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Onderwerp

: Verzoek heropening zaak Bolhaar

Parketnummer

:

Zaak

C.A. Bolhaar(l8 januari t95t),
D S.Haim (2 september 1974),
S.Haim (5 juli t977)

PVB nummer

2000 /1984

Behandelend OVJ

mr N.J.v.d.Werf (1984)

Aard van het feit

Doodslag;Moord (Artik el 287 c.q. 2ï9'wetboek van strafrecht)

Hierbij verklaar ik, Jelle Sijbolt Attema, inspecteur van de Regiopolitie
AmsterdamAmstelland, dienstdoende bij de Dienst Centralê Recherche, prodictgroep
Ernstige Delicten,
het navolgende:
Op maandag 5 maart 1984, ornstreeks 17.50 uur werden in perceel
Argonauten straat 20/II
te Amsterdam drie stoffelijke overschotten, van een wouw
en haar 2 kindJren aangetroffen,
dre bleken te zijn genaamd:
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Comelia Aleide BOLI{AAR,
geboren op 1g januari 1951 te Utrecht.
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Donatha Sara HAIM,
geboren op 2 september 1974 te Amsterdam
Sharon IfAIM,
geboren op 5 juli 1977 te Lavella (Andona),
.

Allen gewoond hebbende op het adres Argonautenstraatz;/IIte Amsterdam
Een derde kind werd toen huilend in een van de slaapkamers aangetroffen.
Dit kind, een
jongentje, was ongedeerd en bleek genaamd te zijn:

.

Bryan Immanuel BOLHAAR,
geboren op 23 oktober I9g2 te Amsterdam
,
nu mogelijk verblijvende clarissenhof 44 te Duivendrecht.
(nog niet geverifieerd)

Deze moordzaak, die in 1984 een zeer grote maatschappelijke impact had., zal op 5
maart 2002 gaan verjaren. Aanvankelijk is deze zaakin 2000, in het kadór van de piiot;.Cold
Cases", tegen het licht gehouden en is het dossier door verschillende politieambtenaren
doorgelicht.

Prioriteit voor de pilot " Cold Cases" was technisch sporenbewijs. Bij de zaak Bolhaar
werd aanvankelijk aangegeven dat er technisch géén sporen meer voorhandán waren
om
onderzoek te kunnen doen.
Relaterend aan- en in aansluiting op reeds eerder opgemaakte processen verbaal,
d.d.
op 5 maart 1984 en later, verzoekt ondergetekende U alsnog een GereËhtelijk Vooronderzoek
te openen tegen de navolgende verdachten, te weten :
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1) Ludwig Friedrich HAGEMANN,
geboren op 3 november 1955 te Amsterdam,
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vermoedelijk verblijvende te Amsterdam, Malvastraat ghs:
2) Balfoer HAIM,
geboren op 2 februai 1932 te Basra (Irak)
vermoedelijk verblijvende te Andorra, cap del carrer 4 te Lavella;
3) Jozef BARON, alias Jo Esra,
geboren op 17 juli 19a4 te Tel Aviv (Israel)
vermoedelijk in Nederland zonder vaste woon- of
verblijvende in Belgie.
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Mede onder druk van een mogelijke verjaring in maart 2002 is er nog eens kritisch
gekeken naar het dossier en is daarbij het navorgende bevonden.

Technisch:
Gebleken is dat er in deze zaak nog een aantal sporen zijn veiliggesteld, die
voorhanden zijnbij het Nederlands Forensisch Instituut, waarvan door deskundigen
van het
Instituut mogelijk nog een DNA-profiel kan worden gemaakt. Dit zou dan mogelijk kunnen
worden vergeleken met de DNA profielen in de Databank (DNA- registratie). Onderzoek
hiernaar zou mogelijk aanwijzingen kunnen geven ten aanzien van dé *og"íi;k" identiteit
en
behokkenheid van voomoemde verdachten.
Tactisch:
Vanuit het dossier- onderzoek is ook vastgesteld dat het alibi- onderzoekvan de
voornoemde potentiële verdachten niet sterk is. Er is destijds wel onderzoek verricht,
maar
een aantal omstandigheden zijn daarbij zeker nog niet door- onderzocht. Er zijn
nog
onduidelijkheden en met name hiaten in de gefuigen c.q. verdachtenverklaringen.
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Het is daarbij zeker ook niet uit te sluiten dat het slachtoffer Corine Bolhaar voor
haar dood, mogelijk voornoemde verdachten tegen elkaar uitspeelde, waardoor met name ten
opzichte van haar, bij de mogelijke verdachte(n) wraakgevoelens zouden kunnen ziin
ontstaan.

Hagemann was destijdí lid van een motorclub "Hell's Angels", wÍurvoor

vfiím,
media-

aandacht
rt is geweest. In die,pêriode
dieperi
zijn diverse leden van deze "motorclub" als gítuigen
gehoord. Uit de verklaringi(en) van Louis Hagemann, die overigens als zeer gefielaaiOig

tan

een taxichauffeur is afgfzet, nabij het woonadres van de slachtoffers, perceel
Argonautenstraat 20 ". \Jiteindelijk heeft hij dit teet ook toegegeven, maar lrligeeft daarbij
aan dat hij alleen heeft aangebeld en dat er nimmer is opengedaan noch binnen is geweest. Hij
zou weer met de tram zijn ve41g!J<en, hetgeen nooit bevestigd is kunnen worden.
Hiernaar zo,trnrogÊ+rc aanvullend onderzoek kunnen worden gedaan.
De verklaringen van Hagemann zijn gerelateerd in het procesverbaal, zie pagina
nummers 237, 347,349,466,47 8 en 48 1

Ten aanzien van Balfour Haim wordt opgemerkt:
Haim is gehoord als getuige. Deze Haim is ook de vader van beide vermoorde
kinderen. Hairn verklaarde eerder in het bezitte zijn geweest van een lichtblauweToyota
Corolla en een donkerblauwe Toyota Celica personenauto. De Corolla had hij in 1979
ingeruild voor de Celica. Beide auto's waren voorzien van Andorriaanse kentekenplaten.
Haim verklaarde verder dat de Celica ongeveer twee weken voor de moorddatum door
hem was ingeruiid bij garage Sport te Andorra. Hij had voor het eerst weer de beschikking
over een auto op 6 of 7 maart i984. Hij had toen een nieuwe personernauto gekocht merk
Saab, voorzien van Andorriaanse kentekenplaten. Hij verklaarde pas na de moord met de Saab
personenautro naar Nederland te zijn gereden en ten tiojde van de moord niet in Nederland
was geweest.
De getuige Sarstadt heeft op 3 maart 1984 op de hoek Argonautenstraat een blauwe
personenauto, merk Toyota Coralla, voorzien van Andoriaanse kentekenplaten, geparkeerd
zien staan (zie procesverbaal paginanurnmer 57).
De getuige Courraye verklaarde ongeveer een week voor de moord genoemde Haim
in de Argonautenstraat te hebben zien lopen (zie procesverbaal nunmer 63).
Verder bleek bij het alibi-onderzoek dat Haim, dat d,eze op het moment van de moord
in Andorra zou zijn geweest. Dit werd telefonisch verklaard dooizijn toenmalige vrouw,
€ênaamd Louise Arendina Daalder ( zie procesverbaal pagina nuïnmer 66 e.v. ) en door een
werkneemster, genaamd Jacquelione Clemence Rosier (zie procesverbaal pagina nummers
249 e-v.)- Beide genoemde vrouwen zijn bevriend met HAïM en kunnen daardoor zeker niet
als objectief worden benoemd
Hiernaar zou mogelijk nog aanvullend onderzoek kunnen worden gedaan.
Zowel door getuigen als zowel door Haim werd verklaard dat er in de periode voor de
moord, problemen waren in de relatiesfeer tussen Corinne Bolhaar en llaim àn zijn
toenmalige vrouw Louise Daalder. (zie procesverbaal pagina nummers 144 en2I3).
De verklaring van Haim is gerelateerd in het procesverb aal, zie pagina nummers 188
Um 196.

Ten aanzien van JozefBaron wordt opgÁerkt:
Josef Baron, alisa Jo Esra, is als verdachte gehoord. Hij had eerder bedreigingen geuit
ten aanzien van het slachtoffer Corine Bolhaar. Hij stond destijds ook bekend als
gewelddadig. Baron had zich voor de moord uitgelaten dat hij "de neus en de oren" van
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Haim zou afsnijden en dat hrj de "zwager van Corinne" met een mes zou bewe;k"n.'i.rau
had Corine eerder een mes onder het kussen van Baron aangetroffen.
Ook ten aaruienvan Baron zou een uitgebreider alibi onderzoek mogelijk meer
informatie kunnen opleveren, met name zijn verblijf op de data 3 en 4 maart 1984 zijn niet
bevestigd geworden.
Hiernaar zou mogelijk nog aanvullend onderzoek kunnen worden gedaan.
Van het onderzoek tegen Baron is een afzonderlijk procesverbaal opgemaakt en
doorlopend genwnmerd, zíe paginanummers 426 tm. 465.
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Opnieuw horen getuigèn:
Gezien het feit dat deze zaak destijds zeer mediagevoelig was en zeer veel impact had
op het maatschappelijk gevoel, kan het zijn dat mede door deze omstandigheden de personen
die in die periode bij dit onderzoek een rol hebben gespeeld mogelijk niet alles hebben durven
verklaren, ofjuist niets hebben verklaard. Hierbij is niet uit te sluiten dat mogelijke geuite
bedreigingen destijds ook een rol hebben gespeeld. Echter gezien de ernst van de zaakis
mogelijk nu wel de bereidheid te vinden bij deze personen ofil een verklaring af te leggen, dan
wel aan te vullen.
Gezien het voorgaande wordt hierbij het verzoek gedaan om ten aanzien van
voornoemde feiten alsnog een GVO te openen ten aanzien van genoemde en/of andere
verdachte personen. Hierbij geldt als doel, het verzamelen van bewijs ïerzake eventuele
betrokkenheid inzake de moord.i doodslag op genoemde slachtoffers en verzoekt tevens dat
machtiging wordt verleend tot vergelijkend DNA-onderzoek.

Waarvan op ambtseed opgemaakt, te Amsterdam op10

januri2002
De verbalisant. J.S.Attema

Bijlage:
Brief opdracht DNA onderzoek Hooftlofficier.

