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’Geen seconde spijt van
speuractie naar Jolanda’

INTERVIEW
TON HARING

Drie dagen lang haalde de politie

alles uit de kast om in Winsum

het lichaam van de vermiste pros-

tituee Jolanda Meijer te vinden.

Wat is het criterium voor zo’n

ingrijpende actie? Welke afwe-

gingen zijn gemaakt bij het cold-

caseteam van de politie en waar-

om zijn onopgeloste prostitutie-

zaken zo lastig? Een gesprek met

de chef van het noordelijke cold-

caseteam, Ton Haring.

Het moet een teleurstelling zijn dat na

Door Mick van Wely
Het moet een teleurstelling zijn dat na

maandenlange voorbereiding en zo’n

grootscheepse zoektocht geen resultaat

is bereikt.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld. We

zagen een kans, maar realiseerden ons

dat het kwartje naar links en naar

rechts kan vallen. Helaas werd het

rechts. We hadden graag een eind ge-

maakt aan de onzekerheid. Toch hebben

we resultaat geboekt: de zekerheid dat

Jolanda er niet ligt en niet heeft gele-

gen. We hebben zo fijnmazig gezocht.

Ieder minuscuul botje is bekeken."

Het was ingrijpend. Boerderijen zijn

omgeploegd, de oud-bewoner wordt in

een kwaad daglicht gesteld en nabe-

staanden veren op. Wat heeft de door-

slag gegeven om het toch te doen?

"Het gaat om een combinatie. Informatie

uit 2004 van Dagblad van het Noorden
sloot aan bij eerdere tips over de moge-

lijke betrokkenheid van de voormalige

boer uit Winsum bij de vermissing van

Jolanda. We hebben ook gekeken naar

contacten tussen de boer en andere

prostituees. Belangrijk was ook een

gesprek met de man eind 2010. Wij

vroegen of hij wilde meewerken aan het

onderzoek naar de vermissing van Jo-

landa Meijer, omdat hij frequent contact

met haar had. We vroegen hem ook dna

af te staan. Dit omdat we dna hebben

van een dader bij de moord op de prosti-

tuee Antoinette Bont. De man wilde

nergens aan meewerken. Die houding

werkte niet in zijn voordeel. Ten slotte

was het nu makkelijk onderzoek in

Winsum te doen, omdat de man was

verhuisd en de nieuwe bewoners toe-

stemming gaven."

De zoektocht had een paar jaar eerder

kunnen gebeuren. De bewuste boer

woont hier al sinds 2006 niet meer.

"Ik blijf erbij dat we niet genoeg hadden

om te zoeken. Het aanvullend onder-

zoek gaf de doorslag."

Wanneer zoek je naar een stoffelijk

overschot bij een vermissing en wan-

neer niet?

"Er zijn allerlei omstandigheden die een

rol spelen bij zo’n besluit. Het coldcase-

team van de politie en de officier van

justitie moeten de overtuiging hebben

dat er een gerede kans is op het vinden

van een lichaam. We doen zoiets niet

voor de show. Belangrijk bij een besluit

is ook de kans op het aantreffen van

sporen. Kun je nog wat vinden na vijf of

vijftien jaar? Geld of personeel speelt

geen rol. Het element bedrijfsvoering is

op zulke momenten ondergeschikt aan

het belang van het oplossen van een

zaak of de rust voor de nabestaanden.

De moeder van Jolanda Meijer was kort

aanwezig in Winsum. Ze was erg te

spreken over onze poging."

Toen de politie begon met de zoekactie

had de oud-bewoner uit schrik zichzelf

iets kunnen aandoen. Is hierover nage-

dacht?

"Ja, want helaas is dat een fenomeen dat

voorkomt. Verdachten doden zichzelf

soms als de politie komt en ze weten

dat er een aanhouding volgt. Wij heb-

ben erover gepraat. Was er een aanwij-

zing dat hij zich iets zou aandoen? Nee,

die was er niet. We konden ons niet

laten weerhouden door de kans dat de

man zichzelf iets zou aandoen."

Waarom is de zaak Jolanda Meijer

zo’n hoofdpijndossier? Waarom zijn

moord- en vermissingszaken in het

tippelcircuit zo lastig?

"De vrouw was actief in het prostitutie-

en drugscircuit. Een wereld die hoofd-

zakelijk bestaat uit mensen die niet

graag met de politie praten. Niet alleen

criminelen, maar ook klanten van pros-

tituees die hun hobby geheim willen

houden. Veel mensen uit het prostitu-

tie- of drugscircuit hebben een beperkt

geheugen door het gebruik. Voor de

politie is het lastig onderzoek te doen in

zo’n milieu. Meijer had ook een grote

klantenkring. Er zijn zo ontzettend veel

richtingen waarin je het dan kunt zoe-

ken. Er is geen exacte verdwijningsda-

tum of –plek en ook geen lichaam. Je

hebt eigenlijk geen goed beginpunt voor

een onderzoek."

Liggen de prostitutiezaken qua priori-

teit bij de recherche en een coldcase-

team onderaan op de plank? Een re-

chercheur gaat toch harder rennen

voor een ’gewoon’ slachtoffer?

"Ik word een beetje boos als die vraag

wordt gesteld. We hebben het over

levensdelicten. Je praat over moord of

mogelijke moord. Volgens mij heeft de

Groninger politie in elk geval wel bewe-

zen dat prostitutiemoorden en –vermis-

singen uiterst serieus genomen worden.

En dan doel ik op het onderzoek naar

drievoudig prostitutiemoordenaar Wil-

lem van E. uit Harkstede."

Met de komst van de nationale politie

zou veel capaciteit bij het noordelijke

coldcaseteam verdwijnen. Wordt de

kans op zo’n intensieve zoektocht dan

kleiner?

"Er gaan geen mensen weg. De opzet

van het team binnen het korps gaat

veranderen. Er komt een vaste kern van

specialisten die ad hoc, dus als er ont-

wikkelingen of nieuwe mogelijkheden

zijn voor onderzoek, aangevuld worden

met rechercheurs uit het hele korps.

Coldcasezaken blijven de aandacht krij-

gen die ze verdienen."

Zitten er nog losse eindjes in het dos-

sier Meijer? Zijn er aanknopingspun-

ten die nieuw onderzoek waard zijn?

"Naar aanleiding van de zoekactie in

Winsum zijn bij de politie vijftien nieu-

we tips binnengekomen. Tips over de

oud-bewoner en tips over ’Meijer’ in het

algemeen. Die worden nu bekeken. De

waarde van de tips kan ik nog niet in-

schatten." >> DVHNWEEKEND
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¬ Afdalen in een gierput in Winsum.
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