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P RO C E S-VE RB AAL
lq Robert Paul van Rossum, brigadier van potitie de regiopilitie Amsterdam-Amsteltand,
stamntrmmer 13045, dienstdoende enn Bureau Onderstèuning dishict 5, tijdelijk
dienstdoende bij bove,ngenoemd onderdeel, verklaar het votgáde ;

Op maandag 5 maart 1984, omstreeke 17.50 uruwerdeninperceel Argonautenstraat 21tfl.te
Amsterdam drie stoÍfelijke overschotteo, zLirtdÊ een moeder en haar z kinaeren aangetroffen
die genaanrd bleken ts ztln:

o Comelia Aleide BOLHAA&
geborenop 18 januari l95l teUteoht,

r Doratha Sara HAIIII,
geboren te Amsterdam op 2 septe,mber L974 q,

r Sharon EAIM,
Geboreu te Lavella (Andona) op 5 juli 1977,
Allen gewoond hebbende op het adres Argonarrtenstraat 20NteAmsterdam

Deze moordzaakdie destijds in 1984 een zeer grote maatschappelijke impact had,, is toeoter
tijd door een rechercheteam onderzocht.

9 Y9*.4"g 23 ianuai2002 heb ik, verbalisant, eennads onderzoek ingesteld naar de
destijd inbeslagge,nomen goederen en sporcrr ia het onderzoek Bolhaar.

In de administratie van de Soep Ernstige Delicten aan het hoofdbureau van politie werd in
e@' 7'o gen z,trnd inbeslaggenome,n goederenboek de navolgende relevante registaties
aangeÈoffen. ïIet inschrijven van goederen werd genummerd

Inschrijf numner $
Ingeschreven d.d. 19 maart 1984 doorBonnemayier.

o 1 agendapour vous madame
o I age,lrda standing
r L notitieboe\ie

' Er staat niet venneld waÍ er met bovengenoemde goederen is gebeurd.
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Inschrijf nnmmer 327
Ingaschrwe,lr d.d- 20 maart 1984 door dc Bruin

r 1 qprjkerb'roe;k
o I zwarle schipperstui
r l sptikdack
. 1 paar zurartelaarzaCowboymodel
. I paar zutarte schoenen

Er staat vsmeld dat ge,noemde goederen op 11juli 1984 zijn teruggegeven aan lilagemann

i,
Er staat vermeld dat ge,noemde goederen op l l juli 1934 zijn tenrggegeven aan Hage,mann.

Inschrijf numrner32S
Ingeschreven A.d. Zdïaart 1984 door De Bnrin

o Er staan diverse pafuon'n, hutzen en eeu kogelpunt venneld.

Er staat venneld dat genoemde goederen op 16 oktober 1984 àjngedeponeerd bij de ïW.A.L.

Inschrijf nummer 332
IngescÉeve,n d-d. Zïlaart 1984 doorNeuteboom

. Één vuilniszak met scbrifte[ike bescheiden

Er staat niet vermeld wat er met genoe,:nde goederen is geberud'

Ilschrijf nummer 334
Ingeschreven d.d" 16ril 1984 door de Bndn

. Inbeslaggenomeu goederen van conneïa Aleida Bolhaar te weten:

Inschrijf nummer qË
Tlgescbreven d.d- 20 ÍnazÍt 1984 door De Bnriu.

r I dollsnes OÍieinat Bowie knife itesa g6lingen
o I zwart ted€ren schede Buck nr 120o I dolhnes Kershaw ClegonUSA
o 1 bruin ledsr€n schedeKershawmodel 1031r I knipmes defect
r 1 bruin lederenschede
r I elfdeligzahnes roodheft
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T-9 T-U T-26 T-25 R,16 T-36
R-19 R-17 T28 R-18 R-20 T-39
T-33 T-27

Venrietigd 4 januari Lggl,Van Hoeven.

R-15 is weggegooid-

Inschrijf nummer 335
Ingeschreven {d. L2 april 1984 door De Bndr

Inbeslaggenome,lr goederen van Comelia AleidaBolhaar te tvetetr
T-1 T-2 T-3 T-4 T-s T-10
T-tA T43 T-23 T-11 T-12

Vei:rietied 29 juli 1993.

Inschrijf nuurmer S
brgescbreven d.d. 12 april1984 door Van Rossurn (Niet zijnde verbalisant van dit proces-

verbaat)

T-6 (stukje riem) blauw
T-7 (riem) rood
T-8 (soucles paktouw)
T-29 (vezels)
T-4L (springtouw)
T-42 (stukriem) blauw
R-44 (vezels)
R-45 (vezels)

Vendetigd 29 juh 1993.

ONDERZOEK IN HOOI'DBUREAU
Op woensdag 23 januari 2002h& ib verbatiset, in het hooftlbureau van regiopolitie
Amsterdam-Amstelland nzwaaggedaanbli de beheerdcrvan de inbeslaggenómeir goed.erem
B. Y$fiillems. IIij verklaarde dat er in de ruimtes waar de inbeslaggenomen goederen worden
bewaard geen inbeslaggenomen goederen meer aanwezígàjnvan voor 19í6.

OI\IDERZOEK CENTRAAL ARCHIET'

-Op 
woensdag 23 januari 2002beb ik mij verbalisant, semef,t met de collega S. Lasschuit,

begeven naar de het ceuhaal archiefvaode regiopolitie Amsterdam-Amsieltand in gebouw
De Eenhoorn gelegen aan de James Wattstaat te Amst€rdam.
Aldaar heb ik samen met collega Lasschuit ter plaatse gekeko elr door de beheerder werd ons
nededgedeeld dat er met betrel&ing tot de zaakBobaar geen goedere,n meer aanwezig
waren. De stul*En betreffende ondcrzoek Bolhaar wanen in februaÍi 2000 opgehaald door d,e
collcga Tesnsfi:a van de e,lnstige delicte,lr.
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SPOREN ITF'I
Bij de het Nationaal Forensisch Instituut tc Rijsn'iik zijn met bcEelking tot de zaak Bolhaar
de navolgende voorwerpen beschilbsar voor ondenzoek

o Eeir stu\ie springtouw
r 2 sigrottenpeuken ( aangemerkt als T13);

Opgenaaakt op ambtsbetofrp, Amrtcrrdam23 j@uri 2W2.

De verbalisant,

RP. van Rossum
BP/I

is.
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PROCES VERBAAL

Hierbij verklaren wij, Jelle Sijbolt Attema; Amanda Jane Vermoten en Marleen van
Gijzen, respectievelijk inspecteur- rechercheur en hoofdagenten- rechercheurs bij de regio-
politie Amsterdam-Amstelland, (tijdelijk) werkzaam bij de recherche Bureau Onàersteuning,
District 5, afcleling Taktiek, het navolgende:

ln verband met de heropening van het ond.erzoek naar de drievoudige moord gepleegd
op 4/5 maart 1984 in de woning Argonautenstraat 20", op Corine Bolhhaar en haar twee
kinderen, Donatha en Sharon verklaÍen wij het volgende.

Tijdens het onderzoek in 1984 werden, een aantal voor het onderzoek van belang zijnde
goederen in de zaak Bolhaar, door leden van het onderzoekste:rm van de Gemeentepolitie
Amsterdarn, (voor nader onderzoek) inbeslaggenomen. Deze inbeslagueming werdïestijds
met vermelding van naarn en nulnmer, geregistreerd in een daarvoor bestemd boek:
'íInbeslaggenomen goederen". Dit boek werd aangehoffen in de administratiekast van de
Groep Ernstige Delicten, in het hoofdbureau van potitie te Amsterdam. Een aantal van deze
inbeslaggenomen goederen werden destijds ter bewaring, ter beschikking gesteld van de
veraatwoordelijke recherchechefs, tevens hulpofficier van justitie * opgéslagen in daarvoor
bestemde keldemrimten, in voomoemd hooftlbureau van politie, EhnàJgacht Ll7 te
Amsterdam.

Bij ingesteld onderzoek, met name op 23 januari 2002, werden deze goederen niet meer
aangetoffen. Na inzage in voomoemd boek "Inbeslaggenomen goederen' bleek dat de voor
de Bolhaar-zaakvan belang zijnde goederen, vermeld onder de vàlgnummers 334; 33S en 354,
respectievelijk op 4 januari 1991 en op 29 juli 1993 waren afgetekend met "vernietigd.".

Van deze bevindingen is door R.P. van Rossum, op 23 januari 2002, eenafzonderlijk
procesverbaal van "Onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen/ sporen zaak Bolhaar"
opgemaakt, dat (in copie) zal worden bijgevoegd.

Naar aanleiding hiervan is door ons, verbalisanten Attema en Vermoten, op vr-ijdag 23
augustus 2002te 11.00 uur in het hoofdbureau van politie te Amsterdam gehoord, de chef van
de Dienst Centrale Recherche, genaamd:
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Regiopolitie Amsterdan Amstelland
Recherche Bureau Ondersteaning
Afdeling Taktiek
Distict 5

PVB-numm er : 2A02038173

Onderwerp : Onderzoekopdrachtgever(s/uitvoerders
vemietiging inbeslaggenomen goederen
zaak Bolhaar.

Bijlagen : 1) Gemerkte lijst T- en R- numrners,
betreffende vemietigde voorwerpen, zaakBolhaar
2) Copie 2 blz. "hbeslaggenomen Boek',, met daarin
aantekeningen van . Vernieting"
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J.W. Pronker,
commissaris van politie, werkzaam bij de regiopolitie Amsterdam/ Amstelland.

Het doel van onze komst was hem tevoren bekend gemaakt.

Hij verklaarde op door ons gestelde vïagen als volgt:
"Zoals u aangeeft is de zaak Bolhaar ee,n ED-zaak uit 1984.
In die tijd was de recherche cenbaal en als een zelfstandige eenheid georganiseerd,

ondergebracht in het Hoofdbureau van Politie te Amsterda:n. De eenheid bestond uit twee
onderdelen, namelijk de Executieve en de Ondsrste-unende Recherche. ED-zaken werden toen
onderzocht door de zogaaamde 'hooordbrigade", ondergebracht in Kamer 119 van het
hoofdbureau van politie te Amsterdam.

De chef van de Executieve Recherche was volgens mij toen hoofdinspecteur Bob
Visser en de chef van de Ondersteunende Recherche was toen hooftlinspecteur Gerard Huyser
van Rhene,n.

Beide onderdelen waren volgens nrij onderverdeeld in recherche aftlelingen'wÍvrvan
toenmalige adjudanten van gemeentepolitie als chef dienst deden, onder wie Cor Kok; Thijs
Bouma; Ge Peters; Ad ten Velde en Kees Hageman.

Aan het eind van het jaar 1991, mogelijk ook begin 1992, heeft onder leiding van
Bemard Welten, een reorganisatie plaatsgevonden in de recherche-organisatie. De centnle
recherche werden gedencentraliseerd. De recherche werd ondergebracht bij de verschillende
districten als zelfstandige eenheid. De afdeling ED bleef wel bestaarl deed geen zelfstandige
onderzoeken, maar ondersteunend onderzoek in dienst van de Districten. Deze aftleling viel,
evenals de opgerichte recherche- units, onder de (nieuwe) Dienst Centrale Recherche. De
dienstleiding hiervan bestond toen uit Bemard W'elten; Bart Driessen en Johan van Castele.

Tijdens de reorganisatie, die eind 1993 zijn beloop lceeg, njn a binnen het
hoofdbureau ook diverse verbouwingen geweest en ik kan me voorstellen dat er toen ook een
en ander weg is geraakt of weggemaakt, waaronder ook inbeslaggenomen goederen.

Ik heb een kaderfi,rnctie bij de Amsterdamse politie en ben werkzaam geweest in de
uniformdienst. In de jaren 1991 trn. 1993 was ik plaatsvervangend districtscommandant van
District 3 , destijds onder leidingvan de districkcommandant van Foeke Wagenaar.

In1994 ben ik als commissaris aangesteld in de frurctie van chefDienst Cenhale
Recherche en ik heb toen eerst aan het Fuwa- project gewerkt. Ik ben vanaf die tijd tot op
heden, hoofcl verantwoordelijke voor de centrale Recherchediensten (DCR).

Ik adviseer u om bij de, door mij genoemde collega's verder te gaan informeren met
betrekking tot het venrietigen van de inbeslaggenomen goederen, andere van de zaak Bolhaar".

De verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet ondertekend.

Naar aanleiding hiervan is door ons, verbalisanten Vermoten en Van Gijzen, op
woensdag 28 augustus 2002 te 12.30 uur in het hoofdbureau van politie te Leeuwarden gehoord
de toenmalige inspecteur van de groep Emstige Deiicten, genaarÍrd:
G. van Hoeven,
commissaris van politie, werkzaam bij de regiopolitie Friesland te Leeuwarden.

Het doel :yanoÍrze komst was hem van tevoren bekend .esmaakt.

Hij verklaarde op de door ons gestetde vragen het volgende:



"In 1991 ï/as ik werkza:rnx als inspectelu van de groep Ernstige Delicten aan het
Hoofdbureau van gemeentepolitie te Amsterdam. Ik was daar werkzaam van I mei 1989 tot 1

juni 1991. In de periode januari tot en met april i991 was ik samen met Jos Schippers belast
met het opschonen van de inbeslaggenomen goederen welke afl<omstig waren van de
verschillende misdrijf zaken. Deze goederen werden bewaard in een van de 3 kelders van het
hoofdbureau van politie te Amsterdam. Dit opschonen gebeurde in opdracht van mijn directe
chet genaamd Willem'Woelders, hoofclinspecteur van de regiopolitie Amsterdarn/ Amstelland.

Voor vemietiging daawan werden toen een aantal inteme criteria gesteld namelijk:
- De oudheid van de zaak;
- Emst van de zaak;
- Oplossings -mogelijlàeid met betrekking tot de goederen;
- De staat van de goederen:
- Soms in overleg met de Officier van Justitie

Er zijn in die tijd voornamelijk kledingstirkken vernietigd die niet deugdelijk waren
verpakt hierrree bedoel ik kieríingstulften die samen in i zak bewaard \il/aren gebleven en tilÍulr
bijvoorbeeld bloedvlekken opzaten. Ook waren er goederen bij die beschimmeld. waren of
waar al de paddestoelen op groeiden. Dit soort goederen werden zonder overleg met de
Officier van Justitie vernietigd in een perscontainer. Van alle goederen die door mij vernietigd
zijn, is door mij proces verbaal opgernaakt. Ik heb hiervan gee,n archief bijgehouden. Ik kan mij
geen bijzonderheden uit de processen verbaal herinneren.

In die tijd was er ook nog niets bekend over de mogelijkheid van een DNA onderzoek.
Ik kan mij de inbeslaggenomen goederen vzul de Bolhaarzaak niet specifiek herinneren

maar het zou kunnen dat ik goederen heb laten vemietigen die aan bovengenoernde criteria
voldeden en dat hierbij mijn naam in het boek is ingevuld.

In 1993 was ik niet meer werkzaam bij de groep Ernstige Delicten. Ik weet niet wie
mijn opvolger is geworden".

Wij verbalisanten toonden het boek "Inbeslaggenomen goederen', met de name de
bladzijden met daarop de goederen beschreven onder de volgnummers 334; 335 en 354
van 1984.

Hierop verklaarde Van Hoeven:
"Het boek dat u mij toont herken ik als zijnde het "Inbeslaggenomen goederenboeku dat

toen werd gebruikt door de afdeling Ernstige Delicten.
De onder nutnmers 334;335 en 354 vermelde goederen van de Bolhaarzaak zijn

volgens de aantekeni"gen in het boek, op 4 januari 1991 en op 29 juli 1993 vemietigd. Het is
mogelijk dat de goederen van 1991 door mij persoonlijk zijn vemietigd. h l99I zijn
verschillende goederen vemietigd in verband met een opschoningstraject van de
inbeslaggenomen goederen afdeling. Ik zie wel dat de goederen vermeld bij nummer 334, zljn
afgetekend op 4 januari 1991 met mijn naam. Ik heb dit niet zelf inhet boek afgetekend, ik
herken het niet als mijn handtekening en ik zou niet weten door wie deze is geplaatst. V/el zijn
deze goederen op last van mij en in opdracht van mijn directe chef vernietigd, omdat deze
toen ook aan genoqnde criteria voideden.

Van de goederen, genoemd onder de volgnummers 335 en354, die blijkens de
aantekeningen op 29 juli 1993 zijn vemietigd, weet ik het niet, daar staat ook geen naam bij en
ik was daar toen ook al weg. \Mellicht dat Jos Schipper hier meer over kan vertellen.

Ik adviseer u bij door mij genoemde personen verder te gaan informeren."

De verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet ondertekend.
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Naar aanleiding hiervan is door ons, verbalisanten Attema en Van Gijzen, op dinsdag
l0 september 2002te 09.30 uur in het hoofdbureau van politie te Amsterdam gehoárd de
toenmalige chef van Van Hoeven, genaamd:
W. Woelders,
Commissaris van politie, werkzaam als districtchef aan het politiebureau Ijfunnet,
regiopolitie Amsterdam/ Amstelland.

Het doel van onze komst was hem van tevoÍen bekend gemaakt.

Hij verkl;.rde op de door ons gestelde wagen het volgende:

"Ik ben werkzaarnaij de regiopolitie Amsterdam/Amstelland voorheen gemeentepolitie
Arnsterdam. In 1988 was ik werkzaam ean het politiebureau "Ganzenhoef' te Àmsterdam.

Vervolgens heb ik lruee jaarbij depolitieke inlichtingendienst van het korps gewerkt.
vanaf februari/maaÍt 1990 tot 1995 heb ik als leidinggevend.e gewerkr uil àeároemg

Bijzondere zaken waaronder ook de afdeling Ernstige Delicien viel. DLe afdeling viel onder d,e
executieve recherche. Hierna ben ik naar het IRT gegaan.

In 1991 heb ik onderzoeken bij de aftleling Zwarc criminaliteit gedraaid en in 1992 was
ik teamleider in de zaak Zwolsman.

Ik kan mij nog herinneren dat in die tijd dat de inbeslaggenomen voorwerpen van
diverse zaken lagen opgeslagen in de kelders van het hoofdburÀau aan de Elandsgracht. Door
verbouwing en/ of plaatsgebrek moesten de kelders worden ontruimd. Dit is danóok gebeurd.

Ik weet niet meer of ik daar direct bij betokken ben geweest. Ik weet wel dat Gerhard
van Hoeven daar een taak in had. Ik weet niet meer wat de criteria's \ /aren om de
inbeslaggenomen goederen te vernietigen. \Mat Van Hoeven hierover heeft verteld zalwel
kloppen. Hij was elnzeer correcte- en zorgvuldig werkende collega. 1g1ij zalzelf ook wel
overleg hebben gehad met de betrokksn Officier voordat hij iets zou vernietigen. Ik was wel
zijn directe chef maar ik ben volgens mij hierover nooit geraadpleegd. n< weJt er in iedergeval
niets meer van af'.

Wij verbatisanten toonden het boek "Inbeslaggenomen goederenrr, met de name de
bladzijden met daarop de goederen beschreven onder de volgnummers 3i4; 335 en 354
van 1984.

Hierop verklaarde Woelders :

"lJ toont mij het boek inbeslaggenomen goederen, ik herken d.aarin ook niet mijn
handtekening. Behalve van Hoeven zíjn er nog meer mensen betrokken geweest bij het
vernietigen van de inbeslaggenomen goederen destijds. Zo weetik ond.e,mreer dat mogelijk
Cees Hageman, Thijs Bouma" Jos Schipper, Dolf Wieting, Ge Peeters en Henk Govers directe
betrolkene \ry€ren in die tijd.

De moorzaken Bolhaar en Joanne wilson zeg}enmij ook niets.
Ik heb geen archiefstukken meer uit die tijd. Ik kan u ook niet vertellen waar de

eventueel opgernaakte processen verbaai van de vernietigde goederen zijn gebleven.

Deze verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet ondertekend.

Naar aanleiding hiervan is door ons, verbalisanten Attema en Van Gijzen, op
donderdag 12 september 2002 te 13.00 uur in het politiebureau aan de Van Llrjenberghlaan te
Amsterdam, gehoord:



J. Schipper,
Inspecteur van politie, werkzaam bij het ministerie van Justitie, dienst Rijksrecherche
te Zwolle.

IIet doel varl ons verhoor was hem tevoren bekend gemaakt. Hij verklaarde:

*In 1984 was ik als ftoofd) agent werkzaam bij de pottie Amsterdanr/Amstelland. In
die tijd heb ik 6 maanden stage gelopen bij de afdeling Ernstige Delicten aan het Hoofdbureau.

Ik heb toen niet betrokken geweest in het onderzoek naar de moordzaak Bolhaar.
Na die 6 maanden ben ik weer teruggegÍum naar het wijlream aan het politiebureau

Lijnbaansgracht. In 1988 ben ik gewaagd om lveer terug te komen bij de afdeling Ernstige
Delicten. Ik heb daar toel tot april 1991 als hoofdagent van politie gewerkt

Willem Woelders was chef van deze afdeling en Gerhard van Hoeven was toen
inspectur.

Ik kan mij nog herinneren dat het in die tijd een grote puinhoop was met de
inbeslaggenomen voorwerpen. Gerhard van Hoeven had toen d.e opdracht van Willem
Woelders om de ruimten in het hoofdbureau, waar de inbeslaggenomen goederen waren
opgeslagen te ordenen en te schonen, ook in verband met ruimtegebrek. Deze goederen lagen
opgeslagen in de kelders van het hoofdbureau. Ik heb hem hierbij, op zijn verzoek, tussen de
lopende zaken door, mee geholpen. Ik kan mij niet herinneren welke periode dit is geweest, als
Gerhard van Hoeven zegl dat dit in de periode januari tot april 1991 is geweest danzal dat wel
zo zijn.

Ik kan mij noch de procedure noch de criteria herinneren die nodig waren om de
inbeslaggenomen goederen vernietigen. Ik heb nooit een proces verbaal voor het vernietigen
van goederen gemaakt. Het is mogelijk dat een andere een proces verbaal heeft opgemaakt waar
ik ook voor moest tekenen maar dat weet ik niet meer. Ik weet niet meer hoe en waar de
goederen vernietigd werden. Het is nu jammer dat de goederen weg zijn maar toen rv\rÍrs er nog
geen DNA onderzoek mogelijk."

Wij verbalisanten toonden het boek ttlnbeslaggenomen goederen", met de name de
bladzijden met daarop de goederen beschreven onder de volgnummers 334; 335 en 354
van 1984.

Hierop verkl aarde Schipper:

Het handschrift bij vak "waar gedeponeerd" volgnummer 334, "Vernietigd 4.1-1991
Van Hoeven", herken ik als mijn handschrift. Ik heb dit geschreven en in opdracht van Van
Hoeven afgetekend ter vernietiging. Ik zou niet weten om welke goederen het gaa! daar deze
worden aangeduid met T en R-nummers. Als :uzegt dat het om kledingstukken gaat, kan het
wel zo zijn. Ik weet dat niet meer.

U toont mij ook het handschrift bij de vakken "waar ged.eponeerd" mst de volgnummers
3351354, "Vernietigd 29-7-93':. Dat is niet mijn handschÍift, ik was toen al weg van de aftleling
Emstige Deiicten. Het zou mogelijk het handschrift van C.Hageman kunnen zijn.

Meer zou ik u niet kunnen zeggen."

Deze verkiaring is in concept opgenomen en niet ondertekend.

Naar aanleiding hiervan is door mij, verbalisant Attema , op wijdag 13 september 2002
te 09.30 uur in het politiebureau zl€rn de Van Leijenberghlaan te Amsterdam, gehoord:



C, Hageman,
gepensioneerd inspecteur van politie, voorheen werkzaam bij regiopolitie Amsterdam/
Amstelland, als chef bij de afdelingErnstige Delicten.

Het doel van ons verhoor was hem tevoren bekend gemaakt.

Hij verklaarde op de door mij gestelde vragen:

"Ja ik ken de zaak Bolhaarwel, maar ik heb het onderzoek niet gedraaid. Ik was voor
1984, ais brigadier- rechercheur werkzaem bij de afdeling Ernstige Delicten. Daama heb ik
anderhalfjaar gewer}Í bij het COB, dat nu BIO heet. Ik ben in 1985 weer teruggekomen bij de
aftleling Emstige Delicterglater in de rang van adjudant en in de functie van 2;Íooftl. fhij,
Bouma was omstreeks 1990 waarnemend hoofd van de afdeling Emstige Delicten. 'Wij kregen
beiden een stukje zeggenschap over de afrleling. Ik weet niet ofThijs B"""*;;;hi" 

'de 
zaak

Bolhaar heeft gewerkt. In ieder geval waren we in de eerste helft van de begin jaren 1990 nog
beiden in die functie werkzaarn bij de ED- In die tijd lagen in de kelders 

"un 
trÀt hoofdbureau

de inbeslaggenomen goederen opgeslagen, afl<omstig van de centale executieve diensten,
waaronder ook Emstige Delicten (viel). In verband met verbouwing van het politiebureau en
het ruimtegebrek moesten di9 kelders, in opdracht van de dienstieiding, wordàn geruimd. Er
zijn toen een grote hoeveeiheid inbeslaggenomen goederen vemietigd, ook al *i a"
verjaringstermijn van een groot aantal onopgeloste zakennog niet verstreken. Het is gewoon
gebeurd en dat is nu jammer natuurlijk, vooral in deze zaak. Thijs Bouma heeft zich ioen ook
met het schonen bezig gehouden. Hij is inmiddels gepensioneeá net als ik, hij grng er dacht ik
in 1995 uit en ik in 1996. Van de dienstleiding waren toen Willem Vy'oelders á" natt"- Wicher
van Dijk onze verantwoordelijke chefs. Zd zijn nu beiden nog werkzaam als commissarissen
van politie in het korps Amsterdam/ Amstelland.',

Ik' verbalisant toonde het boek "Inbeslaggenomen goederenr', met de name de
bladzijden met daarop de goederen beschreven onder de volgnummers 334; 335 en 354
van 1984.

Hierop verklaarde Hageman:
"Het boek dat u mij toont herken ik als zijnde het "Inbeslaggenomen goederenboeku dat

toen werd gebruikt door de afdeling Ernstige Delictsn.
De onder de volgnummers 334; 335 en 354 vermelde goederen van de Bolhaarzaak zijn

volgens de handschrift aantekeningen in het boek, op 4januari 1991 en op 29juli 1993
vernietigd- Nu u mij vraagt of ik hiervan in het vak "\ryaar gedeponeerd" hit handschrift
herken, doe ik dat zeker, met uitzondering van die van nummer 33 4, wazr Van Hoeven bii staat.

Ik herken het handschrift: "vernietigd 29/7/93", ondermeer vermeld bij de
volgnummers 335 en 354, voor 100 procent zeker als die van Thijs Bouma.

Ik kan u niet verder helpen, wellicht dat Thijs Bouma hierover meer kan vertellen.,,

Deze verklaring is in concept opgenomen en niet ondertekend.

Naar aanleiding hiervan is door ons verbalisanten Attema en Van Gijzen, op
woensdag 18 september 2002te 20.30 uur in zijn woning te Blokker gehoord:
T. Bouma,
gepensioneerd inspecteur van politie, voorheen werkzaam bij regiopolitie Amsterdarn/
Amstelland, als chef bij de afdeling Ernstige Delicten.

Het doel van ons verhoor was hem tevoren bekend semaai{t.

,rif\'::t



Hij verklaarde op door ons gestelde wagen als volgt:
"Ik ben tot 1995 werkzaam geweest bij diverse afclelingen van de politie Amsterdam en

geniet nu van mijn pensioen. Ik ken de zaak Bolhaar wel, maar ik heb het onderzoek niet mee-
gedraaid. Ik ben voor 1984 werkzaam geweest als rechercheur brj de afdeling Jeugdzaken en bij
verschillende diensten van de Centrale Recherche, eerst in de rang van hoofdagent en later als
brigadier.

Vanaf 1984 tot en met 1990 heb ik bij de afdeling "Overvallen" gewerkt. Daarna werd
bij de politie en ook binnen het Amsterdatnse korps nogal wat gereorganiseerd. Ik ben toen
waamemend chef geworden van de afdeling Ernstige Delicten in de rang van adjudant. Ik deed
het werk samen met Kees Hageman. Wlj lcegeir beiden een stukje zeggenschap over de
afdeling Emsti ge Delicten.

V/illemr Woelders was toen onze chef en als zodanig verantwoordelijk voor de afcleling..

In d.e keldemrimte onder het cellenhuis van het hoofdbureau lagen destijds de
inbeslaggenomen goederen opgeslagen. Het was toen niet zo best gesteld met de opslag en
bewaring van die spullen. Zowel door ruimtegebrek als door diverse verplaatsingen van die
inbeslaggenomen voorwetpen, raalÍe er wel wat weg maar het werd aliemaal ook vuil en
smerig, metname de verpalÍ<ing maar ook de inhoud daarvan. Soms zat daarin nog bebloede
kleding en dit was dan al gaan rotten en schimmelen. Het schrift op de verpakking was soms al
niet meer leesbaar, waardoor de herkomst van die spullen niet meer worden vastgesteld. Ik
moet u zeggen dat destijds de inbeslaggenomen voorwerpen een aanhoudende zorg'was.

Tijdens mijn laatste die,nstjaren is daar verandering in gekomen en zijn er een paÍu
collega's Íumgewezen voor de aftrandelingi bewaring van de inbeslaggenomen goederen.

Misschien is dit nu nog altijd zo.

Toen V/illem Woelders als chef kwam, wilde hij van die onbruikbaar geraakte
inbeslaggenomen goederen af, hrj zei toen letteriijk: "Die rotzooi moet weg".

In zijn opdracht is toen met het schonen van die keldErs begoruren.
Volgens mij is er toen geen overleg geweest met een Officier van Justitie.
Wel ging dit in overleg met'Woelders, hlj was toen de verantwoordelijke hulpofficier.

Er werd toen wel bekeken wat nog bruikbaar zou kunnen zrjn en wat niet, maar ik kan
me de juiste criteria daawoor niet meer herinneren. Het schonen grng in fases. Ikzelf ben een
man die veel bewaard en niet zonder meer iets zal weggooien. Maar als goederen gaan rotten
hebben ze ook weining waarde meer voor onderzoek. Ik heb me als waarnemend chef zelf niet
daadwerkelijk met het schonen en het vemietigen bezig gehouden. Dit is ondermeer gedaan
door collega's die destijds bij de afdeling Ernstige Delicten werkzaam waren. Meestal werden
die inbeslaggenomen goederen ter vernieting gedumpt in een daarvoor bestemde perscontainer
of bij de vuilverbranding in Amsterdam. Voor alles wat met de inbeslagname te maken had,
werd bij de Ernstige Delicten een boek "Inbeslaggenomen Goederen" bijgehouden.

Als ik had geweten dat die weggegooide spullen van de zaak Bolhaarnu" na heropening
van deze za.ak, van belang wuren geweest, had ik ze nooit weg laten gooien We hadden toen
ook niet kunnen weten dat de zaak weer eens opnieuw zou worden opgepakt. Er was toen
inmiddels bijnal0jaarverstrekensnerï/asindetussentijdooknooitrneeronderzoekaandie
zaak gedaan.

Wij verbalisanten toonden het boek "Inbeslaggenomen goederen", met de name de
bladzijden met daarop de goederen beschreven onder de volgnurnmers 334; 335 en 354
van 1984.

Hierop verklaarde Bouma:



"Het boek dat u mij toont herken ik als zijnde het "Inbeslaggenomen Goederen",
u/aarover ik eerder sprak, dat toen werd gebruikt door de afcleling Ernstige Delicten.

De onder de volgnummers 334; 335 en 354 vermelde goederen van de Bolhaar zaakztjn
volgensdehandschrift aantekeningeninhetboek, op4januari 1991 enop2gjuli 1993
vernietigd. Nu u mij waagt of ik hiervan in het vak "waar gedeponeerd" het handschrift herken,
doe ik dat zeker. Ik herken mijn handschrift: (Vernietigd 2917193", ondermeer venneld bij
de goederen met de volgnummers 335 en 354. Ik heb dit geschreven maar niet daadwerketijk
vernietigd. Ik verrnoed dat ik hienran melding heb gemaakt, op aangeven van de collega's die
voor de vemietiging hebben zorg gedragen. Ik zou niet precies weten om welke voorwerpen het
gaat, maar ik begrijp van u dat het vermelde, bij volgnummer 335, om kledingstukken gaat. Ik
zie dathet bij volgnummer 354 om vezelmateriaal; verpakftings-materiaal, drie riemen en eên
springtouw gaat. Ik heb die goederen nooit gezien, dus ik weet niet in welke staat die toen
verkeerden. Er is niets meer en dat is jammer. Ik heb ook niets van die z"^k bewaàrd."

Deze verklaring is in concept opgenomen en niet ondertekend.

AJs bijlagen worden gevoegd:
1) GemerkÍe lijst T- en R- nummers, betreffende vernietigde voorwerpen, zaakBolhaar
2) Twee eensluidffide copieen van de betreffende bladzijden uit het "brbeslaggenomen
Goederen" boek, met vermelding van de volgnurnmers 334; 335 en 354 en daarbij de
aantekeningen van "Vernietigd 4-i-1991 Van Hoeven" en "Verniengd 29/7llgg3 *.

Waarvan op ambtseed/ ambtsbelofte opgemaakt dit procesverbaal, gesloten te
Amsterdarn op 20 september 2002.

De

A.J. (belofte)

riil'){,

.

M.van prjzen (belo

'fu\\)


