Help nabestaanden
uit hun onzekerheid

kalender 2019

Help nabestaanden uit hun onzekerheid
De meeste moorden en vermissingen
worden in ons land opgelost. Helaas
lukt dat niet altijd. Voor nabestaanden
is het vreselijk dat ze geen afscheid
hebben kunnen nemen van hun geliefde
en zij niet weten wat er is gebeurd.
Kinderen, partners, vrienden en familieleden blijven jarenlang last hebben van
gevoelens van onzekerheid en verdriet.
Speciale coldcaseteams richten zich
op deze onopgeloste zaken. Samen
met de nabestaanden brengen zij deze
kalender uit. Er staan zaken in waarover
u misschien meer informatie heeft.

tip alsnog door te geven. U bent niet
strafbaar. Alle informatie kan bijdragen
aan het oplossen van een zaak.

U kunt helpen
Tips in voorgaande coldcasekalenders
zijn waardevol geweest. Ze hebben
geleid tot het heropenen van diverse
zaken. Mogelijk heeft u belangrijke
informatie over zaken uit deze kalender.
Maar heeft u deze informatie nog nooit
gedeeld. Het is nooit te laat om uw
verhaal te doen.
De nabestaanden vragen u om deze

Coldcaseteams van de politie
Antwoordnummer 2010
2501 XR Den Haag
Anoniem: mogelijk
Beloning: mogelijk

Beloningen
Als uw tip leidt tot de oplossing van
een zaak kunt u in aanmerking komen
voor een beloning.
Hoe kunt u uw tip doorgeven?
Coldcaseteams van de politie
coldcase@politie.nl
Anoniem: nee
Beloning: ja

De Opsporingstiplijn van de politie
0800-6070
Anoniem: nee
Beloning: ja

Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
Anoniem: ja
Beloning: nee
Team Criminele Inlichtingen van de
politie
0800-7060
Anoniem: nee, maar uw identiteit wordt
afgeschermd
Beloning: mogelijk
De telefoonnummers die vermeld
staan, zijn gratis en afgeschermd. Post
die u verstuurt naar het antwoordnummer wordt niet geopend door uw
instelling. Met vragen over de tipmogelijkheden kunt u ook terecht bij het
personeel van uw instelling.
Meerdere talen
De gehele kalender is online beschikbaar in de talen Engels, Arabisch,
Spaans en Turks.
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Marja Nijholt

Oss

Oprit van woning aan
Berghemseweg
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Salvatore Nicolosi, 4 januari 1998 dood gevonden (zie week 2)
Hayrettin Sahin, 6 januari 1997 dood gevonden (zie week 3)

Vrouw door messteken gedood
Op nieuwjaarsdag 2013 wordt de
48-jarige Marja Nijholt dood
gevonden op de oprit van een
woning in Oss, aan de Berghemseweg. Zij is met messteken om het
leven gebracht.
Marja woont in Enschede en gaat
op oudejaarsdag met de trein naar
Oss. Daar komt zij rond 14.00 uur
aan. Zij heeft een donkerkleurige
damesfiets en een grijze rolkoffer bij
zich. Marja bezoekt diverse cafés.
Tot ongeveer 21.00 uur is zij diverse
keren gezien en heeft zij verschil

lende mensen gesproken. Zij is op
zoek naar een slaapplaats. De fiets
en koffer zijn nog in haar bezit.
Tussen 02.30 uur en 06.55 uur
wordt ze nog diverse keren gezien
en spreekt ze mensen. Ze heeft
haar koffer dan nog bij zich, maar
niet haar fiets. Het is niet bekend
waar die fiets is gebleven. Marja is
het laatst gezien rond 06.55 uur bij
de fietstunnel aan de Osseweg in
Berghem.
Weet u wat er met Marja is
gebeurd? Laat het alstublieft weten.
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Januari
week 2

Salvatore Nicolosi

Purmerend

Bedrijventerrein De
Baanstee II

3 januari 1998
(vermist)

4 januari 1998
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Beloning
€15.000

(dood gevonden)

Salvatore vermoord en in brand gestoken
Op de avond van 2 januari 1998
verlaat Salvatore Nicolosi (34 jaar
oud) zijn woning, een rijtjeshuis in
Heerhugowaard. Hij woont daar
met zijn vrouw en twee kinderen en
werkt als glazenwasser. Hij moest
even weg voor een afspraak, maar
komt niet meer terug. De v
 olgende
dag geeft zijn vrouw hem als vermist op.
Salvatore wordt op zondag 4 januari
op het bedrijventerrein De Baanstee
II in Purmerend teruggevonden. Hij
blijkt te zijn vermoord en daarna in
brand gestoken. Het is nooit bekend

geworden met wie hij de avond van
2 januari een afspraak had en wie
hem dit heeft aangedaan.
In 1987 is Salvatore vanuit Sicilië
naar Nederland gekomen om hier
een beter bestaan op te bouwen.
Helaas heeft dit niet kunnen
gebeuren. Heeft u enig idee wat
er is gebeurd? Geef het alstublieft
door. U helpt er de vrouw en
kinderen van Salvatore mee om
het verlies van hun man en vader
te verwerken.
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Januari
week 3

Hayrettin Sahin

Zwanenburg

In het water van de
Ringvaart

17 september 1995
(vermist)

6 januari 1997
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(dood gevonden)

Hayrettin in water gevonden
Op maandag 6 januari 1997 wordt
in het water van de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder een
lichaam gevonden, ter hoogte van
de Lijnderdijk in Zwanenburg. Het
blijkt te gaan om Hayrettin Sahin
(35 jaar oud). Hij had al langere tijd
in het water gelegen.
Hayrettin woonde in Amsterdam
aan de Reina Prinsen Geerligsstraat.
Op 14 september 1995 is hij rond
17.00 uur voor het laatst gezien
door zijn broer. Hayrettin reed toen
weg in de auto van zijn broer. Drie

dagen later geeft zijn broer hem als
vermist op. Volgens vrienden en
familie maakte hij al geruime tijd
een zenuwachtige indruk.
Het is niet duidelijk wat er met
Hayrettin is gebeurd. Ook is niet
vast te stellen wanneer hij precies
is overleden. Nabestaanden willen
graag weten wat er in die periode
van ruim een jaar met hem is
gebeurd.
Heeft u informatie? Laat het
alstublieft weten.
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Januari
week 4

Onbekend jongetje

Den Bosch

Onder spoorbrug langs
Drongelens kanaal

25 januari 1994
(dood gevonden)
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Kindje gevonden
Medewerkers van de NS vinden
onder een spoorwegviaduct een
babylijkje in het water. Het is een
jongetje dat levend is geboren.
Het lichaampje zit in een plastic
draagtas van V&D. De kleuren van
de tas zijn blauw, geel en oranje.
De tas ligt in het riet onderaan de

spoorbrug over het Drongelens
kanaal en de Vlijmenseweg. Daar
vlakbij liggen het vroegere kantoor
van het electriciteitsbedrijf PNEM
en de Koning Willem I kazerne.
Weet u wie de moeder kan zijn? En
hoe het baby’tje onder het viaduct
terecht is gekomen?
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Januari
week 5

Onbekend jongetje

Doetinchem

In het water in het park

29 januari 2006
(dood gevonden)

Beloning
€15.000
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Soraida Maxwell, 31 januari 1994 vermist (zie week 6)
Piet Baams, 3 februari 1997 dood gevonden (zie week 7)

Baby’tje in het ijs
Drie kinderen spelen op de koude
zondagmiddag 29 januari 2006 in
het park aan de Torontostraat bij de
‘Kapperskolk’ in Doetinchem. Als
een van hen door haar vader wordt
opgehaald, vertelt ze hem dat ze
een kindje in het ijs heeft gezien.
Haar broertje vertelt later dat ze
hadden gespeeld bij de rietstengels
op het ijs en dat ook hij het kindje
heeft gezien. Zijn moeder en tante
gaan op onderzoek uit. Tot hun
schrik klopt wat de kinderen vertellen: er ligt een baby in het ijs.

Zij doen melding bij de politie van
de gruwelijke vondst.
Het kindje in het ijs blijkt een pas
geboren jongetje met een blanke
huid en donkerblond haar. Uit
onderzoek blijkt verder dat het
kindje heeft geleefd en dat ernstig
geweld tot zijn dood heeft geleid.
Weet u wie de moeder kan zijn?
Hoe het kindje in de vijver terecht
is gekomen? Wie verantwoordelijk is voor zijn dood? Meldt u dit
alstublieft.
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week 6

Soraida Maxwell

Rotterdam

In de wijk Hoogvliet
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31 januari 1994
(vermist)

Ben Stubbe, 10 februari 2004 dood gevonden (zie week 8)

Zwangere Soraida verdwenen
Het hele weekend heeft de familie
niets van de 36-jarige Soraida
Maxwell gehoord. Op maandag
gaan ze in haar huis in Hoogvliet
kijken, maar zien niets bijzonders.
Dezelfde dag wordt de handtas van
Soraida gevonden in een zwaar
beschadigde auto bij de Belgische
grens. Haar auto wordt drie weken
later aangetroffen in Rotterdam.

Volgens haar buurvrouw was
Soraida zwanger toen ze verdween.
Volgens een familielid had ze
verkeerde vrienden. Ze zijn bang
dat ze teveel wist en daarom uit de
weg is geruimd.
Wat is er met Soraida gebeurd?
Kunt u een einde maken aan de
onzekerheid van de familie?
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Februari
week 7

Piet Baams

Gorinchem

In het water ‘Boven
Merwede'

22 december 1996
(laatst gezien)

3 februari 1997
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€15.000

(dood gevonden)

Moord op Piet Baams
Op Eerste Kerstdag 1996 treffen zijn
kinderen hun vader niet thuis. Later
blijkt dat de 85-jarige Piet Baams
op 22 december voor het laatst is
gezien. Ongeveer zes weken later
vindt de politie zijn lichaam in
het water ‘Boven Merwede’ in de
gemeente Gorinchem. Om zijn nek
zit een leren riem of koord.

k inderen en (achter)kleinkinderen.
Nadat zijn vrouw begin 1996 overleed, was Piet Baams alleenstaand.
Hij viste en biljartte geregeld en
deed mee met de wekelijkse bingo.
Hij was actief in het bestuur van
de visvereniging en was lid van de
bewonerscommissie van Nieuw
Malderborgh.

Piet woonde in verzorgingshuis
Nieuw Malderborgh in Nijmegen.
Hij was levenslustig en behulpzaam en kreeg vaak bezoek van zijn

Zijn familie leeft al ruim twintig
jaar in onzekerheid. Weet u wie Piet
Baams heeft gedood? En waarom?
Meld het alstublieft.
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Februari
week 8

Ben Stubbe

Groningen

In het water van het
Hoendiep

19 januari 2004
(vermist)

10 februari 2004

Beloning
€15.000
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Mike Duif, 23 februari 1996 dood gevonden (zie week 9)

(dood gevonden)

Woonbootbewoner overleden
Bernard (Ben) Stubbe is sinds de
jaarwisseling 2003 / 2004 niet meer
gezien. Op 19 januari 2004 doet zijn
zoon aangifte van vermissing. De
politie gaat op onderzoek uit, maar
vindt hem niet. Ben is 55 jaar oud
en woont alleen op een woonboot
aan de Energieweg in Groningen.
Op 10 februari 2004 wordt het
lichaam van Ben gevonden.
Hij ligt in het water van het
Hoendiep vlakbij zijn woonboot.

Uit onderzoek blijkt dat op 7 januari
zijn videotheekpas nog is gebruikt.
Het is niet duidelijk hoe hij om het
leven is gekomen. Een misdrijf
wordt niet uitgesloten.
Na al die jaren weten zijn kinderen
nog steeds niet wat er met Ben is
gebeurd. Weet u misschien iets over
de verdwijning en het overlijden
van Ben Stubbe? Geef dit dan door.

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar: Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Februari
week 9

Mike Duif

Amersfoort

In woning aan de
Ariaweg

23 februari 1996
(dood gevonden)
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€15.000

In huis doodgeschoten
In zijn huis ligt Mike Duif in een plas
bloed. Hij is doodgeschoten.
Mike werkte bij het computer
bedrijf Hewlett Packard (HP), maar
is daar ontslagen. Daarna is hij in
computers en computeronderdelen
gaan handelen.
In de nacht voor zijn dood is Mike
met vrienden in discotheek Baccara
in Hilversum geweest. Na sluitingstijd (05.00 uur) zet hij vrienden thuis
af. Daarna is hij op het Zandpad

in Utrecht geweest. Hij zei dat hij
coke wilde halen. Rond 07.00 uur zet
Mike de laatste vriend thuis af.
Rond 09.30 uur lag Mike in bed en
is door een medebewoner gezien.
Deze medebewoner komt tegen
19.00 uur weer thuis. Hij ziet dat het
hele huis overhoop is gehaald. In
de keuken vindt hij het lichaam van
Mike.
Wie heeft Mike Duif vermoord?
Waarom? Familie en vrienden willen graag antwoord op deze vragen.
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Maart
week 10

Peternella Hanegraaff

Den Haag

In een woning in de
Ahornstraat

17 maart 1996
(dood gevonden)
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Thuis gewurgd
De 75-jarige Peternella Hanegraaff,
alleenstaand en gescheiden, wordt
dood gevonden in haar woning. Ze
is gewurgd. De politie denkt dat ze
enkele dagen in haar woning heeft
gelegen.
Mevrouw Hanegraaff bezocht
regelmatig dansavonden.

Uit buurtonderzoek is gebleken dat
bewoners het slachtoffer kennen
als een praatgraag type. Ze stond
bekend als gelovig en sprak ook
vaak over het geloof.
Weet u misschien meer over wat er
is gebeurd? Geeft u dit dan door.
De familie leeft met veel vragen.
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Maart
week 11

Marlon Fidanque

Apeldoorn

In de voortuin aan de
Houtsnijdershorst

19 maart 2016
(doodgeschoten)

Beloning
€15.000
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Peternella Hanegraaff, 17 maart 1996 dood gevonden
(zie week 10)

In de tuin vermoord
Op zaterdag 19 maart 2016 wordt
Marlon Fidanque (31) in zijn
voortuin doodgeschoten. Zijn
broer en de zwangere vriendin van
Marlon worden ook door kogels
geraakt, maar overleven dit. In de
woning zijn ook de vier minder
jarige k inderen van de vriendin van
Marlon.
De drie volwassenen waren in de
kleine voortuin van Marlons huis.

Ze spraken over het regelen van de
begrafenis van hun vader die een
paar dagen eerder was overleden.
Plotseling kwam een man de tuin
in gelopen, die direct begon te
schieten.
Wie heeft geschoten? En voor wie
van de slachtoffers was de aanslag bedoeld? Waarom? De familie
leeft met veel vragen. Heeft u
informatie? Meld het alstublieft.
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Maart
week 12

Tamara Plehn

Berghem

Voor woning aan
Het Reut

28 maart 2013
(doodgeschoten)

Beloning
€15.000
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Marlon Fidanque, 19 maart 2006 doodgeschoten (zie week 11)

Tamara in portiek doodgeschoten
Op donderdag 28 maart 2013 brengt
de 30-jarige Tamara Plehn haar
dochtertje van vijf jaar naar school.
Rond 8.30 uur komt zij terug en
wordt in de portiek van haar woning
doodgeschoten. Er worden meerdere kogels op haar afgevuurd. De
toegesnelde hulpdiensten proberen
haar te redden, maar dat lukt niet.
Tamara was een alleenstaande,
gescheiden vrouw.

De politie heeft diverse verdachten
aangehouden, maar de dader is nog
altijd onbekend.
De nabestaanden willen graag
weten wie Tamara heeft dood
geschoten en vragen uw hulp
daarbij. Heeft u informatie?
Geef dit alstublieft door.

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar: Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Maart
week 13

Geert de Raeymaeker

Rotterdam

In een huis aan
de Hennewierstraat

30 maart 2003
(doodgeschoten)

Beloning
€15.000
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Tamara Plehn, 28 maart 2013 doodgeschoten (zie week 12)

Geert doodgeschoten
Een schietpartij in een huis in
Rotterdam. Eén man wordt gedood,
een tweede raakt gewond. Het
gebeurde in de nacht van zaterdag
29 op zondag 30 maart 2003 om
ongeveer 00.50 uur.
Het dodelijke slachtoffer is de
36-jarige Geert de Raeymaeker.
Hij is met meerdere kogels om het
leven gebracht. Geert woonde in
Boom in België. Hij had daar een
vleesverwerkend bedrijf.

De man die gewond raakte, is een
vriend van Geert en eigenaar van
het huis waar de schietpartij plaatsvond. Deze man is als verdachte
aangehouden, maar na een paar
dagen weer vrijgelaten. Er was
onvoldoende bewijs.
De vader van Geert wil graag weten
wie zijn zoon gedood heeft. Kunt u
hem helpen?
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April
week 14

Sahin Adhami

Zaandam

In huis aan
de Heinsiusstraat

2 april 1995

(dood gevonden)
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Sahin vermoord
Sahin Adhami is 33 en heeft een
groentewinkel en wasserette in
Amsterdam, aan de Hoofdweg. Ook
is hij actief in de drugswereld en
heeft hij bij verschillende personen
schulden.
Sahin is verloofd, maar op 28 en 29
maart 1995 kan zijn verloofde hem
niet bereiken. Ook komt hij niet
opdagen bij afspraken met vrienden. Zijn verloofde raakt in paniek.
Volgens familie en vrienden maakte

hij al een tijdje een gestreste indruk.
Op 2 april 1995 wordt rond 23.30
uur het levenloze lichaam van Sahin
in zijn huis aan de Heinsiusstraat
in Zaandam aangetroffen. Sahin is
met geweld om het leven gebracht.
De vrienden en familie van Sahin
hebben nog steeds veel vragen
over wat er is gebeurd. Kunt u ze
aan antwoorden helpen?
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April
week 15

Cassandra van Schaijk

Almere

In het water van
natuurgebied
Noorderplassen

24 maart 2007
(vermist)

14 april 2007
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Cassandra dood gevonden
Cassandra (17 jaar) gaat op
vrijdagavond met een vriend en
vriendin naar discotheek ‘Eindelijk’
in Almere. Er is een hardcorefeest.
Rond 03:30 uur loopt zij van de
discotheek naar het busstation.
Daar mist zij de nachtbus. Er staan
meer mensen op een bus te wachten. Ook lopen er twee mannen
rond die de mensen vragen of zij
een taxi nodig hebben. Cassandra
gaat met ze mee. Drie weken later
wordt haar lichaam gevonden in de
Noorderplassen.

Wie waren de twee mannen op
het busstation? Is Cassandra bij
hen in de auto gestapt? Waar zijn
zij heengegaan? Hoe is zij om het
leven gekomen en hoe is zij in de
Noorderplassen terechtgekomen?
De familie van Cassandra weet niet
wat er is gebeurd. Heeft u iets gezien of gehoord? Iets wat misschien
met Cassandra’s verdwijning en
dood te maken heeft? Geef dit dan
door. U helpt er de familie van
Cassandra mee om het verdriet te
verwerken.
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April
week 16

Cornelia van den Bergen-Groenewold

Den Haag

In haar woning aan de
Wenckebachstraat

20 april 1991

(dood gevonden)
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Beloning
€15.000

Dood gevonden in de slaapkamer
Mevrouw Van den BergenGroenewold (81) is een alleen
staande dame, die licht dementeert.
Als de buren zien dat haar voordeur
openstaat en haar wandelstok in de
gang ligt, bellen ze de politie. Die
vindt haar dood en vastgebonden in
haar slaapkamer op de eerste etage
van haar hoekwoning – te bereiken
via een steile trap.

Haar woning blijkt overhoop
gehaald.
Nog steeds is de familie van
mevrouw Van den Bergen in
onzekerheid. Weet u iets wat
misschien met haar dood te
maken heeft? Geef dit dan door.
U helpt er haar familie mee om
het verdriet te verwerken.
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Alwin Sterk

Amsterdam
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24 april 1972
(laatst gezien)

Al 46 jaar vermist
De laatste keer dat Alwin Sterk gezien wordt, is op maandag 24 april
1972 in Amsterdam. Alwin was toen
bijna 21 jaar oud. Hij groeide op in
Ede en in 1972 woonde hij samen
met een vrouw in Amsterdam, in
de studentenflat Zilverberg van de
UVA in Amsterdam Noord. Hij had
zich daar ingeschreven voor een
opleiding aan de sociale academie.
Alwin verkeerde in het alternatieve
circuit en deed vrijwilligerswerk bij
de geweldloze weerbaarheid.

Kort voor zijn vermissing stuurde hij
een kaart aan zijn familie. Daarna is
nooit meer iets van hem vernomen.
Nu 46 jaar later heeft de familie nog
steeds vragen over waar Alwin kan
zijn. De familie houdt rekening met
alle scenario’s. Kunt u de familie
helpen? Weet u wat er met Alwin
gebeurd is? Als u iets weet, meld
dat dan alstublieft.
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Mei

week 18

Lieneke Troost

Oegstgeest

In woning aan
de Kerckwervelaan

5 mei 1993

(dood gevonden)
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Beloning
€15.000

Lieneke dood gevonden
Op woensdag 5 mei 1993 krijgt de
politie een telefoontje: er is een
dode vrouw aangetroffen en er is
duidelijk geweld gebruikt. Lieneke
is 63 jaar geworden.
Als twintigjarige loopt Lieneke
Troost polio op. Ondanks haar
fysieke beperking, werkt ze nog
lang als typiste bij TNO. Financieel
is ze onafhankelijk. Ze krijgt
pensioen, vergoedingen van de
gemeente en een erfenis. Lichamelijk is ze wel afhankelijk. Bijna de
hele dag krijgt ze hulp van een

poule van zo’n zestig particuliere
verzorgers vanuit een instelling.
Sommige verzorgers nemen haar
mee uit, terwijl ze niet meer voor de
instelling werken. Lieneke heeft veel
contact met familie, buren, vrienden
en oud-collega’s. Ook met hen
gaat ze op stap. Als ze bijna zestig
is, gaat ze nog met familie naar
Spanje.
Nabestaanden willen graag weten
wat er met haar is gebeurd. Weet u
iets? Geef dit door.
Lees het interview op de volgende pagina.
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‘Dit mag niet onbestraft blijven’
De gehandicapte Lieneke Troost (63)
wordt levenloos aangetroffen in haar
bed. Er is duidelijk geweld gebruikt.
Haar broer weet ruim 25 jaar later nog
altijd niet wat zich in de nacht van 4 op
5 mei 1993 aan de Kerckwervelaan in
Oegstgeest afspeelde.
‘Lieneke kreeg op haar twintigste polio.
Door allerlei operaties kon ze zichzelf
nog enigszins behelpen. Ze woonde
lang bij onze moeder in huis. Na haar
overlijden trok ze in een invalide
woning in Oegstgeest. We zagen elkaar
regelmatig, al hing ik nooit zo aan mijn
familie.

‘Heb ik nog hoop dat de
zaak wordt opgelost?’

Ik kan me die dag nog wel herinneren.
Mijn vrouw werd gebeld door de
politie. Er was iets met een van de
zussen. Het was ernstig. Toen ik daar
aankwam, verkeerde mijn zus, Lienekes
tweelingzus, in ontredderde toestand.
Ze was helemaal van de kaart: Lieneke
was vermoord.

de aandacht blijven. Dit soort vergrijpen
kan gewoon niet onbestraft blijven in
onze maatschappij. Heel simpel. Je
ontloopt je straf niet, ook al kan het
soms lang duren.’

Het was duidelijk dat iemand die in
haar huis de weg kende, geld had
weggehaald. En daarbij is gestoord.
Nog steeds vermoed ik dat het iemand
was uit haar naaste omgeving.
Nou ja, ik kan denken wat ik wil, maar
mijn zuster krijg ik daar niet mee terug.
Heb ik nog hoop dat de zaak wordt
opgelost? Eigenlijk niet. Maar ik vind
het wel belangrijk dat cold cases onder

Zie coldcase week 18.

Mei

week 19

Samira van de Wal

Heerlen

Natuurgebied Prickenis
Terworm

11 juli 2003
(vermist)

6 mei 2005

Beloning
€15.000
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Seyhmus Elmas, 7 mei 2002 dood gevonden (zie week 20)

(dood gevonden)

Samira gedood en gedumpt
Op vrijdag 11 juli 2003 verdwijnt
de 20-jarige Samira van de Wal uit
Brunssum spoorloos. Samira was
verslaafd aan drugs en verbleef
regelmatig in de drugsscene van
Heerlen.
Ze verdiende haar geld als prostituee. Lange tijd was niet duidelijk
waar Samira was. Bijna twee jaar

later, op vrijdag 6 mei 2005 wordt
haar lichaam teruggevonden in het
natuurgebied Prickenis Terworm in
Heerlen.
Wie weet waar Samira van de Wal
na 11 juli 2003 is geweest? Met wie
was zij samen? Wie kan verantwoordelijk zijn voor haar dood?
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Mei

week 20

Seyhmus Elmas

Arnhem

In woning aan de
Rozemarijnstraat

7 mei 2002

(dood gevonden)

Beloning
€20.000
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Onbekende vrouw, 17 mei 2004 dood gevonden in
Amsterdam IJ (zie week 21)

Thuis vermoord
Op dinsdagmorgen 7 mei 2002 ligt
Seyhmus Elmas (32) dood in zijn
woning. Een kennis vindt hem daar.
Hij blijkt door messteken om het
leven te zijn gebracht. Een dag
eerder is hij ’s avonds laat nog
gezien in een koffiehuis in de buurt
van het centrum van Arnhem.
De Koerdische Seyhmus is geboren
in Turkije. Sinds 1997 woont hij in
Nederland. Eerst op diverse
opvanglocaties en uiteindelijk in
een woning in Arnhem.

De alleenstaande Seyhmus werkt in
de bouw. Zijn klussen voert hij vaak
samen met anderen uit. In de week
voor zijn dood zijn er verschillende
mannen bij hem blijven logeren.
Over deze mannen is weinig
bekend. Verder valt op dat er bij
Seyhmus thuis een portret hangt
van een PKK-leider.
Weet u wie Seyhmus heeft vermoord en waarom? Meld u dit dan.
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week 21

Onbekende vrouw

Amsterdam

In het water van het IJ

17 mei 2004

(dood gevonden)

Beloning
€15.000
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Jan de Niet, 21 mei 1990 dood gevonden (ziek week 22)

Onderlichaam vrouw gevonden
In het water van het IJ wordt een
blauwe sporttas gevonden. Hierin
zit het onderlichaam van een vrouw,
met benen en voeten. In de sporttas
zit ook een schort van het merk De
Berkel. Aan de zijkant van de tas
is een strook genaaid met daarop
geborduurd ‘C&Q’.

Haar schoenmaat is 34. Zij draagt
ondergoed van het merk After Eden
en een bruinkleurige jeans van het
merk Hui Yang, maat S.
Heeft u een idee wie deze vrouw is?
Herkent u de tas of de jeans?
Geef dit dan alstublieft door.

De vrouw is vermoedelijk tussen de
16 en 35 jaar oud en is 1.60m lang.
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week 22

Jan de Niet

Den Haag

In het Haagse Bos

21 mei 1990

(dood gevonden)
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Beloning
€15.000

Doodgestoken
Op 21 mei 1990 wordt Jan de Niet
zwaar bebloed aangetroffen op de
Leidse Straatweg in het Haagse
Bos. De 30-jarige Jan blijkt door
messteken om het leven gebracht.
Op een voetpad vlakbij staat zijn
auto, een witte Opel Ascona. Hierin
worden bloedsporen gevonden.
Het is onduidelijk gebleven waarom
Jan in de nacht van 20 op 21 mei is
vermoord.
Jan was automonteur. In februari
1990 was hij samen met een
compagnon een garagebedrijf

begonnen in de Heemraadstraat in
Den Haag. Jan woonde in
Scheveningen en was daar een
bekend gezicht. Hij stond te boek
als een sociale en vriendelijke
jongen, die altijd klaarstond voor
zijn moeder en zussen.
Zijn moeder en zussen hopen na al
die jaren antwoord op hun vraag
te krijgen wat er die nacht met Jan
is gebeurd. Weet u iets? Meld het
alstublieft.
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week 23

Sicco-Jan Cuperus

Leeuwarden

9 juni 2014
(vermist)

Ma
3

Di
4

Wo
5

Vr
7

Za
8

Zo
9

Do
6

Beloning
€15.000

Vermist
Op pinkstermaandag 9 juni 2014
verschijnt de 36-jarige Sicco-Jan
niet op zijn werk bij de Koninklijke
Marechaussee in Harlingen. Zijn
dienst begon om 12.00 uur. Zijn
collega’s bellen hem, maar hij
neemt niet op. Ze gaan naar zijn
huis, maar daar is hij ook niet.
Zoekacties leveren niets op.
Op zaterdagavond 7 juni heeft hij
nog een ontmoeting gehad met een
vriend. Toen is hij voor het laatst
gezien. Het internet op zijn telefoon is voor het laatst gebruikt op

zondagmiddag 8 juni. Donderdag
12 juni wordt zijn auto aangetroffen
in het Friese dorpje Marrum. Later
wordt duidelijk dat de auto daar in
elk geval op 9 juni al stond.
Onbekend is waarom de auto daar
staat en wat Sicco-Jan in Marrum
deed.
De familie van Sicco-Jan mist hem
verschrikkelijk. Weet u wat er met
hem is gebeurd? Laat het alstublieft
weten.
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week 24

Onbekende man

Best

Langs het zandpad
Venweg

12 juni 1997

(dood gevonden)
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Lichaam in bos
Aan de rand van een bos in Best ligt
een man in een droge sloot, langs
het zandpad Venweg. Hij is door een
misdrijf om het leven gekomen en
al enkele maanden dood. Het zandpad loopt naast de Ncb-weg langs
het Wilhelminakanaal.
De man is ongeveer 20-25 jaar met
een blanke tot licht getinte huidskleur. Hij heeft een slank postuur en
is 1.72 meter, heeft zwart haar en
een opvallend gaaf gebit. De man
draagt dure merkkleding:

• Lichte spijkerbroek, maat 32-46,
merk Versace en beige blouse
(gemaakt in Japan) met fijn
ruitjesmotief, maat F (de kleinste
maat), merk Bobson Westpoint
Vintage;
• Blauwe onderbroek met gekleurde blaadjesmotieven, merk Arthur,
Paris;
• Wijnrode sokken met het logo
van Lacoste en bruine mocassins,
merk Moreschi, type Canyon.

Vindplaats

Heeft u een idee wie deze man is?
Geef dit dan door.
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week 25

Yvonne Plasmans

Landgraaf

In bos aan de
Kerkveldweg

15 juni 1989
(vermist)

26 juni 1989
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(dood gevonden)

Yvonne dood teruggevonden
Op donderdagavond 15 juni 1989,
tegen middernacht, vertrekt de
25-jarige Yvonne Plasmans van
haar huis aan de Voskuilenweg in
Heerlen. Ze is van plan om op stap
te gaan, zegt ze tegen een kennis.
Op maandag 26 juni wordt ze in
het bos achter een camping aan de
Kerkveldweg te Rimburg (gemeente
Landgraaf) gevonden. Ze is door
geweld om het leven gebracht.

Haar familie zoekt na al die jaren
nog steeds naar antwoorden. Waar
is Yvonne na 15 juni 1989 geweest?
Met wie was ze samen? Wie heeft
haar om het leven gebracht?
Waarom? Heeft u informatie? Geef
dit dan door.
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Week 26

Cafer Güngör

Doetinchem

In woning aan de
Colijnlaan

2 juli 1994

(doodgeschoten)

Beloning
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Yvonne Plasmans, 26 juni 1989 dood gevonden (zie week 25)

Doodgeschoten in deuropening
Op zaterdag 2 juli 1994 rond
6.00 uur wordt Cafer Güngör (53)
wakker van de bel. Zijn vrouw en
vier kinderen liggen nog te slapen.
Cafer opent beneden de voordeur.
Na een korte woordenwisseling
horen buurtbewoners schoten. Ook
zien ze twee mannen wegrennen.
Zijn vrouw vindt Cafer liggend in
de gang, hevig bloedend. Als de
ambulance komt, is haar man al
overleden.

Cafer werkte tot kort voor zijn dood
als slager in een Turkse winkel.
Twee mannen werden aangehouden.
Omdat er te weinig bewijs was dat
zij verantwoordelijk waren voor de
dood van Cafer Güngör, werden ze
weer vrij gelaten.
Waarom moest Cafer dood en wie
heeft de schoten gelost? De familie
hoopt dat u het antwoord weet.
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week 27

Michaël ten Napel

Westdorpe

In sloot op een akkerland

4 juli 2012

(dood gevonden)

Beloning
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Cafer Güngör, 2 juli 1994 doodgeschoten (zie week 26)
Nadia Mehallaoui, 5 juli 2000 dood gevonden (zie week 28)
Abdeljabbar Tebbaa, 5 juli 2007 omgekomen (zie week 29)

Michaël dood gevonden
Op woensdag 4 juli 2012 wordt
het dode lichaam gevonden van
de 30-jarige Michaël ten Napel. Hij
ligt in een sloot op een akkerland
aan de Kapittelstraat in Westdorpe.
Michaël is door een misdrijf om het
leven gekomen.
Hij was vader van drie kinderen.
Michaël heeft op diverse plaatsen
gewoond, waaronder drie jaar in
Brazilië. Hij zou contacten hebben in
de drugswereld.

Michaël is voor het laatst gezien op
maandagavond 2 juli. Dat was in
een woning bij Axel waar hij toen
tijdelijk woonde. Rond 21.00 uur
wordt hij door iemand opgehaald
en afgezet bij een bushalte in Axel.
Waar is hij naartoe gegaan? Wat is
er met hem gebeurd? Kunt u daar
iets over vertellen? Doe dit alstublieft. De nabestaanden van Michaël
willen graag weten wat hem is
overkomen.
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week 28

Nadia Mehallaoui

Maria Hoop

In een bosgebied

18 juni 2000
(vermist)

5 juli 2000

Beloning
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Rosa van der Palen, 9 juli 1996 vermist (zie week 30)
Maria Denzler, 13 juli 1992 dood gevonden (zie week 31)
Harrie Schrievers, 14 juli 2010 doodgeschoten (zie week 32)

Nadia in bos gedumpt
De 21-jarige Nadia Mehallaoui
wordt op zondag 18 juni 2000 als
vermist opgegeven. Zij is prostituee
en verslaafd aan drugs. Enkele
weken later, op woensdag 5 juli,
wordt ze dood teruggevonden.
Nadia woonde in de omgeving van
Heerlen. Haar lichaam werd enkele
tientallen kilometers verderop
gevonden in een bosgebied rondom Maria Hoop (Midden-Limburg).

In en rond Heerlen werden meer
jonge en kwetsbare vrouwen
zoals Nadia op een gruwelijke
manier omgebracht. De daders zijn
misschien nog in leven en lopen vrij
rond.
Veel mensen willen weten wie
Nadia heeft gedood en gedumpt.
Heeft u informatie over wat er is
gebeurd? Geeft u dit dan door.
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week 29

Abdeljabbar Tebbaa

Tilburg

In een pand aan de
Capucijnenstraat

5 juli 2007

(omgekomen)
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Abdeljabbar na brand dood gevonden
Op donderdag 5 juli 2007 is er
brand in het pand aan de
Capucijnenstraat in Tilburg.
Binnen vindt de brandweer het
dode lichaam van de 41-jarige
Abdeljabbar Tebbaa.
Hij is zeer waarschijnlijk door een
misdrijf om het leven gebracht,
voordat de brand in de woning

is ontstaan. Abdeljabbar was een
bekende in de drugsscene. Hij
gebruikte drugs en hij handelde er
ook in.
Zijn nabestaanden leven al jaren
in onwetendheid. Zij willen graag
weten wat er met hem is gebeurd.
Weet u iets? Laat het weten.
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week 30

Rosa van der Palen

Sittard

Centrum

9 juli 1996
(vermist)
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Beloning
€15.000

15-jarige Rosa al 22 jaar spoorloos
Rosa van der Palen gaat op dinsdag
9 juli 1996 rond 13.30 uur naar het
centrum van Sittard. Ze loopt van
het gezinsvervangend tehuis Maria
Magdalena Brose Instituut (De
Kollenberg) naar het centrum. Rosa
gaat kleding kopen in de stad. Een
getuige heeft haar die middag nog
gezien. Dat was in de buurt van het
Tempelplein in Sittard. Sindsdien
ontbreekt elk spoor van haar.

is: Rosa Maria Lidwina Mochi van
der Palen. Ze is tenger gebouwd
en ongeveer 1.60 m lang. Ze heeft
voorouders in Nieuw-Guinea.
De familie van Rosa leeft al meer
dan twintig jaar in onzekerheid.
Kunt u hen helpen? Heeft u informatie over Rosa? Weet u iets over haar
verdwijning? Geeft u dit alstublieft
door.

Rosa is 15 jaar en geboren in
Nederland. Haar volledige naam
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week 31

Marina Denzler

Heerlen

Aan de Schaapskooiweg

13 juli 1992

(dood gevonden)

Beloning
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Johan van den Bosch, 4 augustus 1993 doodgeschoten
(zie week 33)
Jair Soares, 4 augustus 1995 vermist (zie week 34)

Marina met veel geweld gedood
Op maandag 13 juli 1992 wordt
aan de Schaapskooiweg in Heerlen
het lichaam gevonden van Marina
Denzler. Zij is een Duitse prostituee
van 32 jaar en verslaafd aan drugs.
Marina is met veel geweld om het
leven gebracht.

Marina was regelmatig in Heerlen
en is hier voor het laatst gezien op
zondagavond 12 juli 1989.
Kunt u meer vertellen over wie de
dood van Marina Denzler op zijn
geweten heeft?
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week 32

Harrie Schrievers

Nijmegen

In een woning

14 juli 2010

(doodgeschoten)

Beloning
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Onbekende man, 9 augustus 1991 dood gevonden in NaardenBussum (zie week 35)

Overval met dodelijke afloop
In de nacht van dinsdag op
woensdag 14 juli 2010 dringen drie
personen met geweld een woning
in Nijmegen binnen. Daar zijn op
dat moment Harrie Schrievers, zijn
echtgenote en een kostganger.
Een van de daders bedreigt de
echtgenote met een vuurwapen.
Een tweede dader rent direct naar
de eerste etage. Hij treft daar de 
53-jarige Harrie aan. De dader roept
iets tegen hem. Hierna klinken
enkele schoten. Harrie Schrievers

wordt geraakt en overlijdt ter
plaatse. De daders doorzoeken de
woning en nemen spullen mee.
De politie vindt in het huis een
hennepkwekerij. Het is niet
bekend of er een verband is
tussen de kwekerij en de overval.
De drie daders zijn nog altijd niet
gevonden.
Weet u meer over deze overval?
Weet u wie de daders zijn? Geef dit
dan door.
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Augustus
week 33

Johan van den Bosch

Rotterdam

in de wijk Overschie

4 augustus 1993
(doodgeschoten)

Beloning
€20.000

Ma
12

Di
13

Wo
14

Vr
16

Za
17

Zo
18

Do
15

Sabrina Pelizzon, 18 augustus 1996 dood gevonden (zie week 36)

In auto doodgeschoten
Johan van den Bosch (26 jaar) is
op familiebezoek geweest en gaat
met de auto naar huis. Rond 01.00
uur rijdt hij op de kruising Van
der Duyn van Maasdamweg en
de Zuiderlaan. Dan wordt er van
dichtbij op hem geschoten met een
groot kaliber vuurwapen.
Johan raakt zwaargewond, maar
ziet kans om weg te rijden, vermoedelijk richting ziekenhuis. Een kleine
tien minuten later wordt zijn auto,
met het lichaam van Johan, in een
sloot aan de Overschiese Kleiweg
aangetroffen.

In het begin van de jaren 90 waren
er steeds ruzies tussen twee
families in Overschie. In de volksmond sprak men over "de oorlog in
Overschie".
Drie personen zijn aangehouden
voor betrokkenheid bij de moord
op Johan. Zij zijn weer vrijgelaten,
omdat er onvoldoende bewijs was.
De familie weet nog steeds niet wie
het op Johan gemunt had. Kunt u
hen helpen?
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Augustus
week 34

Jair Soares

Zuid-Holland

Aan het strand in
Monster

4 augustus 1995
(vermist)

Ma
19

Di
20

Wo
21

Vr
23

Za
24

Zo
25

Do
22

Beloning
€15.000

Jair slachtoffer misdrijf?
Op een vrijdag verdwijnt de 7-jarige
Jair Soares rond 17:45 uur van het
strand in Monster. Er is nooit meer
iets van hem vernomen en er zijn
ook nooit spullen teruggevonden.
Hoe is Jair verdwenen?
Het jongetje is op het strand met
zijn vader, moeder, broertje en de
buurvrouw met haar dochtertje.
Vader Soares gaat met de drie
kinderen patat kopen bij strandtent
Beach Club. Ook de moeder van
Jair komt naar de strandtent en
Jair’s vriendinnetje gaat naar haar

toe. Dan verdwijnt het zicht op Jair.
De politie houdt er rekening mee
dat Jair het slachtoffer is geworden
van een verschrikkelijk misdrijf.
Uiterlijke kenmerken in 1995: lengte
1.20m. Normaal postuur, zwart krullend haar. Onregelmatig melkgebit,
getinte huidskleur. Jair draagt op
de dag van zijn verdwijning een
zandkleurig boxershort.
Weet u meer? Meldt u dit dan.
U helpt er de familie mee.
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Augustus
week 35

Onbekende man

Naarden-Bussum
Langs de A1

9 augustus 1991
(dood gevonden)

Ma
26

Di
27

Wo
28

Vr
30

Za
31

Zo
1

Do
29

Beloning
€15.000
Tekening van hoe de man er mogelijk uitzag.

Wie is deze man?
Het is vrijdagmorgen 9 augustus
1991, een uur of acht. Langs de
rijksweg A1, ter hoogte van de
afslag Naarden-Bussum, wordt het
lichaam van een man gevonden.
Het is in een deken gewikkeld en
verkeert in verregaande staat van
ontbinding. De man is door een
misdrijf om het leven gekomen.
Tot nu toe is niet bekend wie de
man is.
De man had een tenger postuur en
was ongeveer 1.67 meter lang.
Hij had donker haar en een snor.

Wat opvalt, is zijn gebit: er zijn
alleen nog voortanden en snijtanden. De kiezen zijn allemaal
getrokken. Aan de binnenzijde van
het linker onderbeen zit een litteken,
ongeveer 12 cm vanaf de enkel.
De leeftijd van de man wordt
geschat tussen de 64 en 75 jaar. De
man droeg een gouden zegelring.
Kent u deze man? Weet u hoe en
waarom hij om het leven is
gebracht?
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September
week 36

Sabrina Pelizzon

Oosterland

Aan de rand van de
Oosterschelde

18 augustus 1996
(dood gevonden)

Beloning
€15.000

Ma
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8
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Sjef Delahaije, 5 september 1987 dood gevonden (zie week 37)
Onbekende vrouw, 6 september 1992 dood gevonden in
Amsterdam Lauriergracht (zie week 38)
Alaaddin Olcer, 8 september 2003 dood gevonden (zie week 39)

Sabrina dood gevonden
Op zondagmiddag 18 augustus
1996 wordt in Zeeland een lichaam
gevonden. Het is van de 1
 8-jarige
Sabrina Pelizzon. Ze is door g
 eweld
om het leven gebracht. Haar
lichaam lag in Oosterland op
Schouwen-Duiveland, aan de rand
van de Oosterschelde. Daar langs
lopen de Oostersteijnweg en een
pad, Viane. Sabrina woonde met
haar ouders en broer in Spijkenisse.

Het is nooit duidelijk geworden wat
er precies met Sabrina is gebeurd.
Haar familie hoopt dat er eindelijk
duidelijkheid komt. Weet u wie
verantwoordelijk is voor haar dood?
Laat het alstublieft weten. U helpt er
de familie enorm mee.
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September
week 37

Sjef Delahaije

Breda

Parkeerplaats
Liesboslaan

5 september 1987
(dood gevonden)

Ma
9

Di
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Wo
11

Vr
13

Za
14

Zo
15

Do
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Beloning
€15.000

Sjef doodgeschoten
In de ochtend van 5 september 1987
staat op de parkeerplaats bij restaurant De Kloek aan de Liesboslaan
in Breda een auto met een kapotte
ruit. Het is de ruit aan de kant van
de bestuurder. Een klein stukje
verderop ligt een lichaam. Het is
van de 42-jarige Sjef Delahaije, de
eigenaar van de auto. Hij woonde in
Breda en is doodgeschoten.
De parkeerplaats waar Sjef is
gevonden, was toen een trefpunt

voor homoseksuele mannen. De
parkeerplaats ligt aan de rijksweg
58 tussen Breda en Roosendaal, bij
de gemeente Etten-Leur.
Het is nog altijd onbekend wat
de aanleiding is geweest voor de
schietpartij. Al meer dan dertig jaar
leeft de familie in onzekerheid. Als u
iets weet dat met de dood van Sjef
te maken kan hebben, laat het dan
weten. U helpt er de familie enorm
mee.
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September
week 38

Onbekende vrouw

Amsterdam

Lauriergracht,
Prinsengracht en
Egelantiersgracht

6 september 1992
(dood gevonden)

Beloning
€15.000

Ma
16

Di
17

Wo
18

Vr
20
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Zo
22

Do
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Kim Veerman, 15/16 september 2007 dood gevonden
(zie week 40)

Vrouw aangetroffen
In de Lauriergracht en Prinsengracht
worden lichaamsdelen gevonden
van een vrouw. Van dezelfde vrouw
worden in de Egelantiersgracht nog
meer lichaamsdelen gevonden.
Die zaten in een grijsblauwe koffer.
Haar vingertoppen en tenen zijn
verwijderd. Het hoofd van de vrouw
is nooit gevonden.

tot gezet postuur. Waarschijnlijk
heeft ze golvend donkerblond
(gebleekt) haar. Haar baarmoeder is
operatief verwijderd. Op haar buik
zit een litteken van een operatie.
Heeft u een idee wie deze vrouw
kan zijn? Heeft u informatie over de
koffer? Geef dit dan door.

Vermoedelijk is de vrouw tussen
de 25 en 45 jaar oud en 1.60m tot
1.70m lang. Ze heeft een normaal
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September
week 39

Alaaddin Olcer

Schiedam

in het water van de
Buitenhaven

30 augustus 2003
(vermist)

8 september 2003

Beloning
€15.000

Ma
23
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Wo
25

Vr
27
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28

Zo
29

Do
26

Urvin Pedro Branborg, 25 september 2004 vermist (zie week 41)

(dood gevonden)

Lichaam gevonden
Op maandag 8 september 2003
wordt rond 11.40 uur in het water
van de Buitenhaven in Schiedam
een lichaam gevonden. Het is verpakt en verzwaard. Later blijkt dat
het om de 45-jarige Alaaddin Olcer
gaat. Hij is door een misdrijf om het
leven gekomen.
Op 30 augustus was hij in Delft

als vermist opgegeven. En op 31
augustus nog een keer, nu in
Rotterdam.
Wat is er met Alaaddin gebeurd? Na
al die jaren weet de familie dat nog
steeds niet. Kunt u antwoord geven
op hun vragen? Als u iets weet, geef
dit alstublieft door.
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Oktober
week 40

Kim Veerman

Hilversum

In een woning aan
Langgewenst

In de nacht van 15
op 16 september
2007

Beloning
€15.000

(overleden)

Ma
30
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1
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2

Vr
4
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5
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6

Do
3

Kanadid Ahmen Gas, 2 oktober 1998 dood gevonden
(zie week 42)
Ilona Quaedflieg, 5 oktober 2001 dood gevonden (zie week 43)
Simone Riedel, 6 oktober 1997 dood gevonden (zie week 44)

Kim kwam om bij brand
De 20-jarige Kim Veerman ligt in
bed op zolder. Tegen de gevel wordt
brand gesticht. Haar huis vat ook
vlam. Kim schrikt wakker. Door de
brand kan zij niet naar beneden. Als
de brandweer op haar zolderkamer
komt, is zij al overleden.
De brand was aangestoken, maar
door wie, is onbekend.

Na al die jaren hebben familie en
vrienden van Kim nog steeds veel
vragen. Kunt u ze misschien aan
antwoorden helpen? Daarmee helpt
u hen om het verlies van Kim te
verwerken.

Lees het interview op de volgende pagina.
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‘Die beelden gaan niet meer uit mijn hoofd’
Een brand in Hilversum rukte de 20jarige Kim Veerman uit het leven. Het
vuur was aangestoken. Elf jaar later
hebben haar moeder Rik Stoutenbeek
en stiefvader Rino Bijkerk het daar nog
moeilijk mee.
Rik: ‘Kim was een heel erg sociaal
meisje. Stond echt voor iedereen klaar.
Ze studeerde aan de hotelschool en
woonde net een paar maanden met
een vriendin boven een huis van de
gemeente.’
Rino: ‘Het was een oude postzegelhandel. Met miljoenen en miljoenen
postzegels. Eén grote papierfabriek. Die
nacht werden we rond zes uur gebeld
door eigenaar: het stond in de fik.’
Rik: ‘Toen wij aankwamen op de markt
van Hilversum zag het al zwart van de
mensen, er stonden veel brandweer-

wagens en politieauto’s. De vlammen
kwamen al door het dak. Kim was naar
het ziekenhuis gebracht, ze werd ge
reanimeerd. Dat zeiden ze, voor ons.’
Rino: ‘Een brandweerman heeft haar uit
het brandende pand gehaald. Achthonderd graden was het, te gevaarlijk.
Maar ze gingen er toch in.’
Rino: ‘De eerste weken heb ik alleen
maar gedacht hoe ik wraak zou nemen.
Dat moet je niet doen, dan word je
hartstikke gek.’
Rik: ‘De vreselijke angst die ze moet
hebben gehad, dat doet het meeste
zeer.’

Rino: ‘Haar verjaardag op 16 maart,
de dag van de brand op 16 september
en Kerst, dat blijven zware dagen. Het
wordt je niet geleerd hoe je hiermee
om moet gaan. De eerste maanden ben
je gewoon in shock.’
Rik: ‘Ik heb mijn huis moeten verkopen.
Kim bleef maar door de poort komen.
Als ik nu nog in de tuin bezig ben en in
het dorp een ambulance hoor, dan voelt
het alsof mijn baarmoeder uit mijn lijf
wordt getrokken. De beelden van de
markt in Hilversum, die gaan niet meer
uit mijn hoofd.’

‘Het wordt je niet
geleerd hoe je hiermee
om moet gaan’
Zie coldcase week 40.

Oktober
week 41

Urvin Pedro Brandborg

Den Haag

Telefoontje vanuit
Zuid-Amerika

Ma
7

Di
8

Wo
9

Vr
11

Za
12

Zo
13

Do
10

24 september 2004
(vermist)

Urvin sinds 2004 vermist
De 27-jarige Urvin Brandborg zou
op 24 september 2004 op vakantie
gaan naar Santo Domingo,
Dominicaanse Republiek. Een dag
later belt hij zijn zus en zegt dat hij
goed is aangekomen. Zij hoeft zich
geen zorgen te maken. Daarna heeft
zij niets meer van hem gehoord.
Later is duidelijk geworden dat
Urvin inderdaad is afgereisd naar
Zuid-Amerika. Mogelijk heeft hij een
vervalst paspoort gebruikt.

Ook de ambassade in de
Dominicaanse Republiek helpt mee.
Net als de stichting Epafras, die
contacten heeft met Nederlandse
en buitenlandse gevangenissen.
Het is bekend dat Urvin in criminele
kringen verkeerde.
De enig overgebleven zus van Urvin
weet nog altijd niet wat er met haar
broer is gebeurd. Na 14 jaar laat
haar dat nog steeds niet los. Kunt u
haar helpen?

De familie van Urvin doet er alles
aan om uit te zoeken waar hij is.
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Oktober
week 42

Kanadid Ahmen Gas

Haarlemmermeer
In het water van de
Vijfhuizertocht

2 oktober 1998
(dood gevonden)

Beloning
€15.000

Ma
14

Di
15

Wo
16

Vr
18

Za
19

Zo
20

Do
17

Hennie Schellenberg, 15 oktober 2011 aangetroffen
(zie week 45)
Jack de Bakker, 15 oktober 2004 vermist (zie week 46)

Lichaam in sloot
Een boer ziet op vrijdag 2 oktober
1998 een lichaam drijven in het
water van de Vijfhuizertocht, langs
de Vijfhuizerweg in de Haarlemmermeer. Het blijkt Kanadid Ahmen Gas
te zijn, een vluchteling van 28 jaar
uit Ethiopië.
Kanadid is met veel geweld om het
leven gebracht. Hij stond ingeschreven in een woning aan de
Sumatrastraat in Amsterdam, maar
leidde een zwervend bestaan. Hij
reisde langs andere vluchtelingen
en at vaak bij kerkgenootschappen
en daklozenorganisaties. Kanadid

wordt omschreven als een stille,
goede en zachtaardige man.
Op 2 april 1988 is Kanadid op
Schiphol aangekomen. Hij wilde in
Nederland een beter leven opbouwen en had een verblijfsvergunning
tot 2003. Het slachtoffer was actief
in de homoseksuele wereld en had
homoseksuele contacten, onder
meer in parken in Amsterdam.
Weet u wat er met Kanadid is
gebeurd? Geef dit dan door.
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Oktober
week 43

Ilona Quaedflieg

Brunssum

Natuurgebied
Brunssummerheide

25 juli 2001
(vermist)

5 oktober 2001

Beloning
€15.000

(gevonden)

Ma
21
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Vr
25
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26

Zo
27

Do
24

Theo van den Oetelaar, 23 oktober 1992 laatst gezien
(zie week 47)

Ilona omgebracht en achtergelaten
Op woensdag 25 juli 2001 doen
de ouders van Ilona Quaedflieg
aangifte van vermissing van hun
34-jarige dochter.
Een paar maanden later, op vrijdag
5 oktober wordt haar lichaam
gevonden. Ze is door geweld om
het leven gebracht en achtergelaten
in een bos aan de Ouverbergstraat
in Brunssum. Dit bos maakt deel uit
van het natuurgebied Brunssummerheide in Zuid-Limburg.

Ilona was prostituee en verslaafd
aan drugs. Zij zwierf vaak door
het centrum van Heerlen. Daar
pikte ze mannen op om haar drugs
verslaving te bekostigen.
Haar ouders weten nog altijd niet
wat er met hun dochter gebeurd is.
Zij hebben veel vragen. Kunt u hen
aan antwoorden helpen?
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Oktober
week 44

Simone Riedel

Heerlen

Natuurgebied Prickenis
Terworm

6 oktober 1997
(dood gevonden)

Ma
28
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1
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2
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3

Do
31

Beloning
€15.000

Simone met veel geweld gedood
Op maandag 6 oktober 1997 wordt
het lichaam van de 20-jarige Duitse
Simone Riedel gevonden. Ze ligt
naast de verharde weg in het
natuurgebied Prickenis Terworm bij
Heerlen. Simone is met veel geweld
om het leven gebracht.

Tijdens het onderzoek krijgt de
politie meerdere personen in beeld.
Toch is deze gruwelijke zaak nog
niet opgelost. Nabestaanden zijn
nog altijd in onzekerheid over wat
er is gebeurd. Heeft u een idee?
Geeft u dit alstublieft door.

Een dag eerder is Simone voor het
laatst gezien in Heerlen. Ze werkte
er als prostituee en was verslaafd
aan drugs.
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November
week 45

Hennie Schellenberg

Amsterdam

In woning aan de
Berlagehof

15 oktober 2011
(aangetroffen)

Beloning
€12.500

Ma
4

Di
5

Wo
6

Vr
8

Za
9

Zo
10

Do
7

Hans Nijman, 5 november 2014 doodgeschoten (zie week 48)

Bejaarde vrouw verkracht en beroofd
Na een melding rijdt de politie
naar de woning van de 85-jarige
mevrouw Schellenberg. Zij verklaart dat een negroïde man haar
badkamerraam heeft ingeslagen en
naar binnen is geklommen. Van de
dader zijn bloedsporen gevonden.
Hij heeft haar geslagen, waardoor
ze diverse bloeduitstortingen in
haar gezicht heeft. Ook verkracht hij
haar en probeert haar te wurgen.
Het slachtoffer is in het ziekenhuis
behandeld aan haar verwondingen.
Hier blijkt dat zij ook gebroken
ribben en een gebroken nekwervel

heeft. De dader heeft sieraden meegenomen en een portemonnee met
haar identiteitskaart.
Deze traumatische ervaring heeft
mevrouw Schellenberg niet kunnen
verwerken. Zij sterft zes maanden
na het misdrijf.
Weet u meer over deze geweld
dadige overval? Geef dit dan door.
U helpt de familie met het verwerken van het verlies van hun moeder
en oma.
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November
week 46

Jack de Bakker

Amsterdam

Ma
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15 oktober 2004
(vermist)

Raadsels rond verdwijning
Regelmatig reist Jack de Bakker (50)
van Amsterdam naar Thailand en
Brazilië. Hij heeft zelfs een woonadres in Thailand. Ook in 2004 is hij
daar geweest. Maar op 15 oktober
2004 is er voor het laatst telefonisch
contact met hem geweest en
hebben bekenden daarna geen
contact meer met hem gehad.

had met een vriendin in Brazilië.
Vreemd was de vondst bij hem
thuis van zijn paspoort en buiktasje
met papieren en geld. Ook valt op
dat zijn bruine fiets is verdwenen.
Weet u wat er met Jack de Bakker
is gebeurd? Waar hij is? Met wie hij
contact had? Meld dit dan.

Jack was altijd stipt met afspraken,
maar in november 2004 was hij niet
verschenen op de afspraak die hij
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November
week 47

Theo van den Oetelaar

Oosterhout

23 oktober 1992
(laatst gezien)

Beloning
€15.000
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Onbekende man, 19 november 2002 dood gevonden in
Groningen (zie week 49)

Wat is er met Theo gebeurd?
Op vrijdagavond 23 oktober 1992
rijdt Theo van den Oetelaar om
ongeveer 19.00 uur van huis. Hij
rijdt in zijn grijze Toyota Hi-Lux. Hij
had een afspraak om rond 20.30 uur
zijn dochtertje op te halen, maar is
nooit bij haar aangekomen.
De 33-jarige Theo was een net en
punctueel persoon. Zijn dochter
was alles voor hem. De afspraken
om haar te halen kwam hij altijd na.
Bijzonder is dat Theo geen r ijbewijs
of paspoort meenam. Ook had
hij het alarm van zijn woning

niet ingeschakeld. Het is dan ook
onwaarschijnlijk dat hij uit zichzelf is
vertrokken. Een misdrijf wordt zeker
niet uitgesloten. Op maandag
3 november wordt de auto van
Theo teruggevonden op een
parkeerplaats bij een hotel en het
station in Breda. Zijn lichaam is
nooit gevonden.
Het is nog altijd niet duidelijk wat
er is gebeurd. Familie en vrienden
van Theo hopen dat u daar iets over
kunt vertellen. Weet u iets? Laat het
alstublieft weten.
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November
week 48

Hans Nijman

Beverwijk

Parkeerterrein aan het
Slangenwegje

5 november 2014
(doodgeschoten)
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Beloning
€20.000

Hans doodgeschoten
Het is woensdagavond 5 november 2014, iets na 20.30 uur. Hans
Nijman (55 jaar oud) heeft les
gegeven in zijn eigen sportschool
Fitnesscentrum De Meer aan het
Slangenwegje in Beverwijk. Hij is
zeer bekend en geliefd in de wereld
van de vechtsport. Hans zit al in
zijn auto op de parkeerplaats bij
de sportschool en is klaar om naar
huis te gaan. Dan wordt er op hem

geschoten. Hans overleeft deze
schietpartij niet. De daders
vluchten in een auto, die later
brandend wordt aangetroffen op
een parkeerplaats in Velserbroek.
Zijn vrouw en vier kinderen missen
hem nog elke dag. Kunt u hen
helpen om het verlies beter te
verwerken?
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December
week 49

Onbekende man

Groningen

In het kanaal Boterdiep

Ma
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6
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8
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5

19 november 2002
(dood gevonden)

Simone de Laat, 4 december 1989 dood gevonden (zie week 50)
Helio Stewart, 6 december 1993 doodgeschoten (zie week 51)

Wie is hij?
Op dinsdag 19 november 2002
wordt in het kanaal het Boterdiep in
Groningen een lichaam gevonden.
Vlakbij de splitsing met het van
Starkenborghkanaal. Het lichaam
is verminkt. Op verschillende
plaatsen worden lichaamsdelen
aangetroffen.
Vermoedelijk gaat het om een man
met een donkere huidskleur. Hij is
waarschijnlijk ouder dan 30 jaar met
kort kroeshaar. De man heeft nog
nooit een tandheelkundige ingreep

ondergaan en heeft dus een
volledig intact gebit.
De man droeg een sweater van
het merk ‘Besco’. Op de sweater
zit een logo met het opschrift:
Bewegen door de lucht – Lucht door
bewegen. De sweater werd in 1998
door het bedrijf ‘Roche’ ter beschikking gesteld aan deelnemers van de
Cystic Fibrosis Sportdagen.
Weet u wie deze man is?
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December
week 50

Simone de Laat

Ferwerd

In een woning aan de
Roulastrjitte

4 december 1989
(dood gevonden)

Beloning
€15.000
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Sidney Lute, 15 december 2016 vermist (zie week 52)

Simone gewurgd
Simone reageert niet op een telefoontje van haar ouders. Ze gaan
naar haar huis en vinden haar rond
09.30 uur. Simone is dood. Ze heeft
een wond op haar hoofd en ze is
gewurgd. Er zijn aanwijzingen dat
ze in een kussen is gestikt.
Simone is 30 jaar oud en woont
alleen met haar twee kinderen. Haar
partner en vader van de kinderen

woont ergens anders. Eens in de
twee weken is hij een paar dagen
bij hen. In de nacht van 3 op 4
december zijn alleen Simone en
haar jongste zoon thuis.
Na al die jaren weten de kinderen
nog altijd niet wat er met hun
moeder gebeurd is. Heeft u
misschien iets gezien of gehoord?
Laat het alstublieft weten.
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December
week 51

Helio Stewart

Schiedam

In de auto aan de
Kamerlingh Onneslaan

6 december 1993
(doodgeschoten)
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Beloning
€20.000

Helio doodgeschoten
Helio (34 jaar) rijdt met een vriend
van Rotterdam naar Schiedam.
Hij rijdt in een Honda Civic
met kenteken FR-SG-10. Het is
maandagavond 6 december 1993.
Rond 21.00 uur zet hij de vriend af
op de hoek van de Stephensonstraat en de Professor Kamerlingh
Onneslaan in Schiedam.

De vriend van Helio ziet een man in
een auto stappen en zonder
verlichting wegrijden. Later blijkt
dat Helio Stewart is neergeschoten.
Helio had een partner en een kind.
Zij leven al 25 jaar met de vraag:
Wie heeft Helio doodgeschoten en
waarom? Kunt u ze aan antwoorden
helpen?

De vriend loopt naar de Kamerlingh
Onneslaan. Hij hoort een aantal
schoten vanuit de richting waar
Helio de auto geparkeerd heeft.
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December
week 52

Sidney Lute

Onbekend
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15 december 2016
(vermist)
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2

week 1
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Sidney is spoorloos
Sidney Lute is een teruggetrokken
jongen die vooral vanuit zijn kamer
in de digitale wereld leeft. Hij woont
bij zijn vader in Assendelft. Eind
oktober 2016 vertrekt de 19-jarige
Sidney. Niemand weet waarheen.
Zijn laptop, pinpas, mobiele telefoon, id-kaart en kleding neemt hij
mee. Tot 7 december 2016 heeft hij
nog af en toe telefonisch contact
met zijn ouders. Sindsdien is het
zijn ouders niet meer gelukt om
contact te krijgen.
Wat blijkt uit o
 nderzoek? Sidney is
op 10 december 2016 uitgecheckt

op vakantiepark de Wierde in Den
Oever. Ook had hij voor die dag een
treinticket geboekt naar Colmar in
de Franse Vogezen. Of hij daar is
aangekomen, is onbekend.
Op beide plaatsen zoeken ouders,
vrijwilligers en politie. Ze verspreiden flyers en er komen tips binnen.
Die leveren niets op.
Zijn familie leeft elke dag in
onzekerheid. Weet u wat er met
Sidney gebeurd kan zijn? Waar
hij was of is? Alle informatie is
welkom.
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Overzicht zaken
coldcasekalender 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de 52 cold cases die op de coldcasekalender van 2018 stonden.
De volledige omschrijving van de zaken is te vinden op www.politie.nl/coldcases.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Babylijkje

Willeke Dost

Maarten Nelisse

Onbekende man

Chris Boelsen

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Roelofs Steinvoorte

Stefanie Blijd

Mariëlle Markgraaff

Daniël Manion

Week 10

Rosa Maria Venda
Da Silva

Week 11

Maarten Redeker

Week 12

Onbekende vrouw

Week 13

Week 14

Week 15

Hans Blüml

Piet Mergelsberg

Ria de Vries

Week 16

Week 17

Week 18

Babylijkje

Onbekende man

Rein Weehuizen

Week 19

Week 20

Jeanette Derksen

Cornelis Regter

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Sietze Grave

Remco van der Torre

Reinder Lulofs

Dogan Manan

Jenneke de Wind

Week 26

Week 27

Week 28

Week 29

Week 30

Sjef Leukel

Onbekende man

Onbekende man

Wijtske Bauer-Hiemstra

Leon Kok

Week 31

Week 32

Week 33

Onbekende vrouw

Engelbertus, Elisabeth en Johanna Swart

Onbekende man

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

John Heijboer

Wilma Bres

Samba Fall

Sjef Klee

Onbekende vrouw

Week 39

Week 40

Week 41

Week 42

Week 43

Emerentie HogemaDiepenbrock

Dirk Schaap

Onbekende vrouw

Marian Kusters

Maria van der Zanden

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Week 48

Martien van der Meijs

Martin de Bruijn

Onbekende man

Anton van Tienhoven

Alida Christiana
Koopmans

Week 49

Week 50

Week 51

Week 52

Onbekende man

Harry Zunnebeld

Chris van de Werken

Johannes Versfeld

Overzicht zaken
coldcasekalender 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de 52 cold cases die op de coldcasekalender van 2017 stonden.
De volledige omschrijving van de zaken is te vinden op www.politie.nl/coldcases.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Henri Nieboer

Cees Lieftink

Martien van der Meijs

Derk Kiers

Miet van Bommel
van der Aa

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Lydia Baneke-Knap

Manon Seijkens

Glenn Crawfurd

Daan van Es

Pim Hornstra

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Cornelia Brielsman

Hugo Charles

Sjakie Gerwig

Ronald Noteboren

Annie Visman-Venema

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Salah Tayebi

Henk gerritsen

Veronica Delia
Camarines

Caroline van Toledo

Nazim Isik

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Maarten Geurts

Marie Christine

Ger Bindivan der Steeg

Koos Drevijn

Hans Schonewille

Week 26

Week 27

Week 28

Week 29

Week 29

Jessica de Roij

Mark Kerssens

Dyora Bosgra

Claudia Yvette Edoo

Anandkoemar Koebar

Week 30

Week 31

Week 32

Week 33

Week 34

Isabelle Pongs

Karim Bouhmala

Anna Heemenga

Ine Wijnen

Ellen

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Natascha Meijer

Folkert Veenstra

Hannes van Schaften

Johannes Schrijvers

Hugo Bootsma

Week 40

Week 41

Week 42

Week 43

Week 44

Ineke Fleurke

Robert Obermeijer

Duncan Zwakke

Herman Ploegstra

Peter de Koster

Week 45

Week 46

Week 47

Week 48

Week 49

Cor Booisma

Daan van Kranenburg

Ida Sjamsudin

Jan Groeneveld

Hans Alfred Meijer

Week 50

Week 51

Week 52

Herman Jansen

Mariët Peters

Ricky Hok Ahin

