. Dit overleefde Mariëlle niet
De brute aanval vond plaats op
het fietspad, dat direct grenst aan
het woonwagencentrum aan de
Bakelsedijk in Helmond.
Mariëlle was moeder van twee
dochters en lag in scheiding.
Samen met haar dochters verbleef
ze tijdelijk bij haar moeder op het
woonwagencentrum. De politie
heeft alles uit de kast gehaald om
de dader van deze aanslag met
dodelijke afloop te vinden. Ondanks
al deze inspanningen is dat helaas
niet gelukt. Haar twee dochters en

andere nabestaanden hebben geen
rust voordat de dader is gevonden.
Weet u wie er achter deze aanval zit?

Woensdag
21 februari

Donderdag
22 februari

Mariëlle Markgraaff om het leven gebracht (2016)

Vrijdag
23 februari

Mariëlle Markgraaff
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Zaterdag
24 februari

Zondag
25 februari

week 8

februari

Belon

ing

€ 15.0

00

Haarlem: Dodelijke
steekpartij na snackbar bezoek

Maandag
26 februari

N

Dinsdag
27 februari

a een woordenwisseling met
drie jongens verliet Daniël
Manion (28) snackbar De Tempelier
in Haarlem. Hij was daar die avond
op 27 maart 1994 samen met zijn
buurman. Al snel werd hij achtervolgd door drie jongens. Op de
hoek Tempelierstraat/Wijde Geldelozepad, vlakbij het huis van het
slachtoffer, kwam het tot een vechtpartij waarbij Daniël Manion twee
keer werd gestoken. Toen de vrouw
van het slachtoffer tussenbeide
kwam, vluchtten de daders op een
witte opoefiets en een snorfiets.
Een maand en drie operaties later
overleed Daniël aan de gevolgen
van de steekpartij.
Het ging om twee getinte jongens
en een blanke jongen. Van de getinte jongens was één aanmerkelijk
langer dan de ander. De blanke

jongen had opvallend lichtblond,
bijna wit haar. Alle drie waren
tussen de 16-18 jaar. De kleinste
getinte jongen had opvallend kleine
toegeknepen ogen en heel kort
zwart haar. Hij droeg een baseball
pet. Vermoedelijk waren
ze kort voor
de steekpartij
in discotheek
Plaza aan het
Houtplein/
Tempeliersstraat. MogeDaniël Manion
lijk waren ze
omstreeks 01.15 uur ook betrokken
bij een vechtpartij op het Houtplein.
Als u weet wie de drie jongens
waren, meld dit dan via een van de
tipmogelijkheden. De nabestaanden
van het slachtoffer zullen u er dankbaar voor zijn.

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
28 februari

Donderdag
1 maart

Vrijdag
2 maart

Zaterdag
3 maart

Zondag
4 maart

week 9

februari

Belon

ing

€ 15.0

00

Bakel: Portugese
in het niets verdwenen

Maandag
5 maart

Z

Dinsdag
6 maart

e woonde in een chalet op
een recreatiepark in Bakel.
Daar werd de Portugese Rosa Maria
Venda Da Silva (25) voor het laatst
op 10 maart 2008 omstreeks 24.00
uur in levende lijve gezien. Ze werkte bij een vleesverwerkingsbedrijf
in Someren. Op 12 maart verscheen
ze niet op haar werk. Vijf dagen
later werd ze officieel als vermist
opgegeven.

uitgesloten. Haar familie in Portugal
maakt zich grote zorgen om haar. U
kunt hun zorgen voor een belangrijk
deel wegnemen met tips die leiden
tot de oplossing van deze zaak.

Donderdag
8 maart

Vrijdag
9 maart

Nader onderzoek maakte duidelijk
dat de Portugese na haar verdwijning
ook geen contact meer had met haar
familie in Portugal. Opvallend was
ook dat al haar kleding en eigendommen nog in haar chalet lagen.
Men tast in het duister wat er met
de vrouw is gebeurd. Gelet op de
omstandigheden rond haar verdwijning wordt een misdrijf niet

Woensdag
7 maart

Zaterdag
10 maart

Rosa Maria Venda Da Silva voor het laatst gezien (2008)

Zondag
11 maart

Rosa Maria Venda Da Silva
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week 10

maart

Belon

ing

€ 15.0

00

Den Haag: Man lag ruim
week dood in woning

Maandag
12 maart

O

Dinsdag
13 maart

p vrijdag 16 maart 2007
werd in zijn woning aan de
Schoutendreef 342 in Den Haag het
stoffelijk overschot van Maarten
Redeker (29) gevonden. Aanwijzingen duidden er op dat de man zeer
waarschijnlijk door een misdrijf om
het leven kwam. Uit het onderzoek
werd bovendien duidelijk dat iemand hem al in de vroege ochtend
van 7 maart 2007 zo ernstig verwondde dat hij enige tijd later aan
de gevolgen hiervan overleed.
Van Maarten Redeker was bekend
dat hij homoseksueel was. Hij had
wisselende contacten en was online
actief op de bekende gaysites.
Hij sprak op 6 maart voor het laatst
met zijn naasten en op 7 maart
verscheen hij niet op zijn werk bij
De Schildershoek.

Weet u meer over de dood van
Maarten Redeker? Met uw informatie die tot de oplossing van deze
zaak leidt, bewijst u de naasten van
hem een grote dienst.

Woensdag
14 maart

Donderdag
15 maart

Vrijdag
16 maart

Maarten Redeker dood aangetroffen (2007)

Zaterdag
17 maart

Maarten Redeker

Zondag
18 maart

week 11
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maart

Belon

ing

€ 15.0

00

Teteringen: Jonge vrouw
dood aangetroffen in bos

Maandag
19 maart

E

Dinsdag
20 maart

en gezin maakte op eerste
kerstdag 1990 rond het middaguur nietsvermoedend een wandeling
door Cadettenkamp, een bosperceel
bij Teteringen. Tot hun schrik stuitten
ze plotseling op een stoffelijk overschot. Dat was verpakt in een bruine
deken en lag verscholen achter een
houtwal. Het lichaam van de vrouw
was afgedekt met een groene
deken en groot stuk vloerkleed.
Over haar hoofd lag een rode doek.
Een buurtonderzoek wees uit dat
het verpakte lichaam mogelijk al
op 23 december was gezien.
De vrouw was tussen de 15-18 jaar,
was 1.63 m lang en had schoenmaat
36. Zij was gekleed in een rode coltrui (maat L) en een rood fluwelen
broek (maat 3) van het merk Carine.
Dit merk was in die tijd alleen maar
in België te koop.

Naar aanleiding van de vondst
werden er meerdere mensen aangehouden. Desondanks is nog altijd
onbekend wie de jonge vrouw is
en onder welke omstandigheden zij
om het leven kwam. Heeft u meer
informatie over deze zaak waarmee
het strafbare feit kan worden opgelost geef deze dan door.

Woensdag
21 maart

Donderdag
22 maart

Vrijdag
23 maart

Zaterdag
24 maart

Zondag
25 maart

Onbekende vrouw

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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maart

Belon

ing

€ 15.0

00

Arnhem: Gepensioneerde
kolonel vermoord

Maandag
26 maart

V

Dinsdag
27 maart

rienden die Hans Blüml kwamen
Blüml was een gepensioneerde
ophalen voor een bijeenkomst
kolonel van de Koninklijke Landmacht.
van de Vrijmetselarij stonden op
Hij was niet gehuwd en woonde
maandagavond 29 maart 1999 voor
alleen. Hij was homoseksueel en
een dichte deur. Ook
bezocht regelmatig
na herhaaldelijk aanhomo-ontmoetingsbellen bleef de voorplaatsen in en rondom
deur van de woning
Arnhem. Ook nam hij
aan de Goyenstraat
regelmatig mannen mee
13 in Arnhem dicht.
naar zijn huis. Er zijn
Omdat ze het niet
tijdens het onderzoek
vertrouwden, belden
meerdere verdachten
ze de politie. Nadat
in beeld geweest, maar
agenten naar binnen
hun betrokkenheid met
gingen door een
de moord op de gepenHans Blüml
raampje te forceren,
sioneerde kolonel kon
vonden ze de 65-jarige man in de
nooit worden aangetoond.
hal. Daar lag hij onderaan de trap,
badend in het bloed. De harde klapNabestaanden van Blüml leven al
pen op zijn hoofd waren hem fataal
jaren in grote onwetendheid wie
geworden.
hem om het leven heeft gebracht.
Kunt u hen helpen met tips?

Daniel Manion aangevallen na bezoek snackbar (1994)
(zie week 9)

Woensdag
28 maart

Donderdag
29 maart

Hans Blüml dood aangetroffen (1999)

Vrijdag
30 maart

Zaterdag
31 maart

Zondag
1 april

week 13
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maart

Belon

ing

€ 15.0

00

Roermond: Overval op kerkhof
met dodelijke afloop

Maandag
2 april

O

Dinsdag
3 april

p de algemene begraafplaats
‘Tussen de Bergen’ in Roermond
vond op 22 juli 2003 een verschrikkelijk misdrijf plaats. Terwijl hij bij het
graf van zijn overleden echtgenote
stond, werd de 75-jarige Piet
Mergelsberg plotseling overvallen.
Piet werd met een hard voorwerp
op zijn hoofd geslagen, waarna de
dader(s) er, met de buit van een
paar tientjes uit de portemonnee
van Piet, vandoor ging(en).
De gewonde Piet Mergelsberg werd
met grote haast per ambulance
overgebracht naar het Roermondse
ziekenhuis. Aanvankelijk leek het
erop dat hij na enkele dagen het
ziekenhuis weer zou kunnen verlaten. Plotseling verslechterde de
toestand van Piet Mergelsberg. Hij
werd overgebracht naar het UMC
in Maastricht, maar daar overleed

hij op 25 juli 2003 aan de gevolgen
van de gewelddadige overval.
Nabestaanden hebben veel vragen
over de moord op Piet Mergelsberg.
Uw tips kunnen hen wellicht helpen
de tragische gebeurtenis een plaats
te geven.

Woensdag
4 april

Donderdag
5 april

Vrijdag
6 april

Zaterdag
7 april

Zondag
8 april

Piet Mergelsberg

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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april

Belon

ing

€ 15.0

00

Enschede: Vermist meisje
dood teruggevonden

Maandag
9 april

R

Dinsdag
10 april

ia de Vries (13) verliet op 3 mei
1990 het huis van haar moeder
in Enschede tussen 20.00-20.30
uur. Ze zou er nooit meer terugkomen. Vijf maanden intensief
politieonderzoek leverde niets op
en het onderzoek werd stopgezet.
Totdat op dinsdag 9 april 1991 in
het Nationaal Park de Hoge Veluwe
skeletdelen werden aangetroffen.
Het bleek te gaan om het lichaam
van de vermiste Ria de Vries.

Familieleden van Ria de Vries hopen
dat na al die jaren haar dood alsnog
wordt opgelost. Mocht u informatie
hebben die tot die oplossing kan leiden, dan zullen ze u daar bijzonder
dankbaar voor zijn.

Ria de Vries dood aangetroffen (1991)

Woensdag
11 april

Donderdag
12 april

Vrijdag
13 april

Na de vondst ging er opnieuw een
grootschalig onderzoek van start. Er
kwamen daarbij diverse verdachten
in beeld. Desondanks is het tot op
de dag van vandaag onduidelijk wat
er zich precies rond de dood van Ria
de Vries heeft afgespeeld.

Zaterdag
14 april

Ria de Vries

Onbekende man dood aangetroffen in de Arkersluis in
Nijkerk (1999) (zie week 28)

Zondag
15 april

week 15
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april

Belon

ing

€ 10.0

00

Boxtel:
Babylijkje bij de A2

Maandag
16 april

O

Dinsdag
17 april

p 22 april 2012 werd op een
droge oever van de Dommel
bij de onderdoorgang van de A2
(Eindhoven-Den Bosch) bij Boxtel
een babylijkje aangetroffen. De
voldragen baby - het ging om een
meisje - heeft nadat ze was
geboren nog geleefd. Ze werd
gevonden in een grijze vuilniszak
en was in een handdoek gewikkeld.
Kunt u meer informatie geven die
naar de moeder van deze baby
leidt, neem dan contact op via een
van de tipmogelijkheden.

Woensdag
18 april

Donderdag
19 april

Vrijdag
20 april

Zaterdag
21 april

Zondag
22 april
Vindplaats babylijkje

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Babylijkje langs de A2 bij Boxtel aangetroffen (2012)

week 16

april

Belon

ing

€ 20.0

00

Haarlemmermeer:
Geketende man in ringvaart

Maandag
23 april

S

Dinsdag
24 april

lechts gekleed in een boxershort en vastgebonden in een
foetushouding met een ijzeren
ketting van ruim vijf meter om zijn
hals, polsen en enkels. Zo werd op
dinsdag 27 april 1999 een lichaam
van een onbekende blanke man
in het water van de ringvaart bij
Zwanenburgerdijk (onder viaduct
Rijksweg A9, gemeente Haarlemmermeer) aangetroffen. Een dag
later vonden duikers van de brandweer een T-shirt op de bodem van
de vaart.

vastgesteld dat hij door geweld om
het leven was gekomen.
Weet u wie deze man is? Of heeft u
wellicht andere tips over deze zaak?

Woensdag
25 april

Donderdag
26 april

Vrijdag
27 april

Onbekende man dood aangetroffen in het water van de
ringvaart bij Zwanenburgerdijk (1999)

Vindplaats onbekende man

Om te voorkomen dat het lijk zou
gaan drijven, was de ketting voor
de zekerheid met zes hangsloten
en twee haltergewichten van 15 kilo
per stuk verzwaard. De man was al
enkele maanden dood; zijn lichaam
bevond zich in een verre staat van
ontbinding. Desondanks kon worden

Zaterdag
28 april

Leon Kok doodgeschoten (2001) (zie week 30)

Zondag
29 april
Ketting en één van de hangsloten

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 17

april

‘Ik haat de dader niet’
N

og even een rondje met de hond
en dan onder de wol. Het loopt
anders voor de 72-jarige Martien van
der Meijs op 30 januari 2002. Vlakbij
zijn appartement in Hilversum wordt
hij neergestoken. Hij bezwijkt op de
drempel van zijn huis. Dochter Wicky
van der Meijs krijgt nog altijd kippenvel
als ze terugdenkt aan die nacht.
‘Mijn vader was een goed, lief mens.
Als bakker had hij zijn hele leven hard
gewerkt. Broodjes, taartjes, gevulde
koeken: bakken was zijn ziel en zaligheid. Ik herinner me zo weer de geur
van kerstbrood in huis. Een gezellige
tijd.
Tot aan zijn dood was pa verliefd op
mijn moeder. Voor hem was zij de
mooiste vrouw van de wereld. Ook toen
ze door de chemo d’r haar verloor. Hij
was zo’n positivo. Daarmee heeft hij
haar gedragen tijdens haar ziekte. Na

zijn dood probeerde mijn moeder te
overleven in die nachtmerrie. Ze wilde
haar kinderen niet verlaten nu ze hun
vader al hadden verloren. Vierenhalve
maand na hem stierf ze.

ven. Mijn kinderen en mijn werk waren
uiteindelijk mijn redding.

Die ene nacht bleven de telefoons maar
afgaan in huis. Toen ik mijn broer sprak,
wist ik het al: papa is dood. Maar als
je dan hoort dat hij is vermoord, dat is
gruwelijk. Ik krijg nog kippenvel als ik
erover praat.

De moord op mijn vader was ingrijpend, voor de hele familie. Voor mijn
meisjes stierf met hun opa ook de
onschuld in hun leven. Ze waren heel
lang ontzettend bang en durfden niet
alleen te slapen. Mij kostte het mijn
huwelijk, ben keihard gaan werken, heb
een bedrijf opgebouwd. Ik weet het, in
essentie is het vluchten.

Pas na twee weken kon ik huilen. Talloze
politieonderzoeken, mijn vaders begrafenis, zijn verjaardag, je moeder en drie
kleine kinderen in huis: ik was helemaal
uitgeput. Daarop schreef ik een brief
aan de moordenaar. Ik zat met zoveel
vragen. Wie ben jij? Waarom heb je dit
gedaan? Waarom hebben mijn kinderen
geen opa meer? De Gooi- en Eemlander
en de Telegraaf publiceerden mijn brief.
Het hielp om het van me af te schrij-

Toch haat ik de dader niet. Haten, dat
vergiftigt je. Ik probeer vanuit een
menselijk perspectief naar hem te
kijken. Ik geloof dat iedereen zijn leven
kan opschonen. Wat je ook gedaan
hebt, kom ervoor uit. Als de dader de
moed zou hebben om naar voren te
stappen en zegt “ik heb er spijt van”,
zou dat voor mij, voor ons allen, zoveel
betekenen. Dan geef je iets terug aan
de nabestaanden.’

De onopgeloste zaak van Martien van der Meijs vindt u bij week 44

Belon

ing

€ 20.0

00

Rothem:
Kind dood na brandstichting

Maandag
30 april

I

Dinsdag
1 mei

n de nacht van zaterdag 2 op
zondag 3 mei 2009 brak brand
uit in een woning aan het Pastoor
Geelenplein 17 in Rothem
(gemeente Meerssen). Daar verbleven op dat moment acht personen:
drie volwassenen en vijf kinderen.
Alle personen raakten gewond en
werden met spoed in verschillende
ziekenhuizen opgenomen. Onder
hen was de 6-jarige Rein Weehuizen,
die met zijn ouders en zusje op
bezoek was. Hij bezweek dinsdagavond 5 mei 2009 in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht aan zijn
verwondingen.
Onderzoek heeft aangetoond dat de
brand in de woning was aangestoken.
Voor de rest bestaat er nog veel
onduidelijkheid over het incident
met dodelijke afloop.

Kunt u duidelijkheid verschaffen?
De familie van het 6-jarige slachtoffertje Rein Weehuizen is u eeuwig
dankbaar als u met tips komt waar
de politie deze zaak weer verder
mee kan brengen.

Woensdag
2 mei

Donderdag
3 mei

Brand waarbij Rein Weehuizen twee dagen later
overleed (2009)

Vrijdag
4 mei

Zaterdag
5 mei

Rein Weehuizen

Zondag
6 mei

week 18
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Belon

ing

€ 15.0

00

Vuren: De moord
op ‘Rooie Jeanette’

Maandag
7 mei

E

Dinsdag
8 mei

nkele jagers schrokken flink op
zaterdagmorgen 10 mei 2003. In
een sloot bij de Molenweg, tussen
de Achterdijk en de zuidbaan van de
A15 bij Vuren (gemeente Lingewaal)
zagen ze het lichaam liggen van een
vrouw. Ze meldden hun lugubere
vondst bij de politie. Het bleek om
de 29-jarige Jeanette Derksen te
gaan. ‘Rooie Jeanette’, zoals haar
bijnaam luidde, bleek door verwurging om het leven te zijn gebracht.
Ze was ernstig verslaafd en zat al
vanaf haar 16e in de prostitutie en
vanaf haar 22ste in de straatprostitutie. Uit onderzoek bleek dat
Jeanette op vrijdag 9 mei 2003
nog ’s avonds laat werkte op de
tippelzone aan de Oude Veerweg
in Arnhem. Ze had zich daar vóór
aanvang van haar werk tussen
20.00-20.30 uur laten registreren.

Wie heeft deze moord op zijn
geweten? Was het haar laatste klant
of iemand anders? Heeft u tips die
ervoor kunnen zorgen dat de moord
op Jeanette Derksen wordt opgelost
en de nabestaanden de rust geven
die ze verdienen?

Woensdag
9 mei

Donderdag
10 mei

Jeanette Derksen dood aangetroffen (2003)

Vrijdag
11 mei

Zaterdag
12 mei

Zondag
13 mei

Jeanette Derksen

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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mei

Belon

ing

€ 15.0

00

Rotterdam: Alleenstaande
man in woning vermoord

Maandag
14 mei

E

Dinsdag
15 mei

en buurvrouw nam op zaterdag
14 mei 2005 een kijkje in de
portiekwoning van Cornelis Regter
aan de Vijverhofstraat 131A in
Rotterdam. Groot was haar schrik
toen ze daar het levenloze lichaam
vond van 80-jarige Cornelis Regter.
Hoogst waarschijnlijk was Cor,
zoals hij werd genoemd, de avond
daarvoor of in de nacht van 14 mei
al om het leven gebracht. Het vermoeden bestaat dat er geld is meegenomen evenals enkele sieraden.

Zijn portiekwoning op de begane
grond vertoonde geen braaksporen.
De portiekdeur en ook de toegangsdeur van zijn woning waren
onbeschadigd. Dat duidt er mogelijk
op dat het slachtoffer zelf de deur
open heeft gedaan voor de dader(s).
Nabestaanden van het slachtoffer
willen graag weten wie deze moord
op zijn geweten heeft. Al uw tips
die helderheid in deze zaak kunnen
brengen, zijn van harte welkom.

Cornelis Regter was een alleenstaande man, die regelmatig in
buurtcafés te vinden was. Af en toe
pochte hij wel eens over zijn geld.
Dat geld bewaarde hij volgens kennissen op de meest vreemde plaatsen, bijvoorbeeld in zijn sokken.

Cornelis Regter dood aangetroffen (2005)

Woensdag
16 mei

Donderdag
17 mei

Vrijdag
18 mei

Zaterdag
19 mei

Zondag
20 mei

Cornelis Regter
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 20

mei

Belon

ing

€ 15.0

00

Winschoten: Bejaarde man
gedood in eigen woning

Maandag
21 mei

E

Dinsdag
22 mei

en bezorgde thuishulp belde op
zaterdag 20 augustus 2016 met
de politie. De thuishulp kreeg geen
contact met Sietze Grave, de bewoner van het huis aan Hyacintstraat
28 in Winschoten. Politieagenten
namen poolshoogte in de woning
van Grave. Daar vonden ze in de
slaapkamer zijn levenloze lichaam.
De 82-jarige bleek door een misdrijf
om het leven te zijn gekomen.
Ook bleek een geldbedrag uit zijn
appartement te zijn verdwenen.
In de woning van de bejaarde man
werden aanwijzingen gevonden die
er op duidden dat de woning was
doorzocht. Sietze Grave handelde
in onder meer zilver en goud. Hierdoor kwamen er veel mensen bij

hem over de vloer in Winschoten.
Weet u meer over dit misdrijf met
dodelijke afloop, neem dan contact
op via een van de tipmogelijkheden.

Woensdag
23 mei

Donderdag
24 mei

Vrijdag
25 mei

Zaterdag
26 mei

Sietze Grave
Zondag
27 mei

week 21
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€ 15.0
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Rotterdam: Rotterdammer
van de aardbodem verdwenen

Maandag
28 mei

H

Dinsdag
29 mei

ij had die avond in zijn wokenteken 25-ZD-PK. Ook die auto
ning in de Rotterdamse wijk
is nog altijd spoorloos. Remco was
Zevenkamp een afspraak met een
1.90 m lang en had een normaal
vriend. Maar toen die op woensdag
tot gezet postuur. Op de dag van
10 september 2008
verdwijning droeg hij
rond 23.00 uur aanvermoedelijk een zwarte
belde bij de woning
broek en een zwarte jas.
van Remco van der
Torre (30) deed hij
In verband met deze
niet open. Onderzoek
vermissing werden
toonde aan dat hij
enkele verdachten
vermoedelijk in zijn
aangehouden. Die
eigen woning om het
moesten wegens gebrek
leven werd gebracht,
aan bewijs weer op vrije
waarna er brand
voeten worden gesteld.
Remco van der Torre Voor de nabestaanden is
werd gesticht in het
huis. Van het lichaam van Remco
zijn verdwijning nog steeds moeilijk
ontbreekt tot op de dag van
te verkroppen. Zij worstelen nog
vandaag elk spoor.
dagelijks met de vraag wat er met
Remco van der Torre is gebeurd.
Remco reed in die periode in een
Met uw eventuele tip kunt u een
gehuurde zwarte Volkswagen Golf
einde maken aan hun onzekerheid.
met witte nummerborden met het
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
30 mei

Donderdag
31 mei

Vrijdag
1 juni

Zaterdag
2 juni

Zondag
3 juni

week 22

mei

Belon

ing

€ 15.0

00

Twijzelerheide:
De moord op ‘t Ikeboerke’

Maandag
4 juni

A

Dinsdag
5 juni

an de Popels 58 in Twijzelerheide ontstond op maandag
30 september 1996 brand in een
vrijstaand boerderijtje. Nadat de
brand was geblust, troffen agenten
in de slaapkamer op de benedenverdieping in bed het stoffelijk overschot aan van de 87-jarige bewoner
Reinder Lulofs. Het boerderijtje had
weliswaar in brand gestaan, maar
er kon nog wel een sporenonderzoek worden gedaan. Dat onderzoek maakte duidelijk dat er was
ingebroken en dat er zaken uit de
woning waren meegenomen.
Reinder Lulofs, die ook wel ‘It
Ikeboerke’ werd genoemd, leefde
een sober bestaan. Zo was zijn
boerderijtje niet aangesloten op
gas, water en licht. Sinds de dood
van zijn broer in 1990 woonde hij
er alleen. Maar met hulp van zijn

omgeving kon hij zich prima redden.
Tot op de dag van vandaag is
onduidelijk wat er zich op die fatale
dag in het boerderijtje heeft afgespeeld. Uw tips kunnen de naasten
van Lulofs verder helpen om een
antwoord op die vraag te krijgen.

Woensdag
6 juni

Donderdag
7 juni

Vrijdag
8 juni

Zaterdag
9 juni

Zondag
10 juni

Reinder Lulofs

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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juni

Belon

ing

€ 20.0

00

Blerick:
Afrekening in het drugsmilieu

Maandag
11 juni

O

Dinsdag
12 juni

p 15 juni 2001 werd de 28-jarige
Dogan Manan in Blerick
(gemeente Venlo) doodgeschoten.
Dogan Manan was afkomstig uit
Turkije. Van hem is bekend dat hij
zich in het drugsmilieu van Venlo en
Eindhoven ophield. Er werd vanaf
het begin sterk rekening gehouden
dat het ging om een afrekening in
het drugsmilieu.

afrekening. Kunt u hen die antwoorden geven? Zij zijn u in dat geval
ontzettend dankbaar.

Woensdag
13 juni

Donderdag
14 juni

In deze moordzaak werd na enige
tijd een aantal verdachten aangehouden. Het is nooit tot een
veroordeling gekomen. Wel werden
de verdachten veroordeeld voor een
drugstransactie.
Familie en kennissen van Dogan
Manan zitten al jaren te wachten op
antwoorden rond deze mogelijke

Vrijdag
15 juni

Dogan Manan doodgeschoten (2001)

Zaterdag
16 juni

Dogan Manan

Zondag
17 juni

week 24
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Tilburg: Vrouw omgekomen
na openen bombrief

Maandag
18 juni

B

Dinsdag
19 juni

ij thuiskomst na een dagje uit
dat Jenneke de Wind eerder aan
met vriendinnen vond Jenneke
haar zoon had verteld dat ze zich de
de Wind uit Tilburg op 2 juli 1993 in
laatste tijd niet veilig voelde in huis.
haar woonkamer een
Bovendien had ze het
envelop. Toen ze deze
laatste half jaar tweeopenmaakte, gleed
maal haar telefooner een aansteker uit,
nummer veranderd
waarna een ontploffing
omdat ze telefonisch
volgde. De 53-jarige
lastig werd gevallen.
inwoonster van
Aan bekenden vertelde
Tilburg raakte ernstig
ze niet te weten van
gewond en overleed
wie die telefoontjes
enige tijd later aan de
afkomstig waren.
Jenneke de Wind
gevolgen hiervan.
De zoon van het slachtoffer en
Het bleek dat de bewuste bombrief,
andere naasten vragen zich tot op
die persoonlijk was gericht aan
de dag van vandaag af wie er achter
Jenneke de Wind, die dag bij haar
deze bombrief zat die Jenneke de
huis was afgegeven. Haar zoon,
Wind het leven kostte. Voor hen zijn
die toevallig even in de woning
alle tips die een antwoord kunnen
was, zag de bezorgde brief liggen
geven op deze vraag zeer welkom.
en legde de enveloppe op de tafel
in de woonkamer. Opvallend was
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
20 juni

Donderdag
21 juni

Vrijdag
22 juni

Zaterdag
23 juni

Zondag
24 juni

week 25

juni

Belon

ing

€ 20.0
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Berg en Terblijt: Dodelijke
afloop van gruwelijke overval

Maandag
25 juni

H

Dinsdag
26 juni

et echtpaar Leukel zat op
zaterdag 14 augustus 2004 ’s
avonds rustig in de huiskamer van
hun woning aan de Lindenstraat 2
in het Limburgse Berg en Terblijt.
Totdat ineens een onbekende man
de woonkamer binnen kwam stormen. Hij ging het echtpaar met een
knuppel en zaag te lijf. Sjef Leukel
(68) overleed ter plaatse aan zijn
verwondingen. Mevrouw Leukel
(69) lukte het ondanks haar zware
verwondingen om de politie te
alarmeren.
Na dagen in coma te hebben gelegen,
komt mevrouw Leukel weer bij
kennis. Na een intensieve herstelperiode pakte ze de draad weer
voorzichtig op. De zeer gewelddadige overval, maar vooral het
tragische verlies van haar man,

hebben diepe sporen bij haar achtergelaten. Het oplossen van deze
brute overval zal de verwerking
hiervan mogelijk enigszins kunnen
verlichten. Uw informatie over deze
zaak kan hen daarbij helpen.

Woensdag
27 juni

Donderdag
28 juni

Vrijdag
29 juni

Zaterdag
30 juni

Sjef Leukel

Zondag
1 juli

week 26
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Amsterdam:
Gewurgde onbekende man

Maandag
2 juli

I

Dinsdag
3 juli

n het water van de Bosplaat in
Amsterdam-Noord werd woensdagochtend 8 juli 1998 het stoffelijk
overschot gevonden van een onbekende blanke man. De man, die
tussen de 25-40 jaar oud was, bleek
door verwurging met een koord
om het leven te zijn gebracht. Het
slachtoffer was 1.79 m lang en had
een normaal postuur. Hij had zwart
haar - lang in de nek - en lichte
baard- en snorgroei (zwart).
De man had op zijn borst en buik
een opvallende, grote tatoeage
van een draak. Bovendien had hij
onder zijn rechter ribbenboog een
fors litteken. Hij was gekleed in
een zwarte Levi’s spijkerbroek, een
blauwzwarte sweater van het merk
State of Art en een rood T-shirt met
het opschrift EGO. Verder droeg hij
een zilveren, bewerkte ring met een

blauwe steen. In zijn kleding werd
naast Nederlands ook Zwitsers en
Duits geld gevonden.
Uit onderzoek blijkt dat de man
vermoedelijk vanuit Oost-Europa/
Baltische staten via Duitsland en
Zwitserland naar Nederland is
gekomen. Hij verbleef nog maar
kort in ons land. Onderzoek naar
de identiteit van de man heeft nog
niets opgeleverd. Heeft u informatie
die van belang kan zijn? Deel deze
informatie dan.

Ontploffing in woning Jenneke de Wind (1993) (zie week 25)

Woensdag
4 juli

Onbekende vrouw dood aangetroffen in de Duinen bij
Wassenaar (2004) (zie week 31)

Donderdag
5 juli

Vrijdag
6 juli

Zaterdag
7 juli

Zondag
8 juli
Ring en tatoeage slachtoffer

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Onbekende man dood aangetroffen in de Bosplaat in
Amsterdam-Noord (1998)

week 27

juli

Belon

ing

€ 15.0

00

Nijkerk:
Dode man in Arkervaart

Maandag
9 juli

D

Dinsdag
10 juli

e sluiswachter van de Arkersluis
in Nijkerk kon op woensdag
14 april 1999 zijn ogen bijna niet
geloven. Maar het was toch echt een
lichaam dat hij in de Arkervaart zag
drijven. Uit onderzoek van de politie
werd duidelijk dat het om een man
ging, die vermoedelijk al enkele
weken in het water had gelegen.
Bovendien werd duidelijk dat de
man, die waarschijnlijk van Chinese
afkomst was, door een misdrijf om
het leven was gekomen. Om zijn nek
en middel had hij namelijk ijzeren
kettingen met een hangslot.

Cerutti, een zwart T-shirt van het
merk Eminence en een bruinbeige
broek van het merk Matinique.
Ondanks uitgebreid onderzoek is
het niet gelukt om deze zaak op te
lossen. Heeft u meer informatie
over de identiteit en weet u wellicht
meer over de moord op deze
onbekende man?

De leeftijd van het slachtoffer was
tussen de 35-48 jaar. Op zijn rug
had hij een opvallende tatoeage
van 30 bij 30 cm met de afbeelding
van een grote veelkleurige draak.
Het slachtoffer was gekleed in een
blauwgrijze trui van het merk Nino
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
11 juli

Donderdag
12 juli

Vrijdag
13 juli

Zaterdag
14 juli

Zondag
15 juli
Tatoeage slachtoffer

week 28

juli

Belon

ing

€ 15.0

00

Groningen: Nooit
teruggekeerd van stapavondje

Maandag
16 juli

W

Dinsdag
17 juli

ijtske (uitspreken als Wietske)
Bauer-Hiemstra uit Leeuwarden ging op woensdagavond 16 juli
1986 tussen 20.00-22.00 uur de deur
uit. Ze ging naar het uitgaanscentrum
in Groningen en zei dat ze de
volgende dag voor het avondeten
weer thuis zou zijn. Ze kwam echter
nooit meer terug bij haar gezin.

familie tast volledig in het duister
wat er met haar die nacht is gebeurd.
Heeft u meer informatie over haar
dood, dan zal hen dat zeker helpen
bij de verwerking ervan.

Wijtske Hiemstra was gehuwd en
moeder van twee kinderen. Haar

Woensdag
18 juli

Donderdag
19 juli

Ze werd die bewuste nacht voor
het laatst gezien in café De Schakel
in de Peperstraat in Groningen.
Op zaterdag 19 juli 1986 zag een
voorbijganger een stoffelijk overschot drijven in het water van het
Damsterdiep bij het dorp Garmerwolde in de provincie Groningen.
Het bleek het lichaam te zijn van
de vermiste Wijtske.

Wilma Bres dood aangetroffen (1989) (zie week 35)

Wijtske Hiemstra dood aangetroffen (1986)

Vrijdag
20 juli

Zaterdag
21 juli

Zondag
22 juli

Wijtske Bauer-Hiemstra

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Piet Mergelsberg overvallen (2003) (zie week 14)

week 29

juli

Belon

ing

€ 20.0

00

Nijmegen: Doodgeschoten
voor de ogen van zijn gezin

Maandag
23 juli

Z

Dinsdag
24 juli

e waren die zaterdagavond 28
april 2001 op bezoek geweest
bij vrienden. Na
afloop reed Leon Kok
(34) samen met zijn
vriendin en hun twee
kinderen naar hun
huis, op de
Malvert 87 in
Nijmegen. Toen Leon
omstreeks 22.45 uur
bij zijn woning nietsvermoedend uit de
auto stapte, kwam er
plotseling een man
met een vuurwapen
Leon
op hem af lopen. De
man schoot van dichtbij op Leon,
die na dit eerste schot probeerde
te vluchten. De dader liep achter
hem aan en schoot nog een aantal
malen op hem. Dat overleefde Leon
niet. De dodelijke aanslag gebeurde

pal voor de ogen van zijn vrouw en
kinderen.
Het is bekend dat Leon
Kok in de hennepbusiness zat - hij zou
het ook zelf geteeld
hebben - en over
grote sommen geld
beschikken. Ondanks
uitgebreid onderzoek
is het niet gelukt om
deze zaak op te lossen.
De aanslag was voor
Leons vriendin, kindeKok
ren en naasten familie
uiteraard een afschuwelijke ervaring. Het aanhouden van de dader
kan hen helpen bij de verwerking
van zijn dood. Uw tips zijn bijzonder
welkom.

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
25 juli

Donderdag
26 juli

Vrijdag
27 juli

Zaterdag
28 juli

Zondag
29 juli

week 30

juli

Wassenaar: Onbekende dode
vrouw in duinen

Maandag
30 juli

I

Dinsdag
31 juli

n de duinen bij Wassenaar werd
op 4 juli 2004 het levenloze
lichaam gevonden van een onbekende vrouw. Het stoffelijk overschot lag vlakbij de Wassenaarse
Slag, een afgelegen strandopgang
bij het duingebied Meijendel ten
noorden van Den Haag. De vrouw,
die tussen de 30-50 jaar oud was,
had littekens op haar voorhoofd, kin
en rechterboven- en onderbeen.
De blanke vrouw was gekleed in
een zwart T-shirt, een kort zwart jack,
een wit fleece vest, een blouse met
paisly motief (een soort bladvorm)
en een donkergrijze broek.
Het slachtoffer was 1.68 m lang,
had blond haar, blauwe ogen en
woog 60 kg.
Er moét iemand zijn die haar mist.
Kennissen, haar man, broer, zus of

ouders. Kent u deze vrouw of heeft
u een vermoeden om wie het gaat?
Geef die informatie dan door.

Woensdag
1 augustus

Donderdag
2 augustus

Kleding van slachtoffer

Vrijdag
3 augustus

Zaterdag
4 augustus

Zondag
5 augustus

Onbekende vrouw

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 31

juli

Belon

ing

€ 10.0

00

Egmond-Binnen:
Bejaarden in huis overvallen

Maandag
6 augustus

N

Dinsdag
7 augustus

ietsvermoedend waren Engelbertus Swart (71) en zijn twee
zussen Elisabeth (80) en Johanna
(85) die vrijdagavond 11 augustus
2006 aan het kaarten. Totdat plotseling rond middernacht vier in het
donker geklede mannen met bivakmutsen en wapens de woning aan
de Noordvelderweg 1A in
Egmond-Binnen binnendrongen.
Drie van hen vroegen in goed
Nederlands om geld, één sprak Duits.

Het was bij veel mensen bekend
dat Engelbertus Swart veel geld
had, ook in huis. Diverse mensen
hadden grote geldbedragen bij
hem geleend.
Engelbertus Swart en zijn zussen
Johanna en Elisabeth zijn inmiddels overleden, maar de familie zou
graag willen dat deze zaak alsnog
wordt opgelost. Ze zijn u bijzonder
dankbaar als u meer informatie
heeft en deze wilt delen.

Het bejaarde drietal werd met tape
aan hun stoelen vastgebonden
waarop de vier mannen de woning
doorzochten. Ze konden niets vinden. Daarop sloegen en bedreigden
ze de drie weerloze bejaarden meerdere keren en vroegen telkens waar
de kluis was. Rond 6 uur ’s ochtends
verlieten de vier mannen de woning
met waardevolle goederen en geld.
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Maria van der Zanden voor het laatst gezien (1994)
(zie week 43)

Woensdag
8 augustus

Donderdag
9 augustus

Vrijdag
10 augustus

Zaterdag Vier mannen binnengedrongen bij de familie Swart (2006)
11 augustus

Zondag
12 augustus

week 32

augustus

Belon

ing

€ 15.0

00

Loenersloot: Onbekende
Chinese man vermoord

O

p 18 augustus 2003 werd in
het Amsterdam-Rijnkanaal
in Loenersloot, tussen Utrecht en
Amsterdam, het stoffelijk overschot
van een onbekende man aangetroffen. Hij bleek met schoten om het
leven te zijn gebracht. Uit onderzoek werd duidelijk dat de man
afkomstig was uit China en dat hij
pas twee weken voor zijn dood
vanuit dat land naar ons land was
gekomen.

twee weken vóór zijn dood?
Neem dan contact via een van de
tipmogelijkheden.

Sjef Leukel aangevallen en overleden (2014) (zie week 26)
Dinsdag
14 augustus

Woensdag
15 augustus

Donderdag
16 augustus

Vrijdag
17 augustus

Toen het lichaam werd aangetroffen, had het al geruime tijd in het
water gelegen. Daardoor was hij
onherkenbaar geworden. Er kon
nog wel een gezichtsreconstructie
worden gemaakt. Hopelijk biedt dat
de nodige aanknopingspunten.
Weet u wie deze onbekende man
is en waar hij verbleef gedurende

Maandag
13 augustus

Zaterdag
18 augustus

Onbekende man dood aangetroffen in het
Amsterdam-Rijnkanaal in Loenersloot (2003)

Zondag
19 augustus

Onbekende man

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 33

augustus

Belon

ing

€ 15.0

00

Oosterhout: Vragen rond
vermiste man

Maandag
20 augustus

H

Dinsdag
21 augustus

ij verliet met een gehuurde
auto zijn woning in Oosterhout. Dat was op 23 augustus 2005.
Sindsdien heeft niemand ook maar
iets vernomen van John Heijboer.
Op 29 augustus deed zijn broer
officieel aangifte van de vermissing.
Meerdere personen gaven aan dat
de man de laatste tijd erg gejaagd
overkwam, niet zichzelf was en op
zijn hoede was.
Opvallend was dat John Heijboer
de woning voor het laatst verliet
zonder zijn mobieltje. En ook zijn
buideltasje met geld, dat hij altijd
bij zich droeg, bleef in de woning
achter. Bovendien liet hij ook zijn
bankpassen, paspoort en een
identiteitsbewijs thuis.
John Heijboer had weinig contact
met zijn familie. Hij trouwde en

scheidde twee keer. Zijn twee
kinderen uit zijn tweede huwelijk
waren alles voor hem. Het is dan
ook opmerkelijk dat hij sinds zijn
verdwijning geen contact meer met
hen heeft opgenomen. Zelfs op hun
verjaardagen liet hij niets van zich
horen. Er zijn dus veel vragen rond
deze verdwijning. De nabestaanden
willen erg graag weten wat er met
John Heijboer is gebeurd. Hopelijk
heeft u tips die een einde aan hun
onzekerheid kunnen maken.

Sietze Grave dood aangetroffen (2016) (zie week 21)

Woensdag
22 augustus

Donderdag
23 augustus

John Heijboer voor het laatst gezien (2005)

Vrijdag
24 augustus

Zaterdag
25 augustus

Zondag
26 augustus

John Heijboer

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 34

augustus

‘Het voelt als een vermissing’
H

et levenloze lichaam van de
82-jarige Sietze Grave wordt op
20 augustus 2016 aangetroffen in zijn
woning in Winschoten. Door geweld
om het leven gebracht. Nog altijd zit de
pijn bij zijn kinderen en kleinkinderen
dicht aan de oppervlakte, vertelt kleinzoon Sjacky Grave.
‘Het zesde kind van opa en oma noemden ze me. Zo vaak kwam ik bij hen. Opa
ging ieder weekend met ons mee naar
de motorcross. En later kwam hij nog
elke middag een kopje koffie drinken in
onze autowerkplaats.
Eigenzinnig was hij. En “veur de duvel
nait bange”. Een man die voor zichzelf
opkwam, ook al was ‘ie in de tachtig.
Hij handelde wat in antiek en andere
spullen. Soms wat goud, af en toe een
kettinkje. Zo bleef hij onder de mensen,
zei hij. Het was bij hem thuis dan ook
af en toe net een soos. Opa had veel

contacten. Mensen uit de buurt, maar
er zaten ook junkies tussen. Daar
waarschuwden we hem voor. Een keer
kwam iemand bij hem langs om een
gouden horloge te laten zien. Ging ‘ie
er vandoor met opa’s portemonnee.
Die zaterdag belde mijn oom. Hij had
opa thuis gevonden. “En zoals ik hem
heb aangetroffen, denk ik niet dat hij een
natuurlijke dood is gestorven”, voegde
hij eraan toe. Ik hing op. Het was alsof
iemand me onderuit schoffelde.
Een vriend reed me daarop naar
Winschoten. In de auto belde ik mijn
vader. Beter dat hij het van mij hoorde
dan op het nieuws. Eenmaal in
Winschoten had de politie de portiek
al afgezet. We mochten er niet bij. Mijn
oom en tante moesten hem een paar
dagen later komen identificeren. De kist
is daarna dichtgemaakt.

Laatst hoorde ik iemand sloffen. Dan
denk ik dat hij het is. Het voelt als een
vermissing. Kinderen, kleinkinderen, we
hebben nooit afscheid kunnen nemen.
De mensen uit de buurt voelen met
ons mee. Iedereen kende hem. Opa is
vermoord, maar sinds die dag leven we
met de verhalen, de geruchten. Je voelt
frustratie, boosheid. Als iemand even te
lang naar je kijkt, word je achterdochtig.
De eerste maanden reed ik elke dag
langs zijn huis. Soms een paar keer
op een dag. Je bent zo machteloos.
Je grijpt alles aan, elk beetje hoop.
Meerdere mensen zijn verhoord, maar
de rechercheurs kunnen de zaak nog
niet rond krijgen. Het voelt als een film
die niet eindigt.’

Het verhaal over Sietze Grave vindt u bij week 21.

Belon

ing

€ 10.0

00

Delft:
De moord op een studente

Maandag
27 augustus

I

Dinsdag
28 augustus

n de nacht van 16 juli 1989 omstreeks 03.00 uur ’s nachts werd
het dode lichaam van de 32-jarige
studente medicijnen Wilma Bres gevonden op de Muyskenlaan in Delft.
Het levenloze lichaam lag niet ver
van haar woning. De studente was
met meerdere messteken om het
leven gebracht. Haar bronskleurige
fiets lag naast haar en was bespat
met bloed.
Wilma Bres speelde de avond van
15 juli 1989 mee met een amateurgezelschap in het toneelstuk
‘Sondheim in the Park’. Daarna
dronk ze met enkele deelnemers en
gasten nog wat in een café in Delft.
Volgens getuigen ging ze omstreeks
02.00 uur ’s nachts naar huis.
Ondanks dat er destijds verdachten

werden aangehouden, is er tot op
heden niemand veroordeeld voor
de moord op Wilma Bres.
Heeft u die nacht misschien iets
opvallends gezien? Of heeft u wellicht andere tips waardoor de zaak
opgelost kan worden? De naasten
van Wilma Bres zullen u daar zeer
dankbaar voor zijn.

Woensdag
29 augustus

Donderdag
30 augustus

Vrijdag
31 augustus

Zaterdag
1 september

Wilma Bres

Zondag
2 september

week 35

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

augustus

Belon

ing

€ 15.0

00

Breda: Dakloze man
vermoord in fietsenstalling

Maandag
3 september

I

Dinsdag
4 september

n een fietsenstalling van de Natio
nale Hogeschool voor Toerisme
en Verkeer in Breda werd op
6 september 2011 het lichaam
gevonden van de 50-jarige Samba
Fall. Hij was door een misdrijf om
het leven gekomen. Samba Fall
leidde een zwervend bestaan. Die
nacht had hij in de
fietsenstalling, zoals
hij wel vaker deed,
zijn slaapplaats gemaakt voor de nacht.
Op bewakingsbeelden is te zien hoe ’s
nachts omstreeks
03.48 uur een perSamba
soon om de hoek
komt lopen, zich over het slachtoffer buigt en kennelijk een dodelijk
schot afvuurt op het slachtoffer.

Samba Fall was als vluchteling
vanuit Senegal, via Griekenland en
Duitsland naar Nederland gekomen.
Hij was gehuwd en had kinderen uit
dit huwelijk. Hierna ging het snel
bergafwaarts met hem en belandde
hij in de wereld van drugsgebruikers
en daklozen. Een wereldje dat zich
veelal concentreerde
rond het opvangcentrum ‘t IJ in aan de
Slingerweg in Breda.
Daar had hij vrienden,
maar ook vijanden en
waren ruzies aan de
orde van de dag.

Fall

Heeft u aanknopingspunten waarmee de zaak opgelost
kan worden? Geef die dan door.
Met name de kinderen van Samba
Fall zijn u dankbaar.

Woensdag
5 september

Donderdag
6 september

Samba Fall dood aangetroffen (2011)

Vrijdag
7 september

Zaterdag
8 september

Zondag
9 september

week 36

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

september

Belon

ing

€ 20.0

00

Brunssum: Vermoord
gevonden op mijnbouwterrein

Maandag
10 september

I

Dinsdag
11 september

n gezelschap van een tweede
persoon verliet Jozef (Sjef) Klee
(27) uit Heerlen de avond van 9
september 1995 café het Trefpunt in
de wijk Treebeek in Brunssum. Het
tweetal ging naar de woning van
een vriend van Sjef Klee. Daar dronken ze een fles bier, waarna Sjef
de woning aan de Pleinstraat 12
te Brunssum verliet. Nog diezelfde
nacht werd zijn lichaam gevonden
op het voormalige mijnbouw
terrein aan de zijde van de Wencke
bachstraat in Treebeek. Hij bleek te
zijn doodgeschoten.
Ondanks een uitgebreid onderzoek
heeft de politie tot op heden geen
concrete aanwijzingen kunnen vinden die naar de mogelijke oplossing
van deze moordzaak kunnen leiden.
Heeft u die wel, deel deze dan via
een van de tipmogelijkheden.
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Remco van der Torre vermist (2008) (zie week 22)
Sjef Klee dood aangetroffen (1995)

Woensdag
12 september

Donderdag
13 september

Sjef Klee

Vrijdag
14 september

Zaterdag
15 september

Zondag
16 september

week 37

september

Belon

ing

€ 20.0

00

Amsterdam:
Dode vrouw in kliko bak

I

n de Gaasp - een riviertje tussen
Driemond en Diemen – werd op
17 september 1999 een kliko bak
gevonden met het dode lichaam
van een onbekende vrouw. Ze was
met schoten om het leven gebracht.
Het lichaam was deels in cement
gegoten. In de container werd ook
herenkleding aangetroffen evenals
enkele zakken waspoeder.

De vrouw was tussen de 20-35 jaar,
had een tenger postuur en was
1.59 m lang. Ze had een Europees-
Aziatisch uiterlijk en licht gekruld
bruinzwart haar. Op haar kleding,
en ook op de herenkleding, zaten
stoffen uit de voedingsmiddelen
industrie. Het slachtoffer droeg een
rechthoekig, goudkleurig horloge
(merk Guess).

Het waspoeder wordt gebruikt door
wasserijen en bedrijven die hun
eigen bedrijfskleding wassen of
kleding produceren. De herenkleding bestond uit een beige Tenson
jas, maat 54. Aan de binnenzijde
was bij de kraag een label op een
brandplek genaaid. Ook werd een
zwarte corduroybroek van Marks
& Spencer aangetroffen. De drager
moet tussen de 1.66 m en 1.70 m
lang zijn geweest.

Weet u wie zij is? Neem dan contact
op via een van de tipmogelijkheden.

Onbekende vrouw dood aangetroffen in de Gaasp (1999)
Maandag
17 september

Dinsdag
18 september

Woensdag
19 september

Donderdag
20 september

Vrijdag
21 september

Zaterdag
22 september

Het merkteken, de kleding en horloge

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

van het slachtoffer

Zondag
23 september

week 38

september

Belon

ing

€ 15.0

00

Amsterdam: Raadsels rond
vermoorde vrouw

Maandag
24 september

E

Dinsdag
25 september

en vriendin van Emerentia
bracht een onbekend persoon haar
Hogema-Diepenbrock (69) had
een boek met de titel ‘De verrader’.
gehoord dat de vrouw al enige tijd
Mevrouw Hogema-Diepenbrock, die
onbereikbaar was. Vandaar dat
lid was van diverse clubjes, vond
ze op 30 september 1992 besloot
dit erg vreemd en wist niet wat ze
om zelf poolshoogte te nemen in
ermee aan moest. De onbekende
de woning aan de
persoon heeft ook nog
Jacob van Weesengebruik gemaakt van
bekestraat 29 in
het toilet. OpmerkeAmsterdam. Daar
lijk is dat het boek
aangekomen trof ze
later niet meer in de
tot haar grote schrik
woning werd aangehaar vriendin leventroffen.
loos aan. Alles wees
erop dat de bejaarde
De nabestaanden van
Emerentie Hogema-Diepenbrock
vrouw door geweld
mevrouw Hogema-
om het leven was gebracht.
Diepenbrock willen erg graag
duidelijkheid over haar dood. Kunt
Bij het onderzoek kwamen enkele
u hen helpen met informatie over
opvallende feiten aan het licht. Op
deze zaak? Zoek dan contact via de
29 september, dus een dag voordat
tipmogelijkheden die beschreven
het slachtoffer werd gevonden,
staan in de kalender.

Woensdag
26 september

Donderdag
27 september

Vrijdag
28 september

Zaterdag
29 september

Zondag
30 september

Reinder Lulofs dood aangetroffen (1996) (zie week 23)
Emerentia Hogema-Diepenbrock dood
aangetroffen (1992)

week 39

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

september

Belon

ing

€ 15.0

00

Haarlem:
Moord op een drugsverslaafde

Maandag
1 oktober

D

Dinsdag
2 oktober

irk Schaap (28) uit Haarlem
was harddruggebruiker en
verscheen trouw drie keer per week
bij de methadonverstrekking. Alles
leek erop dat hij wilde afkicken om
zijn leven weer op de rit krijgen.
Begin september 1993 was hij zelfs
voor het eerst sinds lange tijd naar
de kapper geweest. De laatste keer
dat Dirk zijn methadon ophaalde
was op 27 september 1993.
Daarna bleef het stil. Op maandag
4 oktober 1993 werd hij als vermist
opgegeven.
Politiemensen namen een kijkje in
zijn appartement aan de Hooimarkt 8
in Haarlem. Die troffen het lichaam
van Dick Schaap aan in zijn badkamer. Hij bleek door geweld om het
leven te zijn gebracht. Dirk Schaap
was een alleenstaande man. Hij was
een bekende in het drugswereldje

en kreeg thuis regelmatig bezoek
van andere druggebruikers.
Dirk Schaap had een zus. Zij wil
uiteraard erg graag dat de moord
op haar broer wordt opgelost. Kunt
u haar helpen?

Woensdag
3 oktober

Donderdag
4 oktober

Dirk Schaap als vermist opgegeven (1993)

Vrijdag
5 oktober

Zaterdag
6 oktober

Zondag
7 oktober

Dirk Schaap

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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00

Schiedam: Koffer met lichaam
van onbekende dode vrouw

Maandag
8 oktober

E

Dinsdag
9 oktober

en gruwelijke vondst. Die werd
op woensdag 12 oktober 2005
gedaan in het water van de
Thorbeckesingel, vlakbij de Doctor
Kuyperlaan in Schiedam. Daar werd
namelijk een koffer gevonden met
daarin het stoffelijk overschot van
een onbekende jonge vrouw. Ze
bleek door een misdrijf om het
leven te zijn gebracht.

In 2017 werd met de nieuwste technieken een digitale gezichtsreconstructie gemaakt. De politie wil erg
graag weten wie deze jonge vrouw
is en hoe ze aan haar einde kwam.
Heet u antwoord op één van deze
vragen? Aarzel dan niet en deel uw
antwoorden.

De koffer lag vermoedelijk al twee
weken in het water toen deze werd
gevonden. Er werd uitgebreid
onderzoek gedaan naar de identiteit
van het slachtoffer, maar het is
nog steeds onbekend wie de jonge
vrouw is. Ze was tussen de 16-22
jaar oud, was circa 1.64 m lang
en woog 60 kilo. Het slachtoffer
had donkerblond tot bruin haar
en droeg een blauwe joggingbroek
en een rood shirt.
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
10 oktober

Donderdag
11 oktober

Onbekende vrouw dood aangetroffen in de Thorbeckesingel
Vrijdag
in Schiedam (2005)
12 oktober

Zaterdag
13 oktober

Kleding en
gezichtsrecontructie
van het slachtoffer

Zondag
14 oktober

week 41

oktober

Belon

ing

€ 15.0

00

Groningen: Moeder van
twee kinderen vermist

Maandag
15 oktober

M

Dinsdag
16 oktober

arian Kusters (42) was al een
tijdje niet verschenen bij de
methadonpost in Groningen. Dat
was voor een hulpverlener aanleiding om haar op 14 januari 2010 als
vermist op te geven. Marian was
prostituee en verslaafd aan drugs.

is nooit gevonden. Heeft u informatie waarmee de nabestaanden meer
duidelijkheid krijgen over het lot
van Marian? De familie van Marian,
waaronder haar twee zoons, willen
erg graag weten wat er gebeurd is.

Donderdag
18 oktober

In een andere vermissingszaak van
een prostituee heeft Kusters de
politie op een mogelijke verdachte
geattendeerd. Daarop is een uitgebreid onderzoek geweest maar ook
die vermissing is nooit opgelost.
Of deze beide zaken met elkaar te
maken hebben blijft nog steeds een
raadsel.
Marian werd voor het laatst gezien
in de nacht van 7 op 8 december
2009 op de tippelzone aan de
Bornholmstraat. Er wordt vanuit
gegaan dat ze vermoord is, maar ze

Woensdag
17 oktober

Vrijdag
19 oktober

Zaterdag
20 oktober

Zondag
21 oktober

Marian Kusters

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 42

oktober
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ing
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Putten: Jonge vrouw keerde
nooit terug van fietstocht

Maandag
22 oktober

M

Dinsdag
23 oktober

et de bedoeling een tocht
op haar racefiets te maken,
verliet Maria van der Zanden (22)
op zaterdagmiddag 6 augustus
1994 rond half twee haar woning in
Putten (Gld). Vanwege het warme
weer was ze luchtig gekleed. In
haar rugtas had ze haar portemonnee, enkele sneetjes brood en wat
persoonlijk spulletjes gestopt. Ze is
nooit meer teruggekeerd van haar
fietstocht en ook van haar fiets
ontbreekt elk spoor.
In 1994 en 2005 werd uitgebreid onderzoek gedaan naar haar verdwijning. Daaruit werd onder andere
duidelijk dat ze van plan was om
na de fietstocht gewoon weer naar
huis terug te keren en niet van plan
was om voorgoed te vertrekken. Ze
had in haar woning namelijk haar
paspoort achtergelaten. Bovendien

had ze meerdere afspraken gemaakt
en had ze al een vakantie gepland.
Het ernstige vermoeden bestaat
dan ook dat ze het slachtoffer is
geworden van een misdrijf.
Heeft u tips die kunnen helpen om
achter de waarheid te komen, zodat
de nabestaanden van Maria na
meer dan 23 jaar eindelijk te horen
krijgen wat er met haar gebeurd is?
Neem dan contact op via een van
de tipmogelijkheden.

Woensdag
24 oktober

Donderdag
25 oktober

Vrijdag
26 oktober

Zaterdag
27 oktober

Zondag
28 oktober

Maria van der Zanden

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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Belon

ing
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00

Hilversum:
’s Nachts hond uitlaten

Maandag
29 oktober

O

Dinsdag
30 oktober

p woensdag 30 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 woensdagnacht 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
meerdere 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 heeft
u andere informatie die deze zaak
verder kan helpen? Laat het weten.

Woensdag
31 oktober

Donderdag
1 november

Vrijdag
2 november

Zaterdag
3 november

Zondag
4 november

Martien van der Meijs

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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00

Den Haag:
Slachtoffer lag in plas bloed

Maandag
5 november

D

Dinsdag
6 november

e buurman van de 35-jarige
Martin de Bruijn had hem al
een paar dagen niet meer gezien.
Dat vond hij vreemd, omdat Martins
auto wel voor de deur geparkeerd
stond. Bovendien stond er een
raam aan de voorzijde van zijn
flatwoning open. Dus besloot de
buurman op woensdag 22 november 1995 een kijkje te gaan nemen
in de woning van Martin de Bruijn
aan de Westerbergstraat 67 in de
Haagse Schilderswijk.
Omdat Martin aan astma leed, was
de buurman bang dat hij misschien
ziek was geworden. Hij klom op een
ladder naar het geopende raam en
zag tot zijn grote schrik het stoffelijk
overschot van Martin in een grote
plas bloed liggen. Tussen vrijdagavond 17 november en de dag van
het vinden van zijn lichaam op 22

november hadden diverse mensen
uit zijn omgeving geprobeerd
Martin telefonisch te bereiken.
Zij kregen slechts zijn stem op het
antwoordapparaat te horen.
Kunt u helpen om de nabestaanden
van Martin de Bruijn de rust te
geven die zij verdienen? Kom dan
met tips zodat het onderzoek weer
verder geholpen kan worden.

Woensdag
7 november

Donderdag
8 november

Vrijdag
9 november

Zaterdag
10 november

Zondag
11 november

Martin de Bruijn

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 45

november

Belon

ing
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00

Amsterdam: Onbekende
dode man in Flevopark

Maandag
12 november

I

Dinsdag
13 november

n de struiken van het Flevopark
in Amsterdam in de buurt van het
pannenkoekenhuis werd op
zondagochtend 15 november 1998
het levenloze lichaam gevonden
van een onbekende man. Hij bleek
door messteken en schoten om het
leven te zijn gekomen. Waarschijnlijk gaat het om een Oost-Europese
man die nog niet zo lang in
Nederland was.
De blanke man was tussen de 3040 jaar, had een normaal postuur
en was 1.75 m lang. Hij droeg
een groene sweater van het merk
Lacoste met een rode boord.
Daaronder droeg het slachtoffer
nog een donkerblauwe sweater van
het merk Port Islands. Verder had
hij een leren broek aan (merk Jack
Jones) met daarover een donkere
broek (merk Dockers) met zakken op

het dijbeen. Hij droeg lichtkleurige
Timberland bergschoenen.
De man had twee tatoeages op
zijn armen. Eén daarvan had een
opmerkelijk detail: een vrouw
verscholen onder een adelaar.
Wie is deze man? Ook hij laat waarschijnlijk familie en vrienden achter.
Heeft u meer informatie die naar de
identiteit van het slachtoffer leidt,
neem dan contact op via een van
de tipmogelijkheden.

Woensdag
14 november

Donderdag
15 november

Onbekende man dood aangetroffen in het Flevopark in
Amsterdam (1998)

Vrijdag
16 november

Zaterdag
17 november

Zondag
18 november

Onbekende man

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 46
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ing
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Amstelveen:
Man gedood in eigen woning

Maandag
19 november

F

Dinsdag
20 november

amilieleden van Anton van Tienhoven deden op 25 november
2004 een vreselijke ontdekking. In
zijn woning aan de Van der Hooplaan 86 in Amstelveen vonden ze
zijn levenloze lichaam. De man was
met geweld om het leven gebracht.
De 60-jarige Van Tienhoven woonde
al circa 30 jaar aan de Van der Hooplaan. Het is onduidelijk wat er zich
op 25 november 2004 in de woning
van het slachtoffer heeft afgespeeld.
Getuigen hebben het slachtoffer
voor het laatst in leven gezien
op woensdag 24 november 2004,
tussen 20.00-20.30 uur. Hij liep toen
in de Van der Hooplaan richting het
centrum van Amstelveen.
Sinds het overlijden van zijn vrouw
ongeveer een jaar daarvoor leidde
hij met zijn hond een teruggetrokken leven. Hij had alleen nog regel-

matig contact met zijn familie en
met buurtbewoners. Het is bekend
dat Van Tienhoven werd bedreigd
door een ex-buurman. Dat conflict
liep hoog op en deze man is in
2003 uit zijn woning aan de Van der
Hooplaan gezet.
De familie van het slachtoffer wil
niets liever dan dat deze moordzaak
wordt opgelost. Kunt u hen helpen
met informatie?

Woensdag
21 november

Alida Christiana Koopmans dood aangetroffen (1988)
(zie week 48)

Donderdag Martin de Bruijn dood aangetroffen (1995) (zie week 45)
22 november

Mislukte aanslag op het leven van Johannes Versfeld (2000)
Vrijdag
(zie week 52)
23 november

Zaterdag
24 november

Zondag
25 november

Anton van Tienhoven

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Anton van Tienhoven dood aangetroffen (2004)

week 47
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ing
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Den Haag: Werkster treft
vrouw dood aan in woning

Maandag
26 november

N

Dinsdag
27 november

ietsvermoedend ging op 21
november 1988 rond 07.00 uur
’s ochtends de werkster van Alida
Christiana Koopmans de woning
binnen in Den Haag. Voordat zij de
woning van de 63-jarige mevrouw
Koopmans aan de Mankesstraat 43
betrad, was het haar al opgevallen
dat het licht volop brandde. In de
hal van de woning aangekomen,
kreeg de werkster de schrik van
haar leven. Ze zag daar het lichaam
van de dode vrouw liggen met rond
haar hoofd een grote plas bloed.
Mevrouw Koopmans stond middenin
het leven. Ze studeerde op 63-jarige
jarige leeftijd nog klassieke talen aan
de faculteit der letteren in Leiden.
Ook was ze één van de (groot)aandeelhouders in de Besloten Vennootschap Koopmans Meelfabrieken in
Leeuwarden. Het slachtoffer woonde

alleen en zelfstandig in haar woning.
Het onderzoek heeft tot op heden
geen concrete aanknopingspunten
opgeleverd die naar de vermoedelijke dader(s) kunnen leiden.
De dood van mevrouw Koopmans
is als een bom ingeslagen bij haar
familie en vrienden. Die willen
niets liever dan dat de zaak wordt
opgelost. Kunt u hen helpen met
bijzonderheden rond haar dood?

Woensdag
28 november

Donderdag
29 november

Vrijdag
30 november

Zaterdag
1 december

Zondag
2 december

Alida Christiana Koopmans

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 48

november

’s-Gravenzande: Dode onbekende man in Staelduinsebos

Maandag
3 december

I

Dinsdag
4 december

n het Staelduinsebos in ‘s-Gravenzande werd op zondag 9 december
2007 het stoffelijk overschot
gevonden van een onbekende man.
Het ging om een blanke man van
25 à 35 jaar. Hij was 1.80 m lang,
had kort donker haar, een stoppelbaard en bruine ogen. Aan de
binnenkant van zijn rechterbeen
had hij een kleine gekleurde
tatoeage. Op zijn rechterbovenarm
had hij een gekleurde tatoeage van
een oog laten zetten.
De man was gekleed in een wit
T-shirt. Op de voorzijde daarvan
stond de tekst Northern
Sideloaders LTD. Op de achterzijde
stond Commandeurs Sideloaders.
Verder droeg hij een zwarte trui, een
kaki-beige jas met een bontkraag,
een bruine ribbroek en beige suède
schoenen.

Weet u meer over de identiteit van
deze man? Of kunt u wellicht meer
vertellen over zijn tatoeages?

Woensdag
5 december

Donderdag
6 december

Vrijdag
7 december

Zaterdag Marian Kusters voor het laatst gezien (2009) (zie week 42)
8 december

Zondag Onbekende man dood aangetroffen in het Staelduinsebos in
‘s-Gravenzande (2007)
9 december

Onbekende man

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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Zwolle: Gewelddadige
moord op ‘de kolenboer’

Maandag
10 december

O

Dinsdag
11 december

p woensdag 14 december
stoffenhandel Wolter’s Steenkolen.
1994 werd de 75-jarige
Zunnebeld trok er vrijwel iedere
kolenboer Harry Zunnebeld dood
avond op uit. Meestal verliet hij
aangetroffen in zijn woning aan het
rond half elf ’s avonds zijn huis voor
Van Nahuysplein in Zwolle. De man, een wandeling.
die alleen woonde, was met veel
geweld om het leven
Hij had een vaste route
gebracht. Hij was
naar de brievenbus
geschopt, geslagen
om veelal zakelijke
en had verschillende
brieven te posten.
botbreuken en inDaarna ging hij bijna
wendige bloedingen.
altijd rechtstreeks naar
Harry Zunnebeld is
park Eekhout, een ontwaarschijnlijk al aan
moetingsplaats voor
het begin van de
homoseksuelen. Harry
Harry Zunnebeld
nacht overleden.
was daar een bekende
verschijning en stond naast ‘de
Het slachtoffer was een fanatiek verKolenboer’ ook bekend als ‘Opa
zamelaar van postzegels. Hij woonde van het park’.
al jaren aan het Van Nahuysplein in
De moord werd nooit opgelost. Dit
het oude centrum van Zwolle en was tot groot verdriet van de nabestaanlokaal bekend als ‘de kolenboer’. Hij
den van Zunnebeld. Kunt u hen
was namelijk eigenaar van brandhelpen met nadere informatie?
Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

Woensdag
12 december

Donderdag
13 december

Vrijdag
14 december

Harry Zunnebeld dood aangetroffen (1994)

Zaterdag
15 december

Zondag
16 december

week 50
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ing
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Epe:
Vermoord in het bos

Maandag
17 december

Z

Dinsdag
18 december

ijn groene Volkswagen Golf
met het kenteken ZT-81-NS
werd aan het begin van het bospad
aangetroffen. Zelf werd de 43-jarige
Chris van de Werken uit Nunspeet
zondagmiddag 22 december 1996
levenloos aangetroffen op de Gortelseweg in de bossen bij Epe (Gld).
Hij bleek door pistoolschoten om
het leven te zijn gebracht. Van het
misdrijf was niemand ooggetuige,
maar meerdere mensen hebben
wel verklaard schoten te hebben
gehoord.
Chris van de Werken was getrouwd
en woonde met zijn gezin in
Nunspeet. Hij werkte als milieu-
ambtenaar bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband op de
Noordwest Veluwe. Er werd een
uitgebreid onderzoek gestart dat
meerdere verdachten opleverde.

Hun betrokkenheid bij de moord
kon niet worden aangetoond.
De familie van Chris van de Werken
wil na al die jaren erg graag weten
wat er met hem is gebeurd. Kunt
u helpen om de moord op de
milieuambtenaar op te lossen?

Woensdag
19 december

Donderdag
20 december

Vrijdag
21 december

Zaterdag
22 december

Chris van de Werken dood aangetroffen (1996)

Zondag
23 december

Chris van de Werken

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl
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’t Zandt:
Bom ontploft onder auto

Maandag
24 december

T

Dinsdag
25 december

erwijl hij over de A28 reed ter
hoogte van Nunspeet ontplofte
er plotseling een bom onder de
auto van Johannes Versfeld. De
45-jarige inwoner van ’t Groningse
’t Zandt raakte zwaargewond. Hij
overleefde de aanslag op 23 november 2000 tussen tien en elf uur ’s
ochtends, maar werd wel invalide
als gevolg van de ontploffing.
Wonder boven wonder bleef het
10-jarige jongetje dat ook in de auto
zat ongedeerd.
Versfeld stond bekend als softdrugsdealer. Het vermoeden
bestaat dat de aanslag op zijn leven
een afrekening had moeten worden.
Dat mislukte weliswaar, maar het
moge duidelijk zijn dat de aanslag
een enorme impact op hemzelf, zijn
familie en met name op het 10-jarige
jongetje heeft gehad. De direct

betrokkenen willen dat duidelijk
wordt wie er achter de aanslag zit.
Kunt u daar meer over vertellen?

Onbekende vrouw dood aangetroffen in het bos in
Teteringen (1990) (zie week 12)

Woensdag
26 december

Donderdag
27 december

Vrijdag
28 december

Zaterdag
29 december

Zondag
30 december

Johannes Versfeld

Tips: 0800 - 6070 — coldcase@politie.nl

week 52

december

