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Tezamen met de navolgende nabestaanden wend ik mij tot u met het volgende. Het 

komt voor dat nabestaanden en / of slachtoffers van ernstige misdrijven en / of 

vermissingen twijfelen aan de wijze waarop politie en het openbaar ministerie een 

opsporingsonderzoek verrichten of hebben verricht. Evenzeer kan het voorkomen 

dat deze personen het oneens zijn met conclusies of bevindingen ter zake. De laat-

ste jaren stelt de overheid steeds meer oog te hebben voor de belangen en rechten 

van slachtoffers en nabestaanden. Inhoudelijk hebben zij echter nog altijd geen 

daadwerkelijke stem of mogelijkheid invloed uit te oefenen op het verrichte of te 

verrichten onderzoek. Indien wordt aangedrongen op een hernieuwd onderzoek, 

wordt men in de eerste plaats veelal geconfronteerd met weerstand vanuit het 

openbaar ministerie en / of de politie. Wanneer – al dan niet na het uitoefenen van 

(juridische) druk – wordt overgegaan tot het starten van een nieuw onderzoek, bij-

voorbeeld door een cold-caseteam of een (landelijke) reflectiekamer, wordt het 

aldus ervaren dat sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid. Een cold-caseteam 

 

  



maakt immers deel uit van de politie, terwijl reflectiekamers (grotendeels) bestaan 

uit medewerkers van het openbaar ministerie en / of de politie. Weliswaar kunnen 

ook buitenstaanders deel uitmaken van een reflectiekamer, doch aan nabestaanden 

en hun raadslieden wordt niet medegedeeld wie dit zijn. Bovendien worden geen 

(proces)stukken die door de reflectiekamers worden bestudeerd en geproduceerd 

verstrekt aan nabestaanden en / of hun raadslieden.  

 

Niet zo lang geleden is de wetgeving gewijzigd in dier voege dat thans sprake is 

van een verruiming voor personen die veroordeeld zijn om herziening aan te vra-

gen en onderzoek te doen naar de mogelijkheden daarvan. Zo kan een zaak worden 

voorgelegd aan de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) voor advies 

over de wenselijkheid en haalbaarheid van onderzoek en herziening. Dit is een 

goede ontwikkeling. Het bevreemdt echter dat een dergelijke mogelijkheid – zich 

te wenden tot een volledig onafhankelijk instituut – niet bestaat voor slachtoffers 

en nabestaanden.  

 

Hierna introduceer ik een aantal nabestaanden ten behoeve van wie ik mij tot u 

wend met het verzoek een onafhankelijke adviescommissie in het leven te roepen 

waar nabestaanden en / of slachtoffers van ernstige misdrijven zich toe kunnen 

wenden met de vraag of het verrichte onderzoek door politie en het openbaar mi-

nisterie naar behoren is verlopen en of er nadere aanbevelingen en / of aanwijzin-

gen zijn te geven aan het openbaar ministerie en de politie voor nader te verrichten 

onderzoek.  

 

Bauke Vaatstra 

Bauke Vaatstra is de vader van de op 1 mei 1999 om het leven gebrachte Marianne 

Vaatstra. Inmiddels is Jasper S. hiervoor veroordeeld. Bauke Vaatstra ontving in 

februari 2012 de Machiavelliprijs. De Stichting Machiavelli was in het bijzonder 

van oordeel dat Bauke Vaatstra door de wijze waarop hij voortdurend aandacht 

heeft gevraagd voor de zoektocht naar de dader van de moord op Marianne, een 

doorbraak heeft bewerkstelligd voor een grootschalig DNA-onderzoek. Hoewel 

Bauke Vaatstra op veel momenten tevreden was over de inspanningen van politie 



en justitie, waren er ook momenten dat dit bepaald anders was. Zo had hij zich in 

een veel eerder stadium tot een onafhankelijke commissie willen wenden om daar 

de vraag voor te leggen in hoeverre het niet opportuun was geweest veel eerder 

een (vrijwillig) grootschalig DNA-onderzoek te doen verrichten.  

 

Ook waren er twijfels rond een bij Marianne aangetroffen rugzak. Aanvankelijk 

had het NFI zulks niet onderzocht, doch teruggegeven aan de familie. Eerst in 

2006 is vervolgens door het onafhankelijk instituut de Independent Forensic Servi-

ces onderzoek ter zake verricht. Het openbaar ministerie had vervolgens op schrif-

telijke vragen van De Telegraaf geantwoord dat het bewuste rugzakje een rol ge-

speeld kon hebben bij het misdrijf. 

 

Anneke Quak 

Nadat Wim Quak op 21 juni 1991 op zee vermist raakte, heeft zijn echtgenote, 

Anneke Quak, jarenlang – tot zeer recent – ervoor gevochten dat deugdelijk en 

objectief onderzoek zou worden verricht. Op 26 maart 2009 heeft Anneke Quak 

officieel aangifte gedaan van doodslag, dan wel moord op haar echtgenoot. Hoe-

wel Anneke Quak het waardeert uiteindelijk excuses te hebben gekregen van het 

openbaar ministerie voor het feit dat zij zo lang tevergeefs heeft moeten wachten 

op een officieel onderzoek, had ook zij belang erbij gehad dat een onafhankelijk 

instituut naar de zaak had gekeken. Anneke Quak heeft ten overstaan van het ge-

rechtshof te Den Haag in het kader van een artikel 12 Sv procedure, beargumen-

teerd aangevoerd dat het uiteindelijk verrichte onderzoek door een cold-caseteam 

kwalitatief te wensen overliet. Inhoudelijk is in dit verband aangevoerd welk fo-

rensisch en tactisch onderzoek nog nader had kunnen gebeuren. Het gerechtshof 

kwam evenwel niet toe aan een inhoudelijke beoordeling, aangezien de rechter van 

oordeel was dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor het feit dat sprake zou 

zijn geweest van een strafbaar feit. Mogelijk was het voor Anneke Quak doenlijk 

geweest dit vermoeden aannemelijk te maken indien er een gelijksoortige commis-

sie voor nabestaanden had bestaan, zoals de Adviescommissie afgesloten strafza-

ken.  

 



Wicky van der Meys 

In de nacht van 29 op 30 januari 2002 werd te Hilversum Martien van der Meys 

gewelddadig om het leven gebracht. Hoewel de familie uiteindelijk blij was met de 

wijze waarop het cold-caseteam te Hilversum de zaak heeft opgepakt, heeft zich 

altijd het gemis doen voelen van een onafhankelijke commissie waar men terecht 

kon met vragen en opmerkingen ten aanzien van de wijze waarop het onderzoek in 

eerste instantie is verricht en de kwaliteit daarvan. Zo had de familie Van der Meys 

begrepen dat de stoep, waarop Martien van der Meys was aangetroffen, is schoon-

geschrobt, kort nadat het lichaam was weggevoerd. Wat betekende dit voor nader 

te verrichten forensisch onderzoek?  

 

Er zou DNA-onderzoek zijn verricht op de jas van Martien van der Meys. Was nog 

meer DNA-onderzoek mogelijk?  

 

Op grond van (vage) camerabeelden van de dader, zou de politie tot de conclusie 

zijn gekomen dat het ging om een zwaar gestoorde man. De familie had graag in-

zicht gehad in de manier waarop tot deze conclusie werd gekomen.  

 

Er bestonden vragen naar aanleiding van een persoon die mogelijk als verdachte in 

beeld was gekomen. 

 

Natasja Scheurwater namens de nabestaanden van Edward Maat 

Edward Maat verdween op  4 september 2011 tijdens het stappen in de binnenstad 

van Dordrecht. Zijn lichaam werd op 7 september 2011 gevonden in het water 

langs de Hooikade te Dordrecht. Het NFI kon de doodsoorzaak niet direct vaststel-

len. Wel bleek Edward Maat vlak voor zijn dood door een onbekende een steek-

wond te zijn toegebracht in zijn been, welke verwonding op zichzelf genomen tot 

de dood van Edward had kunnen leiden. Bij het lichaam van Edward is geen 

steekvoorwerp aangetroffen. De bovenste knoop van de broek van Edward zat 

vast, maar de overige knopen van zijn gulp waren los. Het geslachtsdeel van 

Edward hing uit zijn onderbroek, maar zat wel in zijn bovenbroek. Mogelijk heeft 

hij staan urineren. Er zat echter ter hoogte van de steekwond geen gat in de boven-



broek van Edward, maar wel een klein bloedvlekje. Vermoed kan worden dat de 

verwonding is toegebracht op het moment dat Edward geen broek aanhad, hetgeen 

zelfmoord uitsluit. De politie en het openbaar ministerie kwamen niet met voor de 

nabestaanden bevredigende bevindingen. Ter zake gestelde vragen werden naar 

het oordeel van de nabestaanden onvoldoende deugdelijk beantwoord. De familie 

ontbeerde een onafhankelijke commissie waar zij zich toe zouden hebben kunnen 

wenden.  

 

Nabestaanden van Michiel Gijzemijter 

Op 28 december 2008 verlaat de 20-jarige Michiel Gijzemijter een jeugdsoos in 

Leidschendam. Weliswaar heeft hij wat gedronken en geblowd, maar hij is volgens 

zijn zus goed aanspreekbaar. Er zijn geen problemen geweest de desbetreffende 

avond in de soos. Uiteindelijk wordt Michiel Gijzemijter levenloos aangetroffen in 

een garagebox. Aangezien de politie vrij snel stopt met het onderzoek naar het 

overlijden van Michiel, tracht de familie opheldering te krijgen bij het openbaar 

ministerie. Eerst bijna twee jaar na het overlijden van Michiel laat het openbaar 

ministerie weten nog altijd niet het proces-verbaal van de forensische recherche te 

hebben ontvangen. Wanneer dat uiteindelijk wel het geval is, blijkt dat het proces-

verbaal reeds op 2 juni 2009 is afgesloten. Waarom heeft het zo lang geduurd 

voordat het door de politie werd verzonden aan de officier van justitie?  

 

De familie is van mening dat de politie veel onderzoek niet of niet deugdelijk heeft 

gedaan. Zij delen de conclusies van justitie niet. Volgens de familie, daarin ge-

steund door onafhankelijke deskundigen, is er veel steun voor de stelling dat Mi-

chiel Gijzemijter met geweld om het leven is gebracht. Hij had letsels aan zijn 

hoofd; zijn lichaam vertoonde sporen van verstikking en hij had niet de beschik-

king over een sleutel van de garagebox waarin hij is aangetroffen. Het lijkt erop 

dat iemand anders betrokken is geweest bij het misdrijf. Hoewel uiteindelijk een 

reviewonderzoek heeft plaatsgevonden, geschiedde dit onder leiding van het open-

baar ministerie te Den Haag. Ditzelfde openbaar ministerie was ook eindverant-

woordelijk voor het aanvankelijk verrichte onderzoek. De nabestaanden hebben 



het als een groot gemis ervaren dat zij geen onafhankelijk instituut hadden waar zij 

terechtkonden. 

 

Nabestaanden van Johannes van Schaften 

Na zijn verdwijning op 27 november 2007 werd op 25 maart 2008 – naar later 

bleek – het stoffelijk overschot van de heer Johannes (Hannes) van Schaften aan-

getroffen op een bouwterrein in de omgeving van luchthaven Zestienhoven. Evi-

dent was dat de heer Van Schaften door een misdrijf om het leven was gekomen, 

nu hij aldaar begraven is aangetroffen. Hierop is een politieonderzoek gestart dat 

korte tijd heeft belopen. Medio 2013 heeft de familie – op verzoek van ondergete-

kende – van de rechercheofficier van justitie vernomen dat het onderzoek naar de 

dood van Hannes is geschorst en dat alle onderzoeksresultaten zijn opgeslagen in 

afwachting van nieuwe opsporingsindicaties. Voor de nabestaanden van Hannes is 

echter nog altijd grotendeels onduidelijk wat voor onderzoek er in het opsporings-

onderzoek is verricht. Daarbij komt dat door een aantal voorvallen gedurende het 

eerste opsporingsonderzoek de familie geen vertrouwen (meer) heeft in de zorg-

vuldigheid en deugdelijkheid van dat onderzoek. Zo heeft het onderzoek - voor een 

onderzoek naar een levensdelict - een zeer korte tijd belopen, heeft de politie kort 

na de vondst het lichaam van Hannes eerst vrijgegeven om het daarna weer in be-

slag te nemen, is de doodsoorzaak nimmer vastgesteld, is onduidelijk welke perso-

nen in het onderzoek zijn gehoord (als verdachte, als getuige?) en heeft de familie 

de indruk dat onvoldoende is gekeken naar personen in het criminele milieu waar-

in Hannes zich bevond. De familie heeft zich uiteindelijk genoodzaakt gezien, na 

herhaaldelijke verzoeken richting het Openbaar Ministerie om in het vorenstaande 

helderheid te verkrijgen, een artikel 12 Sv procedure te entameren bij het Ge-

rechtshof Den Haag. De familie ontbeert een onafhankelijk commissie waar zij 

hun vragen, opmerkingen en klachten omtrent het tot op heden verrichte onder-

zoek neer kunnen leggen.   

 

Nabestaanden van mevrouw Beer 

Mevrouw Beer is op 15 november 2010 op een gewelddadige wijze om het leven 

gebracht in haar woning te Zoetermeer. De dochter van mevrouw Beer heeft van 



meet af aan haar betrokkenheid getoond bij het opsporingsonderzoek naar de dader 

en is daartoe de politie ook behulpzaam geweest. Nu cliënte de gewenste duide-

lijkheid omtrent de opsporingshandelingen verkreeg van de politie noch van de 

officier van justitie, heeft zij een advocaat moeten inschakelen om de gewenste 

informatie te verkrijgen en om haar bijstand te verlenen als nabestaande. Het dos-

sier werd cliënte na herhaald verzoek eerst verstrekt, waarna cliënte eindelijk haar 

inhoudelijke bijdrage kon leveren aan het proces. Er is meegedacht over verschil-

lende aspecten van het opsporingsonderzoek en welke onderzoeken nog konden 

worden verricht. Ook kon cliënte aldus bepaalde stellingen van de verdachte om-

trent haar moeder weerspreken. Dit belang en haar toegevoegde waarde voor het 

strafproces is niet direct erkend door de officier van justitie en thans de advocaat-

generaal, hetgeen uiteindelijk met behulp van de advocaat wel is gebeurd. Dit zet 

zich nog altijd voort in de procedure in hoger beroep voor het Gerechtshof Den 

Haag. Cliënte had evenwel behoefte gehad haar vragen voor te leggen aan een on-

afhankelijke commissie, zoals waarvoor in onderhavig schrijven wordt gepleit.    

 

Nabestaanden van mevrouw Bea Swertz 

Op 15 juli 2005 is het stoffelijk overschot van mevrouw B.J.M. Swertz aangetrof-

fen op het Zuiderstrand te Den Haag. Een analyse van het inmiddels aan de nabe-

staanden ter beschikking gestelde dossier toont aan dat er slordig politiewerk is 

verricht. Onder meer gelet op de omstandigheden omtrent haar dood, de wijze van 

aantreffen van haar lichaam, de uiteenlopende verklaringen van deskundigen om-

trent de doodsoorzaak en onduidelijkheden in het onderzoek nadien, heeft de fami-

lie behoefte aan nader onderzoek door de politie en nader forensisch onderzoek. 

De familie loopt hier echter op tegen weerstand vanuit de politie en het Openbaar 

Ministerie. Er wordt geen onderzoek (meer) gedaan naar de dood van mevrouw 

Swertz. De familie had in deze zaak de behoefte aan een onafhankelijk instituut 

die het politieoptreden zou beoordelen, doch heeft zich bij gebreke hiervan ge-

noodzaakt gezien zich tot een advocaat te wenden. 

 

Nabestaanden van Rudy van der Hoeven 



Op 12 november 2006 is de destijds 24-jarige Rudy van der Hoeven overleden, in 

de optiek van de familie hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een geweldpleging 

d.d. 8 september 2006. Het lichaam van Rudy werd aangetroffen op de galerij voor 

de deur van zijn flat waar hij woonde. Bij hem werd ernstig letsel aan de hersenen 

geconstateerd en na twee maanden is hij als gevolg hiervan overleden. De familie 

van Rudy heeft gedurende het politieonderzoek en nadien met prangende vragen 

gezeten omtrent het verloop van het onderzoek, de forensisch pathologische en 

neurologische onderzoeken en conclusies die daaruit zijn getrokken en naar de 

mogelijkheid van de betrokkenheid van (een) derde(n) bij de dood van Rudy. Zo 

stelt het Openbaar Ministerie zich op het standpunt dat er geen aanwijzingen zijn 

voor een misdrijf en derhalve sprake is van een val. Echter, een neurologische of 

anderszins lichamelijke oorzaak voor die val blijkt niet uit het dossier. Daarnaast 

blijkt uit de selectie van aan cliënte verstrekte forensische rapporten, dat bijvoor-

beeld van de kaakfractuur (en/of jukbeenfractuur) geen melding wordt gemaakt in 

het obductieverslag. Ook vallen nog een aantal andere punten in de forensische 

rapporten op en leven bij cliënte ook overigens vragen omtrent het politieonder-

zoek. Zo blijkt uit het dossier dat er twijfels bestaan bij de betrokken artsen om-

trent de vraag of de geconstateerde letsels van Rudy wel passen bij een val. Bij de 

familie heeft sterk de behoefte gehad en nog steeds om de deugdelijkheid van het 

reeds verrichte onderzoek door de politie en het forensische onderzoek te doen 

beoordelen door een onafhankelijke commissie.  

 

Nabestaanden van Leon Groeneweg 

Op 15 juni 2008 werd de toen 19-jarige Leon Groeneweg dood aangetroffen in het 

Brielse Meer, nadat hij op 7 juni 2008 voor het laatst in leven was gezien op een 

camping gelegen aan het meer. Verscheidene getuigen verklaarden dat Leon op 7 

juni 2008 in hevige angst verkeerde en op de vlucht sloeg voor de groep jongens 

waar hij mee op de camping was gearriveerd. Later bleek dat Leon door één van 

die jongens, kort daarvoor, via een chatprogramma met de dood was bedreigd. 

Desondanks was de eindconclusie van justitie in 2008 dat er onvoldoende aanwij-

zingen bestonden dat Leon door een misdrijf om het leven was gekomen en dat hij 

waarschijnlijk was verdronken. Marijke Harkema, moeder van Leon, kreeg on-



danks het verzoek daartoe niet de gelegenheid van justitie hem te zien en identifi-

ceren. Ondanks nieuw bewijsmateriaal dat sinds het afsluiten van het onderzoek in 

2008 naar boven is gekomen, waaronder een getuigenverklaring in 2010 inhou-

dende dat één van de jongens uit de groep aan de getuige had verteld dat Leon die 

avond door andere leden uit de groep om het leven is gebracht, is de lezing van 

justitie altijd dezelfde gebleven. Op initiatief van mevrouw Harkema bracht dr. D. 

Spendlove op 7 februari 2014 een nieuw pathologisch rapport uit met als conclusie 

dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een verdrinking of onderkoeling en 

dat Leon zeer waarschijnlijk een niet-natuurlijke dood, niet zijnde een ongeval is 

gestorven. Dit terwijl dr. Van de Goot van het NFI in 2008 had geconcludeerd dat 

Leon waarschijnlijk was verdronken. Een luttele maand na het rapport van dr. 

Spendlove werd op 14 maart 2014 door mr. H.J. Bolhaar, voorzitter van het Colle-

ge van Procureurs Generaal, reeds aan mevrouw Harkema medegedeeld dat nog 

steeds onvoldoende aanwijzingen bestonden voor een misdrijf. Haar werd, evenals 

eerder in 2013, geweigerd de stukken van het onderzoek van de Reflectiekamers te 

mogen inzien. Evenmin mocht mevrouw Harkema weten wie de leden van de Re-

flectiekamers waren. Een verzoek om een nieuw, breder en onafhankelijk patholo-

gisch onderzoek werd afgewezen. Voor mevrouw Harkema is onbegrijpelijk dat 

justitie ondanks alle voornoemde aanwijzingen blijft weigeren grondig onderzoek 

te laten verrichten en vast blijft houden aan dezelfde conclusie. Voorts frustreert 

het mevrouw Harkema dat haar geen inzicht wordt gegeven in de wijze waarop 

deze conclusie tot stand is gekomen en op welke gegevens deze conclusie wordt 

gebaseerd. Tot op heden blijft zij zonder hulp van justitie met eigen middelen on-

derzoek doen naar de verdachte dood van Leon. 

 

Resumerend 

De voorgaande ervaringen van nabestaanden maken dat zij en ondergetekenden, 

temeer gelet op de beoogde wettelijke versterking van de positie van slachtoffers 

en nabestaanden van misdrijven, de instelling van een onafhankelijke commissie 

waartoe zij zich kunnen wenden voor advies over de wenselijkheid en haalbaar-

heid van nieuw en nader onderzoek naar het opsporingsonderzoek noodzakelijk. 

Naast het tegemoetkomen van de behoefte die hiertoe leeft bij deze grote groep 



mensen, getuigt het instellen van een dergelijk instituut ook van openheid en 

transparantie bij justitie. Dit vergroot de acceptatie door betrokkenen van conclu-

sies in deze onderzoeken, ook wanneer de conclusies niet aan de verwachtingen 

zouden voldoen. Nu wordt bemerkt dat die acceptatie veelal niet of in mindere 

mate aanwezig is, mede vanwege het gebrek aan inzichtelijkheid en begrijpelijk-

heid van bepaalde beslissingen en conclusies in het opsporingsonderzoek, alsmede 

het gevoel niet gehoord te worden in deze fase terwijl het het onderzoek naar het 

overlijden of vermist raken van een van de naasten betreft.  

 

Bovendien bestaat bij de genoemde cliënten de verwachting dat het instellen van 

een onafhankelijke commissie waar thans om wordt gevraagd de kwaliteit van het 

werk van het openbaar ministerie en de politie vergroot. Tot dusverre bestaat niet, 

dan wel nauwelijk een blik van buitenaf die deze kwaliteit versterkt. Een onafhan-

kelijk college zou de problemen waar genoemde cliënten tegenaan zijn gelopen, 

doch ook zoals die zijn gemaakt in de zaak rond het overlijden van Els Borts, kun-

nen worden voorkomen.  

 

Cliënten en ik zijn gaarne bereid een en ander toe te lichten.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

J.A.W. Knoester 


