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nieuwe vermissing straatprostituee

Angst onder tippelaarsters na tien jaar terug
In de jaren negentig van de vorige
eeuw verdwenen bijna jaarlijks
tippelaarsters uit Groningen. Sommigen werden vermoord, anderen
leken in rook te zijn opgegaan.
Sinds 2001 is het tamelijk rustig.
Met de vermissing van Marian
Kusters, die eind december voor
het laatst werd gezien, is de schrik
onder de kwetsbare groep terug.
Door Mick van Wely
groningen 쐽 Op de tippelzone aan
de Bornholmstraat staan dinsdagavond zes vrouwen. Twee zijn ronduit uitgemergeld en lopen met het
karakteristieke, snelle loopje van
tippelhokje naar auto en van auto
naar tippelhokje. Het wachten is op
een klant die er tien of twintig euro
voor over heeft om zich achter het
stuur te laten bevredigen. Twintig
euro is genoeg om een uurtje of twee
stoned te zijn. Dan is het opnieuw
zoeken naar een klant. De wanhoop
straalt van ze af.
Straatprostituee Marian Kusters
(43) is sinds december vorig jaar
spoorloos. Gonnie vreest het ergste:
"Dat een vrouw een paar weken weg
is gebeurt wel vaker, maar dat niemand iets over haar verblijfplaats
weet is vreemd. De politie heeft gesproken met dealers en collega’s. Ik
heb dat ook gedaan. Marian is verslaafd. Die moet dagelijks haar
drugs krijgen. Maar ze laat niets van
zich horen."
De stad Groningen stond eind jaren negentig bekend als de stad van
de prostitutiemoorden. Achtereenvolgens werden Michelle Fatol, Annelies Reinders, Antoinette Bont,
Shirley Hereijgers, Saskia Hellendoorn en Sasja Schenker vermoord
aangetroffen. In de sloot, kofferbak
of vaart. Gewurgd of doodgestoken.
Naast deze moordzaken zat de
Groninger recherche in zijn maag
met twee vermissingen. Eveneens

Na tien jaar van betrekkelijke rust, is de spanning onder de straatprostituees terug door de verdwijning van Marian Kusters.

straatprostituees. Van Ineke Fleurke
(1994) en Jolanda Meijer (1998) is
nooit meer iets vernomen.
Toen Willem van E., het ’Beest uit

Harkstede’, in de vroege morgen van
12 november 2001 van zijn bed werd
gelicht, hoopte de recherche flink
wat kruisjes achter onopgeloste za-

ken te kunnen zetten. Van E. bekende de moord op drie straatprostituees, maar de moorden op Hereijgers
en Bont bleven openstaan. Ze zijn
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nog steeds niet opgelost.
Weet de gedetineerde Van E. meer
over deze zaken of heeft hij er niets
mee te maken? Van E. is niet de eni-

ge moordenaar die het voorzien had
op prostituees. De 46-jarige Ferdinand F. pikte Jacqueline Schipper op
in 1996 en stak haar thuis dood. Een
27-jarige uitbener uit Tolbert wilde
in 1999 gebruik maken van de diensten van Saskia Hellendoorn. Ze
werd later gewurgd in de kofferbak
van zijn auto gevonden.
Waarom komen vermissingen en
moord zo veelvuldig voor onder
straatprostituees? Gonnie Lemckert
ontfermt zich al jaren over de straatprostituees op ’de baan’, zoals de tippelzone aan de Bornholmstraat in
Groningen wordt genoemd. Ze biedt
een luisterend oor aan de vrouwen
die nagenoeg allemaal zwaar verslaafd zijn aan coke en heroïne.
Lemckert zorgt voor eten en regelt
allerlei zaken waartoe de vrouwen
zelf niet in staat zijn.
"Het is een erg zwakke groep. Gedreven door drugs zijn de prostituees onvoorzichtig, bijna blind
voor gevaar. Ze denken alleen maar
aan scoren en letten niet goed op
hun omgeving. Mannen die kicken
op een machtsgevoel zijn bij deze
vrouwen aan het goede adres", legt
ze uit. Het gros van de mannen die
de verslaafde vrouwen aantrekken
behoort niet tot de categorie betrouwbaar.
Onderzoek in dit soort zaken is
voor rechercheurs lastig. Dealers en
straathoeren praten niet graag met
de sterke arm. Het wantrouwen is
groot.
Waarom zouden ze een agent vertrouwen, als de politie hen regelmatig oppakt? Het geheugen van de
vrouwen is vaak door het intensieve
drugsgebruik als een zeef. Een herinnering gaat een dag of zes terug,
maar dan houdt het op. Informatie
die ze geven is fragmentarisch en
vaak onbetrouwbaar.
Bij het onderzoek naar de vermiste Kusters maakt de politie gebruik
van een coördinator bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Hij
kent de prostituees goed en helpt de
politie om met ze te praten.

Vermist of vermoord
Tippelaarsters uit Groningen
1984 Rosalina Betaoeboen (26)
vermoord (opgelost)
1993 Michelle Fatol (22)
vermoord (opgelost)
1994 Ineke Fleurke (28)
vermist
1995 Annelies Reinders (31)
vermoord (opgelost)
1995 Antoinette Bont (24)
vermoord (onopgelost)
1996 Jacqueline Schippers (25)
vermoord (opgelost)
1997 Shirley Hereijgers (19)
vermoord (onopgelost)
1998 Jolanda Meijer (35)
vermist
1999 Saskia Hellendoorn (18)
vermoord (opgelost)
2001 Sasja Schenker (34)
vermoord (opgelost)
2009 Marian Kusters (43)
vermist
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