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De ord op Oscar O f h m f  
Een fictieue zaak vol echte elementen in boek 'Rechercheportret' 

Onlangs verscheen 'Rechercheportret', een boek dat is gebaseerd op 
intensief onderzoek naar de opsporingspraktijk in zes regiokorpsen. 
In vierdelen publiceert het APB het derde hoofdstuk uit dit boek: "De 
moord op Oscar 0lthof.j' Daarin vertelt een rechercheur zijn verhaal in 
dagboekvorm. Het betreft een fictieve moordzaak. Maar, zeggen de 
auteurs: elk element daarin zijn wij in ons onderzoek in een of meer 
opsporingsonderzoeken tegengekomen. Deel 1. 

dag 16 februari 2004 
n geen klagerig type, maar 

ek gehouden en je 
n dat er vooral een 

juichstemming heerste. Het is 
ook mooi dat wij hem al na twee 
weken onderzoek hebben gevon- 
den. Maar meer kritiek op ons 
eigen onderzoek was wel nodig 
geweest. Ik ben niet in de positie 
om openlijk veel kritiek te leve- 
ren, dus vertrouw ik het maar 
toe aan het papier. Ik geef toe: ik 
vertel een wat vereenvoudigde 
versie van het opsporingsonder- 
zoek. Ik sla bijvoorbeeld vrijwel 
alles over van de getuigen die 
iemand beschuldigden omdat zij 
hem een verdacht type vonden 
of een engerd. Al die mensen 
werden nagetrokken, maar dat 
leverde niets op. Elk detail dat ik 
niet hierna opschrijf, kan echter 
teruggevonden worden in de 
processen-verbaal en het jour- 
naal van het onderzoek. 

Maandag 26 januari 2004 
Het opsporingsonderzoek verliep 
op het eerste gezicht vrij nor- 
maal. Een uur nadat het lijk van 
Olthof, op maandag 26 januari 
2004, was gevonden, was ik al 
ter plaatse. Ik trof een enorme 
bende aan. Olthof woonde in 
een rijtjeshuis en was door de 
moordenaar behoorlijk toegeta- 
keld. Overal in zijn huis zaten 
bloedsporen, hoewel dat bene- 
den aanzienlijk meer was dan 
boven. Verder was de moorde- 
naar duidelijk op zoek geweest. 

Veel kasten waren opgetrokken 
en overal lag rotzooi. 

Een uur voor mijn komst was 
het lijk ontdekt, om ongeveer 
15.23 uur. De zaterdag daarvoor 
was Olthof gewoon op zijn werk 
geweest. Hij werkte in feestarti- 
ltelenwinkel Van Edam als verko- 
per. Een goede verkoper, uit de 
verhalen te horen. 'Hij kon men- 
sen die om jeukpoeder kwamen, 
met een duur Nixon-masker de 
deur uit laten gaan', vertelde de 
eigenaar later. Toen hij maan- 
dagmiddag, twee uur nadat de 
winkel was opengegaan, nog 
niet was verschenen, werd men 
ongerust. Olthof was een nogal 
stipte man. De bedrijfsleider 
belde de politie en ging zelf 
poolshoogte nemen bij Olthofs 
huis aan de Lodewijkstraat 19. 
Samen met de buurman van Olt- 
hof, Mark Robijn, keek hij door 
de ramen. In het hele huis 
brandde licht. Toen ze door de 
brievenbus keken, zagen zij Olt- 
hof liggen in de keuken. De col- 
lega's die direct daarna amveer- 
den, lukte het met hengelen de 
deur open te krijgen en-naar 
binnen te gaan. 

Zij maakten de eerste fouten 
van de lange reeks die in dit 
onderzoek nog zou volgen. Ik 
ontplofte zowat. Zij hadden een 
deken over het lijk gelegd. Buur- 
man Robijn was nogal overstuur 
geweest door het zien van het 
lijk. Het slachtoffer was inder- 
daad behoorlijk toegetakeld. Dus 
waren de twee collega's naar 
boven gegaan, hadden door het 
hele huis gebanjerd, hadden een 
deken van Olthofs bed gehaald 

en over het lijk gelegd. 'We zijn 
zorgvuldig over alle bloedsporen 
heengestapt', was hun enige ver- 
dediging. Zij hadden zich niet 
gerealiseerd dat zij de PD - jar- 
gon voor de plaats delict - vrese- 
lijk hadden verstoord. Niet 
alleen was nu een onderzoek 
naar het bed niet meer zinvol, 
maar ook wisten wij niet meer 
waar allerlei kleine sporen op 
het lijk vandaan kwamen. Als 
wij op het lijk vreemde haren 
zouden vinden, zouden die net 
zo goed afkomstig kunnen zijn 
van een seksueel contact dat 
Olthof een week eerder met 
iemand had gehad. In hun oplei- 
ding was niets verteld over klei- 
ne sporen voor DNA-onderzoek. 

Ik heb even rondgekeken, maar 
ben toen weer vertrokken om de 
technische recherche - de TR dus 
- niet voor de voeten te lopen. 
Op het hoofdbureau was al een 
bijeenkomst aan de gang over de 
vraag of een zogenoemd RBT - 
een recherchebijstandsteam - 
moest worden ingesteld. Zo'n 
RBT is een speciaal team dat bij- 
eengeroepen wordt voor een 
ernstig misdrijf waarbij niet 
direct een verdachte in beeld is, 
zoals moord. Een RBT wordt 
geleid door een teamchef, 
meestal een chef van een dis- 
trict. Daarbij komt nog een tac- 
tisch coördinator, een adminis- 
tratief coördinator en een 
misdaadanalist. Het team wordt 
compleet gemaakt door een aan- 
tal rechercheurs. Dat aantal 
hangt weer af van de ingewik- 
keldheid van de zaak, maar is 
meestal een man of twintig tot 
dertig. Al die mensen worden 
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gehaald uit de districten en dus 
weggehaald van hun gewone 
werk. Dat gewone werk wil nog 
wel eens voor een deel doorlo- 
pen, vooral voor de chef van het 
team. De districten zijn verplicht 
mensen te leveren, maar dat 
loopt zelden soepel, zoals ook in 
deze zaak zou blijken. Dat heeft 
ermee te maken dat RBT's oor- 
spronkelijk bedoeld waren voor 
bijzondere zaken en dus alleen 
in bijzondere gevallen zouden 
worden samengesteld. De prak- 
tijk is nogal anders. Er loopt 
altijd wel een RBT. Vaak lopen er 
verschillende RBT's tegelijkertijd, 
soms wel vier of vijf. 

De bijeenkomst over het RBT 
werd voorgezeten door de offi- 
cier van Justitie Adriaan Bavinck. 
Ik kwam erbij omdat ik de enige 
was die ter plaatse was geweest. 
Bavinck vond het nog wat te 
vroeg voor het instellen van een 

RBT. In ieder geval werd afge- 
sproken dat als er een RBT zou 
worden ingesteld, Ajen Brauw, 
de districtschef van Oversmilde, 
teamchef zou worden en 
Bavinck zelf als officier van Jus- 
titie (OvJ) de zaak zou doen. Er 
werden wel direct enige recher- 
cheurs vrijgemaakt om het eer- 
ste onderzoek uit te voeren, 
namelijk Diederik Eembergen, 
Eelco Eijkelkamp, Emelie Geeris, 
Eppo Grendelman, Erwin Heep- 
ke, Fleur Henselijn, Jan Hove en 
ik. Na de bijeenkomst ging ik 
met Jan terug naar de PD om te 
helpen bij het buurtonderzoek. 

Veel meer dan het buurtonder- 
zoek kon ik daar ook niet doen, 
want de TR liet voorlopig even 
geen tactisch rechercheurs toe 
op de PD. Dat zou zich later gaan 
wreken in het onderzoek, zoals 
ik nog zal vertellen. Martijn 
Rodenburg, het hoofd van de TR, 

kon mij wel al iets meer vertel- 
len over wat zij binnen hadden 
aangetroffen. Het slachtoffer 
was gekleed in een soort jog- 
gingbroek en een koltruitje dat 
volgens Rodenburg een pyjama 
was. Het moordwapen was ook 
gevonden: een gietijzeren wok 
met houten steel eraan. Het 
meest bijzondere van de PD was 
dat de moordenaar geprobeerd 
had sporen uit te wissen. Maar 
de wok had hij juist niet schoon- 
gemaakt. Was hij die vergeten? 
In de keuken stond een emmer 
met een mop en een dweil erin 
en vrijwel alle bloedsporen 
waren verworden tot vegen. De 
TR had al extra poeder moeten 
halen op het hoofdbureau, maar 
had nog geen bruikbaar vinger- 
spoor gevonden, behalve een 
halve vinger op de houten steel 
van de wok. Er lag in het midden 
van de woonkamer wel een 
petje dat voor geur was veiligge- 
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steld. Ook hadden ze delen van 
zoolafdrukken gevonden die 
misschien door de dader waren 
gemaakt. Die liepen naar de 
tuin; in de tuin werden wel wat 
completere zoolafdrukken 
gevonden, maar omdat het die 
ochtend - en trouwens ook de 
dag ervoor - vreselijk had 
geplensd, leek maar één afdruk 
bruikbaar. 

De dader - of daders, want daar- 
van hadden wij toen nog geen 
idee - was dus kennelijk de ach- 
terdeur uitgevlucht. Die zat ook 
niet op slot en stond op een kier. 
Vervolgens was de dader over de 
schutting geklommen naar de 
binnenplaats van de bakkerij 
van buurman Robijn en die bin- 
nenplaats grenst met een muur 
weer direct aan de straat. Er was 
al een hondengeleider met zijn 
hond gekomen, maar die vond 
geen bruilbaar spoor. 
De TR had geen braaksporen 
gevonden. Olthof was dus door 
een belrende vermoord, althans 
door iemand die hij zelf had bin- 
nengelaten, was de conclusie. 
Maar zoals bleek was de achter- 
deur niet op slot. Ook op die 
manier zou de dader binnen 
hebben kunnen komen. 
In het huis van Olthof was nog 
iets raars: alle prullenbaklren 
waren leeg en er was nergens 
enig afval te vinden. Dat punt 
werd vrij snel opgelost toen ik 
de andere buur van Olthof, 
Maria Roselaar hoorde. Zij had 
niet veel contact met Olthof. 'Ik 
drink af en toe wel eens koffie 
met hem. Hij is een homo, maar 
heeft geen vaste vriend. Hij is 
een vreselijk nette man. Zijn 
huis is altijd pico bel10 in orde, 
in zijn keuken staat zelfs nooit 
een vuil kopje. Het is niet raar 
dat jullie geen vuilnis vonden, 
want vanochtend is de vuilnis- 
wagen geweest en Oscar is zo 
netjes dat hij er ook altijd voor 
zorgt dat al zijn afval met de 
vuilnis mee gaat.' Verder kon ze 
niks vertellen. Ze was wel het 
hele weekend thuis geweest, 
maar had niets bijzonders 
gehoord. 
Als Olthof zo'n nette man was, 
zou het wel eens rendabel kun- 
nen zijn om naar haren te zoe- 
ken in de woning. Dat meldde ik 
direct aan Martijn Rodenburg. 

Daarna ben ik, samen met Jan 
Hove, lang bezig geweest met de 

andere buur, bakker Robijn. Die 
man was inderdaad erg Óver- 
stuur en ik kreeg maar in stukjes 
en beetjes een verhaal uit hem. 
Hij was gebeld door de baas van 
Olthof die hij ergens anders van 
kende en was bij Olthof gaan 
aanbellen. Pas later had hij door 
de brievenbus gekeken en toen 
al het bloed en het lichaam van 
Olthof gezien. Hij had overigens 
nooit erg veel contact met Olt- 
hof. 'wij zijn goede buren en ik 
heb geen hekel aan hem. Maar 
er bellen regelmatig vreemde 
jonge jongens aan met een don- 
kere huiskleur, dus ik vermoed 
dat hij met allerlei rare types 
omgaat. Daarom houd ik liever 
wat afstand. Verder heb ik niets 
te klagen over hem: het is een 
hele rustige man die ontzettend 
netjes is en een beetje op zich- 
zelf.' Over de jongens die aan de 
deur kwamen, wist hij verder 
alleen te vertellen dat zij alle- 
maal zo tussen de twintig en 
vijfentwintig jaar waren en 
Indisch bruin. Hij had nooit 
dezelfde jongen gezien, behalve 
vanaf een jaar geleden tot een 
paar maanden terug toen hij een 
tijdje samenwoonde met een 
jongen die Flip of Philip heette. 
De achternaam van die Flip wist 
Robijn niet. 

Olthof was dus een nette homo 
die met rare types omging. Aan 
die netheid besteedden wij toen 
weinig aandacht. Wisten wij veel 
dat daardoor uiteindelijk de 
moord zou worden opgelost. Wij 
vonden toen veel belangrijker 
dat het een homo was die met 
rare types omging. Het begon er 
dus op te lijken dat het een 
moord in het homocircuit was. 
Dat was dus de tweede binnen 
een jaar. Vorig jaar had al een 
RBT gedraaid om een moord op 
een homo hier in Groningen op 
te lossen; overigens zonder dat 
de dader gevonden was. 

Tot 's avonds laat zijn wij de 
buurt doorgegaan. Eembergen en 
Eijkelkamp hebben zich bezigge- 
houden met het noteren van 
kentekens van auto's die in de 
buurt geparkeerd stonden, ter- 
wijl de rest huis aan huis is 
wezen aanbellen. Het is raar dat 
er op .maandagavond zo weinig 
mensen thuis zijn. De mensen 
die wij spraken, kenden het 
slachtoffer vrijwel allemaal van 
gezicht, maar hadden nauwelijks 

contact met hem. Er was één 
bewoner die misschien iets inte- 
ressants kon vertellen. Die Regi- 
nald Smith woonde om de hoek 
tegenover de zijmuur van de 
bakkerij. Op zondagochtend 
stond daar een auto waarin een 
man zat te wachten. 'Wie staat 
er nu op die plaats te wachten', 
vond hij en schreef dus het 
nummer van de auto op: 23-GZ- 
AL. Over de bestuurder kon hij 
alleen maar vertellen dat het 
een wat donkergekleurde man 
was van een jaar of dertig. Een 
van de rare types van Olthof? 

Dinsdag 27 januari 2004 
Ik heb mijzelf nog niet voorge- 
steld. Mijn naam is Harro Hirsch. 
Ik ben al acht jaar politieman en 
mag mij sinds twee jaar recher- 
cheur noemen. Dat wil zeggen: 
ik werd bij de moord op Taco 
Wijn in het diepe gegooid. Ik 
vond dat een fantastische tiid. 

I ' 
ook omdat het onderzoek 
behoorlijk spectaculair was. 
Maar daarover heeft u alles in de 
krant lrunnen lezen. Alles aan 
dat onderzoek was nieuw en 
opwindend voor mij. Pas later 
heb ik in Zutphen bij, wat toen 
nog de Rechercheschool heette, 
de cursus algemene recherche 
gevolgd. De moord op Olthof was 
mijn tweede moordonderzoek. Ik 
heb daarmee dus meer ervaring 
dan de meeste andere leden van 
het team. Lid zijn van een RBT 
brengt erg veel werk mee, veel 
overuren en mijn vrouw en twee 
kinderen zien in zo'n periode 
weinig van mij. Toch doe ik het 
erg graag want het zijn meestal 
erg enerverende onderzoelren. 

Ik was de volgende ochtend 
alweer om 8.00 uur op het 
hoofdbureau. Er was inderdaad 
besloten een RBT in te stellen 
met Brauw als teamchef, Bas 
Brinksma als tactisch coördina- 
tor, Daniël Cohen als adminis- 
tratief coördinator, Dirk Edixho- 
ven als misdaadanalist en Romy 
Stelt als administratief mede- 
werker. Verder werden er nog 18 
mensen opgeroepen, zodat het 
hele team uit 23 mensen zou 
bestaan. Zou bestaan, want de 
teamchef had het niet voor het 
kiezen en moest maar afwach- 
ten wie door de districten werd 
gestuurd. Dat viel vies tegen. Het 
district Veendam stuurde welis- 
waar op papier Johan Klumper, 
maar die was al twee maanden 

18 npb nr. 7 m 3 april 2004 



ziek thuis. Van Delfzijl kwam 
Joost Kruitwagen, maar die deed 
maar twee dagen mee en ging 
vervolgens op cursus. De meeste 
anderen hadden nog nooit een 
moord van dichtbij gezien. Er 
werden ook geen pogingen 
ondernomen om mensen in het 
team te krijgen die meegedaan 
l-iaddeii in liet onderzoek naar 
de eerdere homomoord, vorig 
jaar maart. Bij toeval, maar dan 
alleen bij toeval, hadden Lucas 
Mannen en Hester ICnobbe ook 
in dat team meegedraaid. 

Het RBT kwam 's middags om 
14.00 uur bijeen. Door Brauw 
werd hetgeen wij al wisten nog 
eens op een rij gezet. Dat was 
eigenlijk niet meer dan ik al ver- 
teld heb, behalve dan dat Olthof 
zelf bij ons nergens in het sys- 
teem voorkwam en dat op het 
lijk twee zwarte haren waren 
gevonden. Olthof zelf was blond. 
De eerste taak van het RBT zou 
zijn het buurtonderzoek verder 
af te maken, de gangen van Olt- 
hof de laatste dagen nagaan en 
het pi-aten met familie en vrien- 
den. 
Maar eerst de twee standaardbe- 
slissingen bij elk RBT: wie wordt 
aan wie gekoppeld en welke 
naam krijgt het RBT mee? 
Rechercheurs werken namelijk 
altijd in koppels, ook voor werk 
dat iemand alleen af kan of dat 
juist beter met drie man gedaan 
Iran worden. Ik werd gekoppeld 
aan Jan Hove, waarmee ik al 
sinds maandagmiddag op pad 
was. De samenstelling van de 
koppels gebeurde verder vrij wil- 
lelteuiig. Zo werden Jacobine 
Leussen en Laurens Maklringa in 
een koppel gezet, terwijl zij alle- 
bei voor het eerst aan een 
rechercheonderzoek meewerlr- 
ten. Tussen de koppels kwam 
ook geen taakverdeling. Je zou 
verwachten dat zoiets wel zou 
gebeuren: een paar koppels op 
de homoscene, een paar voor de 
familie en vrienden, een paar 
voor het vervolg op het techni- 
sche onderzoek enzovoort. Dat 
werd wel voorgesteld door Hes- 
ter Knobbe, want bij het onder- 
zoek naar de vorige homomoord 
had zij alle problemen meege- 
maakt doordat ook daar geen 
taakverdeling tussen de koppels 
was afgesproken. Brauw wimpel- 
de dat af. Hij had wel wat anders 
aan zijn hoofd. Daarin had hij 
wel een beetje gelijk. Tot dan toe 

was voor het onderzoek alleen 
geregeld dat twee grote kamers 
waren vrijgemaakt. Er waren nog 
geen auto's, nog geen compu- 
ters, nog geen gsm's of'porto- 
foons. De eerste dagen van het 
onderzoek is Brauw vooral bezig 
geweest met l-iet regelen van dat 
soort zaken en natuurlijk met 
het eeuwige gedoe rond de over- 
uren. De inhoudelijke leiding 
moest hij helemaal aan Brinks- 
ma en Cohen overlaten. 
De naam van l-iet team, het 
tweede beslispunt, lag erg voor 
de hand: Wok. Mop werd direct 
afgewezen, evenals allerlei flau- 
we varianten die werden voorge- 
steld zoals: 'niet moppen, maar 
wokken'. We konden aan het 
werk. 
Ik realiseerde mij pas later dat 
de naam van het RBT een stom- 
me Iteuze was. Dat de wok het 
moordwapen was, was daderin- 
formatie en die lag nu ongeveer 
op straat. Gelukkig hebben wij 
daarvan geen last gehad. 
Zoals gezegd konden wij aan het 
werk. Dat ging als volgt. Brinks- 
ma en Cohen lazen alle gepro- 
duceerde rapporten in de vorm 
van processen-verbaal en jour- 
naalmutaties. Als zij iets tegen- 
kwamen waarvan zij dachten 
dat het verder moest worden 
uitgezocht, schreven zij op door- 
drukformulieren een opdracht. 
Elke opdracht kreeg een datum 
en een nummer als dat tenmin- 
ste niet vergeten werd. Als een 
koppel toe was aan een nieuwe 
opdracht, kwamen zij die halen 
en namen dan een van de door- 
drukvellen mee. Het andere ging 
naar de administratief medewer- 
ker Romy Stelt die de opdracht 
in de computer invoerde om er 
later het juiste proces-verbaal of 
de juiste journaalmutatie aan te 
kunnen koppelen. 
Met een opdracht kon van alles 
mis gaan, en dat deed het dus 
ook. Soms stond er geen num- 
mer op, waarna het proces-ver- 
baal achteraf met veel moeite 
aan de juiste opdracht in de 
computer gekoppeld moest wor- 
den. De meeste problemen lever- 
de echter de vaagheid van som- 
mige opdrachten op. Als er 
bijvoorbeeld stond 'Piet de Boer 
horen', was het meestal volsla- 
gen duister waarom De Boer 
gehoord moest worden. Op de 
formulieren stond namelijk niet 
vermeld op basis van welk pro- 
ces-verbaal Blinksma of Cohen 

op het idee gekomen waren De 
Boer te horen. Een schriftelijke 
toelichting ontbrak altijd en 
werd mondeling alleen maar 
gegeven als er echt om werd 
gevraagd. Wie van de twee de 
opdracht had gemaakt, was zelfs 
niet altijd duidelijk, zodat het 
niet eenvoudig was om dan De 
Boer te gaan horen. Vaak moes- 
ten wij ook weer terug naar een 
getuige omdat we op deze 
manier gewoon dingen vergaten 
te vragen." El 

In deel 2, dat in het volgende 
APB verschijnt, is het RBT net 
gestart. Er komt heel veel op de 
rechercheur af. 

doodslag, mishandeling en diefstal met 
geweld. Het boek geeft inzicht in de 
methoden die de recherche inzet bij de 
opsporing, de wijze waarop het opspo- 
ringsonderzoek is georganiseerd en de 
dilemma's die daarbij een rol spelen. 

Boekgegevens: 
Auteurs: C.J. de Poot, R.J. Bokhorst, 
P.J. van Koppen & E.R. Muller, 2004. 
Rechercheportret: Over dilemma's in de 
opsporing. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 
420 blz. 
53,50 euro inclusief BTW, 
ISBN 90 13 01175 6. 

Online bestellen:http://www.winkel-over- 
heidsforum.nl~overheidsforum/default.as 
p?pIsbn=20040129140337 
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oord op 
Oscar O 

Een fictieve zaak vol echte elementen in boek 'Rechercheportret' 

Onlangs verscheen 'Rschercheportret', een boek dat is gebaseerd op 
intensief onderzoek naar de opsporingspraktijk in zes regiokorpsen. In 
vier delen publiceert het APB het derde hoofdstuk uit dit boek: 'De moord 
op Oscar Olthof.' Daarin vertelt rechercheur Harro Hirsch zijn verhaal in 
dagboekvorm. Het betreft een fictieve moordzaak. Maar, zeggen de 
auteurs: elk element daarin zijn wij in ons onderzoek in een of meer 
opsporingsonderzoeken tegengekomen. Deel 2. 

gen van een RBT 

nigszins l-iet tijd- 
d van Olthof vast 

ssen zaterdagmid- 
uur en maandamid- 

dag 14.00 uur was wel ergvaag. 
We dachten wel aan een moord 
in het homocircuit, maar dat 
was absoluut niet zeker. Het kon 
net zo goed een roofmoord zijn 
of een inbraak die uit de hand 
was gelopen. Om een greep te 
doen uit wat de eerste dagen 
moest worden gedaan: ant- 
woordapparaat slachtoffer uitlui- 
steren (stond niets op), zijn 
agenda in kaart brengen, zijn 

Boekomslag 'Rechercheportret'. 
uitgeverij Kluwer. 

In het vorige APB-nummer verhaalde rechercheur Harro Hirsch hoe het 
slachtoffer ("een nette homo die met rare types omging") in diens woning 
was gevonden. Het moordwapen is een gietijzeren wok met houten steel. 
Op de plaats delict - die collega's van Hirsch al vreselijk hebben ver- 
stoord - treft de TR geen braaksporen aan, waarop het vermoeden rijst 
dat de dader een bekende van Olthof is. 
Kort nadat een RBT is geformeerd, zijn al drie miskleunen gemaakt: de 
koppels zijn volledig willekeurig en zonder taakverdeling samengesteld; 
met de gekozen RBT-naam, "Wok", is daderinformatie op straat beland; 
en opdrachtformulieren die aan de koppels worden uitgereikt blijken vaak 
ongenummerd, zijn vaag en missen een schri$telijke toelichting. 

adresboekje langslopen, de 
homoscene hier in Groningen in 
kaait brengen, vrienden en fami- 
lie horen, het buurtonderzoele 
afmaken, via het kadaster een 
plattegrond van PD en omgeving 
krijgen, huis Olthof nog eens 
minutieus doorgaan, naar de 
vuilnisbelt om vuilnis van Olthof 
te zoelten, de familie moest het 
slachtoffer identificeren, enzo- 
voort, enzovoort. 

Wij kwamen er al vrij snel ach- 
ter dat Olthof een raar leven 
leidde. Hij was een keui-ige ver- 
koper in een feestartiltelenwin- 
kel, over wie men zeer tevreden 
was. Hij was een vaste kerkgan- 
ger in de Waalse gemeente. Maar 
hij leek ook een wild seksleven 
te leiden. In dit stadium Ieregen 
wij de meeste informatie van 
zijn collega Sander Wevers die 
wel eens samen met Olthof uit 
eten ging. Hij vertelde: 'Oscar 
was erg gesloten over zijn selcs- 
leven. Ik ben ook homofiel en 
ben daar veel opener over. Als ik 
hem vei-halen veitelde, luisterde 
hij aandachtig en geïnteresseerd 

maar liet zelf niets los.' Wevers 
wist te melden dat Olthof veel in 
De Lebber Imam, een homobar 
in de Steentilstraat. Hij lcwam 
daar zelf ook wel. Daar had hij 
gehoord dat Olthof viel op niet 
al te oude, donkere jongens. Die 
ontmoette hij op de baan in 
zowel het Stei-renbos als in het 
Noorderplantsoen. Of hij het ook 
deed met zogenoemde business- 
boys - dat zijn jongens die het 
voor het geld doen - wist hij 
niet. Wevers had Olthof tot twee- 
maal toe zien rondhangen bij de 
moskee op de Folkingestraat. Hij 
had hem een van die keren aan- 
gesproken, maar Olthof deed 
toen wat afwerend. Misschien 
hing hij daar rond om jongens 
op te doen. 

Jan Hove en ilc werden eropuit 
gestuurd om die avond in De 
Lebber met bezoekers te praten. 
Dat deden wij de hele avond. De 
meeste klanten leenden Olthof 
wel, want hij was al vele jaren 
vaste klant bij De Lebber. Eén 
van de klanten vertelde: 'Ilr liep 
een paar maanden geleden door 
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het Sterrenbos en kwam toen 
Olthof tegen. Hij liep gearmd 
met een Turkse man. Die man 
was een jaar of 35.' Andere klan- 
ten noemden allerlei namen van 
homo's die volgens hen geweld- 
dadig waren. Iets concreets of 
enig verband met Olthof konden 
zij niet geven, behalve één van 
hen. Een zekere Rolf Wesselink 
vertelde over een Pool die tot 
een paar weken geleden vaak in 
De Lebber kwam. Hij had Olthof 
een keer de hele avond lastigge- 
vallen. Olthof moest niets van 
hem hebben, evenals overigens 
de meeste andere klanten. De 
Pool was meestal dronken en 
viel dan anderen lastig. Maar 
Wesselink kende de Pool ook op 
een andere manier: 'Ik ben eige- 
naar van een condomerie en 
daar komt die Pool ook af en toe. 
Als hij weer komt, zal ik probe- 
ren achter zijn naam te komen.' 
De Pool had zwarte haren, dus 
we konden hem niet direct uit- 
sluiten als verdachte. Dit was 
het enige lichtpuntje in een ver- 
der verloren avond in De Lebber. 

Woensdag 28 januari 2004 
De ochtend begon om half 
negen, zoals altijd bij een RBT, 
met een bijeenkomst van alle 
leden van het team. Meestal is 
daarbij ook de officier van Justi- 
tie aanwezig. Dat is het moment 
van de dag waarop informatie 
wordt uitgewisseld en de leden 
ideeën naar voren kunnen bren- 
gen. Je hoort zo wat de anderen 
de dag daarvoor gevonden heb- 
ben. Dat kwam je ook te weten 
door iedere dag de processen- 
verbaal te lezen. Die worden 
door de administratief medewer- 
ker netjes op volgorde van num- 
mer in twee leesmappen 
gestopt. Ik probeer die iedere 
dag door te kijken, maar dat 
gaat niet altijd en dat geldt ook 
voor de meeste anderen. Eigen- 
lijk wordt de map alleen maar 
serieus doorgelezen als iemand 
een of enkele dagen is wegge- 
weest, vanwege verlof of voor 
een cursus. Overigens zaten in 
de leesmap alleen de processen- 
verbaal en niet de journaalmuta- 
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ties. Als iets niets heeft opgele- 
verd, wordt namelijk geen pro- 
ces-verbaal gemaakt, maar een 
journaalmutatie. Omdat die dus 
niet in de leesmappen werden 
gestopt, is het niet voor alle 
leden van het team duidelijk 
wat al gedaan is en niets heeft 
opgeleverd. Zo werd nogal eens 
dubbel werk gedaan. 
Die ochtendbijeenkomsten 
waren in dit onderzoek frustre- 
rend. Er werd steeds gewoon een 
rondje gemaakt. Dus hoorde je 
de informatie in de volgorde 
waarin de mensen toevallig om 
de tafel waren gaan zitten. 

Na de ochtendbijeenkomsten 
gingen Jan Hove en ik Pierre Olt- 
hof, de broer van het slachtoffer, 
horen. Hij woont ook in Gronin- 
gen en kwam wel bij zijn broer, 
maar erg innig contact hadden 
zij niet. De broer dacht wel dat 
het zin had om met hem de 
woning van Olthof door te lopen 
om te kijken wat er miste. Hij 
durfde dat wel aan, hoewel er in 
het huis nog niets was opge- 
ruimd. Voor het bezoek hadden 
wij eerst toestemming nodig van 
de officier van Justitie. Die gaf 
dat direct. In de woning vertelde 
Pierre dat Oscar veel sieraden 
had, waaronder een aantal erg 
opvallende. Die konden wij ner- 
gens vinden en de TR bleek die 
ook niet te hebben aangetroffen. 
Er zou dus onderzoek gedaan 
moeten worden bij juweliers en 
helers met de vraag of de sie- 
raden ergens waren aangeboden. 
In ieder geval hadden wij foto's 
nodig van soortgelijke sieraden. 
Wij spraken af dat wij met Pierre 
de volgende dag daarvoor juwe- 
liers zouden langsgaan. Verder 
ontbraken volgens hem ook 
twee jassen en een fraai Rolex- 
horloge. Dat had Oscar in Thai- 
land gekocht op vakantie. Pierre 
wist niet zeker of het een echte 
Rolex was of niet. De jassen kon- 
den in ieder geval belangrijk 
zijn, want de dader moet onder 
het bloed hebben gezeten. 

Emelie Geeris en Eppo Grendel- 
man werden op de imam van de 

moskee in de Folkingestraat 
afgestuurd. Een niet zo handige 
keus om een vrouw te sturen, 
maar was het een man geweest 
dan had de imam waarschijnlijk 
ook niet meegewerkt. Het idee 
dat zijn mensen homoseksuele 
contacten zouden hebben, was 
voor hem ondenkbaar. Hij zei 
maar steeds: 'Ik zeker dat u 
moet zoeken elders.' Ze kregen 
geen ledenlijst en mochten in de 
moskee niet met mensen pra- 
ten. De officier van Justitie moet 
maar uitsluitsel geven of wij 
hem kunnen dwingen. 
Op woensdag was al wel een 
aantal dingen duidelijk gewor- 
den over de moord op Olthof, 
maar het antwoord op de vraag 
wanneer hij nu precies om het 
leven was gebracht, hadden we 
nog niet. Olthof was gekleed in 
een pyjama, dus dat moet's och- 
tends geweest zijn, denken wij. 
Maar dat kan evengoed zondag- 
ochtend of maandagochtend zijn 
geweest. We wisten zelfs niet of 
er een of meer daders waren en 
hadden geen idee over de 
belangrijkste vraag: wie het 
gedaan zou kunnen hebben. Er 
was nog geen serieuze verdach- 
te, slechts enkele mogelijke ver- 
dachten: de Pool, de man die op 
een verdacht moment met zijn 
auto bij de bakkerij stond en 
natuurlijk het vriendje Flip met 
wie Olthof een tijdje samen- 
woonde. 

De vuilniszak van Olthof werd 
op de vuilnisbelt gevonden. In 
de zak zat niets bijzonders, maar 
gelukkig wel een enveloppe met 
zijn adres erop. Het plaatje van 
de persoon Olthof werd wel 
steeds meer ingevuld. De nieu- 
welingen Leussen en Maklunga 
hadden met een aantal vrienden 
van Olthof gesproken. Een 
vriend vertelde dat Olthof zelfs 
zo netjes was, dat hij eivoor 
zorgde dat zijn auto altijd een 
volle tank had als hij bij hem 
voor de deur stond. Dat vertel- 
den zij jammer genoeg niet tij- 
dens de ochtendbijeenkomst en 
het is niemand kennelijk in het 
proces-verbaal opgevallen. 



Anders was de zaak heel wat 
eerder opgelost. 

Olthof had wel op zaterdag 24 
januari gewerkt, maar de twee 
dagen daalvoor niet. Hij had 
vrijgenomen omdat twee viien- 
den van hem in Emmen, Robei-t 
Vellinga en Robert Vis, op don- 
derdag waren getrouwd en daar- 
na een groot feest hadden gege- 
ven. Beide Roberts waren 
inmiddels gehoord. Zij waren 
degenen die Olthof de wok bij 
een vorig bezoek cadeau hadden 
gedaan omdat zij alle drie zo 
van Indisch eten houden. Zij 
zaten er erg mee dat zij het 
moordwapen cadeau hadden 
gedaan. Al een jaar of twintig 
waren zij goede vrienden van 
Olthof en bezochten hem ook 
regelmatig in Groningen. Zij ver- 
telden niets nieuws over de per- 
soon van Olthof. Wel wisten zij 
te melden dat hij een tijdje 
daarvoor met een Phillipe, waar- 
van zij de achternaam niet wis- 
ten, had samengewoond. Dat 
wisten we al. Z& waren een 
maand eerdei- met nogal hevige 
iuzie uit elkaar gegaan. Dát wis- 
ten we nog niet. Andere leden 
van het team hadden de naam 
Pl-iillipe, Flip en Philip ook 
gehoord maar niemand van de 
vrienden van Olthof wist Flips 
achternaam te geven. Zou Flip 
het gedaan hebben? In ieder 
geval genoeg reden om l-iet op te 
spoi-en. 

Een andere mogelijke dader was 
de man die met zijn auto naast 
de muur van de bakkeiij zat. De 
auto bleek toe te behoren aan 
Remco Tiel. Die was bij ons 
bekend omdat hij behoorlijk 
gewelddadig is. Wij wisten dat 
omdat Lucas Mannen hem een 
keer had aangehouden. Tiel had 
een aanlijding, overigens buiten 
zijn schuld, maar had de tegen- 
paitij een paar fikse klappen 
gegeven. Die informatie hadden 
wij natuurlijk ook moeten kun- 
nen vinden in de computer, in 
het BPS (het bedrijfsprocessys- 
teem) of het HKS (het herken- 
ningsdienstsysteem), maar daar- 

in was Remco Tiel niet te vin- 
den. Lucas Mannen wist geluk- 
kig nog wanneer hij Tiel onge- 
veer had aangehouden. Na een 
uur zoeken bleek dat zowel in 
het BPS als het HKS zijn naam 
verkeerd was gespeld: Teil. Het 
hielp allemaal niet veel, want 
enige relatie met de homoscene 
was niet te vinden. Tiel bleek 
gisteren niet thuis, zodat hij nog 
gehoord moet worden. 

Verder was een aantal collega's 
van Olthof op zaterdag na werk- 
tijd een borrel gaan diinken. Zij 
hadden hem ook meegevraagd, 
maar hij antwoordde: 'Ik krijg 
nog bezoek vanavond en ik moet 
alles nog klaarzetten', en was 
dus niet meegegaan. 
De telefoonklauuei- van Oltl-iof Over 
was gekopieeri.A~r werd een 
Itoppel gezet op het contact 
opnemen met alle mensen daar- 
in. 

Op het moment dat iedereen op 
het punt stond om naar huis te 
gaan, om een uur of zeven, 
meldde zich op het bureau een 
vrouw, Toni Hijgenaar, die Olthof 
ltende van de feestartikelenwin- 
ltel waar zij vaak kwam. Zij werd 
verhoord door Lucas Mannen en 
Maarten Meijers, die de avond- 
dienst hadden. Hijgenaar zou 
Olthof op zondagmiddag bij de 
moskee in de Folkingestraat 
hebben zien rondhangen, hoor- 
den wij de volgende dag. Dus 
toch een indicatie van het tijd- 
stip van de moord?" B 

In deel 3, dat in het volgende 
APB verschijnt, begint het 
RBT-ochtendoverleg met twee 
teleurstellingen en een vreern- 
de beslissing van de officier 
van justitie. 
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De aard op Oscar O 
Een fictieve zaak vol echte elementen in boek 'Rechercheportret' 

Onlangs verscheen 'Rechercheportret', een boek dat is gebaseerd op 
intensief onderzoek naar de opsporingspraktijk in zes regiokorpsen. In 
vier delen publiceert het APB het derde hoofdstuk uit dit boek: 'De moord 
^p Qscar Vlthcf.' Daaïiu vertelt rechercheur Harro Wirsch zijn verhaal in 
dagboekvorm. Het betreft een fictieve moordzaak. Maar, zeggen de 
auteurs: elk element daarin zijn wij in ons onderzoek in een of meer 
opsporingsonderzoeken tegengekomen. Deel 3. 

De officier van justitie nam nog 
een vreemde beslissing. Hij 

ger wilde wachten met de vraag aan 
ar het NFI - het Nederlands Foren- 

d. sisch Instituut - om de bloedspo- 
m ren op DNA te onderzoeken, tot- 

dat een concrete verdachte in 
van beeld zou zijn. De sporen waren 

minelen zijn opge- waarschijnlijk toch allemaal van 
slagen. De CRI meldde gister- het bloed van Olthof. Het NFI 
avond echter dat dit vingerspoor had het, zo wist hij, erg druk 
echt te klein was om op basis met andere zaken. Brauw praat- 
daarvan een vergelijking te te zijn keel schor om de officier opvaflende sieraden bezat. 
maken. Dat leverde dus niets op. van justitie te overtuigen dat het 
De tweede teleurstelling was dat 
de officier van justitie vond dat 
alle verhalen over Olthof en de 
moskee te vaag waren om de 
imam te dwingen de ledenlijst af 
te geven. Zelfs toen hem het ver- 
haal verteld werd van Hijgenaar 
die Olthof op zondagmiddag bij 
de moskee had gezien, vond hij 
het 'juridisch allemaal bijzonder 
zwak'. 

Boekomslag 'Rechercheportret'. 
uitgeverij Kluwer. 

onderzoek wel zin hab. Stel dat 
één enkel spoor van de dader 
zou zijn? De officier van Justitie 
gaf geen krimp. 
De rest van het ochtendoverleg 
werd besteed aan speculaties 
over het tijdstip van de moord. 
Iedereen was het erover eens dat 
het óf zondagochtend, óf maan- 
dagochtend gebeurd moest zijn, 
want Olthof had een   via ma 

A 2, 

aan. Getuigen zagen hem zon- 
dagmiddag, dus het moet wel 
maandagochtend geweest zijn. 
En de moord was gepleegd door 
iemand die hij zelf in huis had 
binnengelaten en dus kende hij 
de dader. Gelukkig, we wisten 
iets meer over het tijdstip, dach- 
ten wij toen. 
Er was weer veel te doen. Met 
behulp van broer Piei-re moesten 
wij identieke jassen kopen en 
gelijkende sieraden zoeken bij 
juweliers om er foto's van te 
maken voor het opsporingson- 
derzoek. Daaraan besteedden 
Jan Hove en ik het grootste deel 
van de dag. 
Lucas Mannen en Maarten 
Meijers - nu twee mannen - wer- 
den erop uitgestuurd om nog- 
maals met de imam te gaan pra- 
ten. Die gaf nog steeds geen 
krimp. Toen werd maar besloten 

bij de moskee te gaan posten. 
Mannen en Meijers gingen 
steeds als er een dienst was, met 
een auto tegenover de moskee 
staan. Het was hun, volgens mij, 
niet helemaal duidelijk wat zij 
daar deden. Zij hadden namelijk 
geen idee waarop zij moesten 
letten. Maar veel foto's namen 
zii wel. 
Marcella Nagel en Marko Nij- 
kamp zijn de hele dag bezig 
geweest met de zoolafdruk. Zij 
gingen alle schoenwinkels die in 
de stad sportschoenen verkopen 
langs met de afdruk en trokken 
de ene na de andere schoen uit 
het rek om een vergelijking te 
maken. Een frustrerende bezig- 
heid die op donderdag nog niets 
opleverde. 
Pas 's avonds werd Remco Tiel 
thuis aangetroffen en door 
Heepke en Henselijn gehoord. 
Hij ontkende Olthof te kennen. 
Hij ontkende homo te zijn of 
businessboy. Hij ontkende dat 
hij bij de muur van de bakkerij 
had gestaan met de auto. Toen 
hij geconfronteerd werd met het 
feit dat het nummer van zijn 
auto was opgeschreven door een 
buurtbewoner, zei hij alleen 
maar: 'Ik zal mijn auto wel heb- 
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ben uitgeleend.' Tiel kon nog 
zeker niet van de verdachtenlijst 
geschrapt worden. 
Dat was voldoende om Tiel te 
gaan tappen. De officier van jus- 
titie vorderde de volgende och- 
tend bij de rechter-commissaris 
het openen van een gerechtelijk 
vooronderzoek (GVO) om de 
telefoon thuis bij Tiel en zijn 
gsm af te luisteren. Het nummer 
van zijn gsm wisten wij, omdat 
hij dat opgegeven had na al het 
gedoe rond de aanrijding. De 
volgende dagen werd hij getapt. 
Erwin Heepke en Fleur Henselijn 
verdwenen naar de tapkamer. 

Vrijdag 30 januari 2004 
Bij het ochtendoverleg horen wij 
iets vreemds: op de vuilniszak 
van Olthof was geen enkele vin- 
gerafdruk gevonden, ook niet 
van Olthof. Olthof mag dan wel 
een hele nette man zijn geweest, 
hij zou toch niet zijn vuilniszak 
afwassen voordat hij hem aan 
de straat zet. Zou de dader de 
vuilniszak aan de straat hebben 
gezet? 
Remco Tiel wordt door iedereen 
als een reële verdachte bestem- 
peld. Hij had een verhaal moeten 
hebben waarom hij bij de bakke- 
rij stond. Er werd besloten het 
OT - dat is het observatieteam - 
op Tiel te zetten om te kijken of 
hij in de homoscene verkeert. 
Er werd ook besloten om meer 
werk te maken van de homosce- 
ne. Dit weekend gaan wij posten 
in het Sterrenbos en in het 
Noorderplantsoen. Daarvoor is 
het hele weekeinde vrijwel het 
hele team nodig. Daar gaat mijn 
weekend. 
Jan Hove en ik besteedden de 
rest van de ochtend om weer 
met Pierre Olthof juweliers langs 
te gaan. We vonden enkele sie- 
raden die sterk leken op die van 
Olthof en konden de TR laten 
komen om foto's te nemen. Ook 
vonden wij twee gelijkende jas- 
sen. Pierre hoefden wij niet 
meer lastig te vallen. Hij moest 
ook weg naar de begrafenis van 
zijn broer. We hadden voorlopig 
genoeg juweliers gezien. 
In de stad kwamen wij een paar 

maal Marcella Nagel en Marko 
PJijkamp tegen. Die liepen 
schoenwinkels af. Toen wij ze de 
derde keer tegenkwamen, waren 
zij opgetogen. Zij hadden een 
identieke schoen gevonden en 
direct een paar van de goede 
maat meegenomen om aan de 
TR te geven. 
Op vrijdagmiddag vond dus de 
begrafenis plaats. Er was nogal 
veel werk in gaan zitten om ver- 
dekt opgesteld videocamera's 
neer te zetten. Je weet immers 
nooit of de dader naar de begra- 
fenis komt. Met de videobanden 
is echter nooit meer wat gedaan. 
Datzelfde geldt voor de kente- 
kens van auto's die bij de begra- 
fenis geparkeerd stonden. Ach- 
teraf weten wij dat dit toch niets 
zou hebben opgeleverd, maar 
het is raar om al dat materiaal 
te verzamelen en er vervolgens 
niets mee te doen. 
Tegen het einde van de middag 
kwam dan nog een vage kennis 
van Olthof zich melden op het 
bureau. Hij zag Olthof op zondag 
in een roeibootje op het Verbin- 
dingskanaal voor het station, zei 
hij. Het is moeilijk te geloven dat 
Olthof midden in de winter daar 
met een roeibootje zou varen, 
maar de getuige was zeker van 
zijn zaak. Het bevestigt in ieder 
geval de theorie dat Olthof pas 
maandagochtend is vermoord. 

Zaterdag 31 januari 2004 
Iedereen is pas in de middag op 
het bureau omdat die avond het 
hele team de baan op moet. Dan 
horen wij dat Pierre Olthof graag 
de beschikking over het huis zou 
hebben om het zo snel mogelijk 
te verkopen. Er wordt dan beslo- 
ten voor alle zekerheid nog- 
maals minutieus het huis door 
te gaan. Ik was daar niet bij. 
Achteraf hoorde ik dat een plank 
in de slaapkamer bleek te kra- 
ken als je erop stapte. Het was 
een losse plank met daaronder 
een bergplaats met, jawel, alle 
juwelen en de Rolex. Al onze 
moeite met juweliers was dus 
overbodig. Van de jassen echter 
geen spoor. Het huis werd vrijge- 
geven aan de familie. 
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Over het onderzoek in het Ster- 
renbos en het Noorderplantsoen 
zal ik kort zijn: het leverde echt 
niets op. Het vroor dus waren er 
nauwelijks mensen. Het was al 
verbazend dat wij überhaupt 
onder deze weersomstandighe- 
den nog iemand tegenkwamen. 
Bij terugkomst op het bureau 
was iedereen koud en chagrijnig 
en werd dat nog meer toen 
Brauw besloot de volgende 
avond opnieuw te gaan rondlo- 
pen in het bos. 'Het weer wordt 
wat beter en het gaat om een 
soort mensen dat zich niet door 
een paar graden vorst laat 
tegenhouden', vond hij. 

Zondag 1 februari 2004 
Op zondag kon ik in ieder geval 
uitslapen. Dat was nodig ook, 
want de eerste week van het 
onderzoek was slopend geweest. 
Maar ja, dat hoort bij een RBT. 
Wij begonnen om 13.00 uur met 
een overleg. Brauw had op zater- 
dag met officier van justitie 
Bavinck besloten'dat de zaak 
maandag in Opsporing Verzocht 
moest. De jassen moesten wor- 
den getoond. Verder had hij zich 
gerealiseerd dat Olthof lid was 
van de Waalse gemeente en die 
hebben op zondag dienst. Er 
worden dus wat koppels afge- 
haald van het posten in het bos 
- jammer genoeg was ik daar 
niet bij - en gezet op de voorbe- 
reiding van Opsporing Verzocht en 
op het horen van kerkgangers. 
Mannen en Meijers vertelden 
dat hen na dagen posten niets 
was opgevallen, ook niet op 
zaterdag toen het heel druk was 
bij de moskee. De eerste keer 
was de imam boos naar buiten 
gekomen en had geprobeerd hen 
weg te sturen. Nadat zij hem uit- 
gelegd hadden dat hij het posten 
niet kon verbieden, was hij als 
een blad aan de boom omge- 
draaid. Wel kwam hij af en toe 
vriendelijk vragen of zij nog niet 
klaar waren met posten. Hij was 
zelfs zo vriendelijk om af en toe 
koffie te komen brengen. Beslo- 
ten werd het posten te staken en 
maar een affiche in twee talen 
op te hangen op de blinde muur 
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tegenover de moskee met een 
foto van Olthof. Net toen ieder- 
een weg was of druk bezig, kwam 
Flip zich uit zichzelf melden. De 
receptie kon niets anders doen 
dan hem vragen op maandag 
terug te komen. Over de avond in 
het Sterrenbos en het Noorder- 
plantsoen zal ik maar niets ver- 
tellen. Het was een even grote 
ellende als de avond ervoor. 

Maandag 2 februari 2004 
Bij het begin van het ochtend- 
overleg kwam de persofficier 
boos binnenlopen. Hij wist niet 
van Opsponng Verzocht en had 
dat wel moeten weten. Een klein 
foutje inderdaad. De kerkgan- 
gers in de Waalse gemeente zijn 
ondervraagd. Als zij Olthof ken- 
den, vertelden zij allemaal het- 
zelfde verhaal: Olthof kwam 
vaak, maar niet iedere zondag. 
Niemand wist te vertellen of hij 
er vorige week zondag was. 
In het weekend heeft het OT 
Remco Tiel geobserveerd. 
Althans, dat was de bedoeling. 
Zij observeerden hem vrijdag- 
avond (toen is hij naar een kung- 
fu-film geweest en daama naar 
de kroeg; daar kwam hij om half 
drie uit) en zaterdagochtend 
(toen lag Tiel kennelijk in bed). 
Daarna kreeg het OT een spoed- 
klus van het kemteam in ver- 
band met een drugstransport, 
dus was de rest van het weekend 
erbij ingeschoten. Wat nu? Het 
OT konden wij voorlopig niet 
meer krijgen. Die had weer ande- 
re klussen. Van armoe wordt 
daarom besloten Tiel op het 
bureau uit te nodigen om hem 
nogmaals aan de tand te voelen. 
Na het ochtendoverleg deed 
iedereen het wat rustig aan, die 
avond moesten wij weer present 
zijn vanwege de uitzending van 
Opsponng Verzocht. Behalve voor 
Emelie Geerts en Eppo Grendel- 
man. Die werden ingezet om Flip 
te horen, die zich opnieuw keu- 
rig meldde. Flip heet Phillipe 
Rutgers. Hij meldde zich zo laat 
omdat hij op wintersport was. 
Hij gaf onmiddellijk toe dat hij 
en Olthof met ruzie uit elkaar 
waren gegaan. Olthof vond dat 

hij te veel rotzooi maakte in 
huis. Later hadden ze het weer 
bijgelegd, maar van een verhou- 
ding was geen sprake meer. Hij 
kende Olthof uit De Lebber en 
was heel positief over hem. Toen 
het op een bepaald moment heel 
slecht met Phillipe ging, had Olt- 
hof hem in huis genomen. De 
verhouding was meer iets tus- 
sen een zorgzame vader en een 
moeilijke zoon geweest, hoewel 
ze wel seks hadden gehad. Hij 
was ook erg geschokt door de 
moord op Olthof en had goede 
herinneringen aan hem. Einde- 
lijk kunnen wij een verdachte 
uitsluiten: Rutgers heeft geen 
strafblad, een aannemelijk ver- 
haal en, vooral: hij is hoogblond. 
In de middag komt Rolf Wesse- 
link - de gast van De Lebber die 
een condomerie dreef - zich 
melden. Op zaterdag was de Pool 
in zijn winkel geweest. Hij had 
geprobeerd erg aardig tegen hem 
te doen om achter zijn naam en 
adres te komen. Dat was niet 
gelukt, maar als een soort trofee 
bracht hij een paar haren van de 
Pool mee die hij van zijn jas had 
geplukt. Wat doen wij hier nu 
mee? Is dat wel rechtmatig? Dat 
moet de officier van justitie 
maar beslissen. 
De uitzending van Opsporing Ver- 
zocht die avond leverde precies 
44 tips op. Geen enkele tip ging 
over de jassen en daar was het 
ons om te doen geweest. Wel " 
veel verhalen van mensen die 
Olthof in het Noorderplantsoen 
en in het Sterrenbos hadden 
gezien. Maar ja, dat wisten wij 
al. Roofmoord of homomoord. 
We weten het nog niet. Zelfs 
niet hoeveel daders: één of 
meerdere? B 

In deel 4 (slot), dat in volgend 
APB verschijnt, sluipt de moede- 
loosheid het RBT binnen. Het tijd- 
stip van de moord komt op losse 
schroeven te staan en sporenma- 
teriaal raakt zoek. En dus zal het 
Wok-team worden afgebouwd. 
Maar ineens krijgt het team de 
dader van de moord in de schoot 
geworpen. 



De ord op Oscar O 

Een fictieve zaak vol echte elementen in boek 'Rechercheportret' 

Onlangs verscheen 'Rechercheportret', een boek dat is gebaseerd op 
intensief onderzoek naar de opsporingspraktijk in zes regiokorpsen. In 
vier delei+ publiîesrt het APE het derde hoofdstuk uit dit boek: 'De moord 
op Oscar Olthof'. Daarin vertelt rechercheur Harro Hirsch zijn verhaal in 
dagboekvorm. Het betreft een fictieve moordzaak. Maar, zeggen de 
auteurs: elk element daarin zijn wij in ons onderzoek in een of meer 
opsporingsonderzoeken tegengekomen. Deel 4 en slot. 

ver de haren van de Pool. Kon- 
en die vergeleken worden met 
e haren op het lijk? De officier 
an justitie kwam hier ook niet 

goed uit. Na veel heen-en- 
r gepraat werd besloten er 
even over na te denken. 

~e?der  was iedereen het erover 
eens dat het buurtonderzoek 
nog steeds afgemaakt zou moe- 
ten worden. Zeker de helft van 
de directe buurtbewoners was 
nog niet gehoord omdat zij niet 
thuis waren tijdens de eerste 
ronde. Iedereen was het hier wel 
over eens, maar er werd niet 
besloten het buurtonderzoek af 
te ronden. 
Hester Knobbe, die bij gebrek aan 
een partner in het onderzoek 
een beetje als vliegende kiep 
fungeerde, was maandagmiddag 

Boekomslag 'Rechercheportret'. 
uitgeverij Kluwer. 

nog eens op de Lodewijkstraat 
gaan kijken. Zij vertelde dat haar 
een theekoepel aan de overkant 
was opgevallen. Die was overge- 
slagen tijdens het buurtonder- 
zoek omdat daar niemand woon- 
de. Maar de buren vertelden haar 
dat daar een klassiek koor oefen- 
de. Meestal deden zij dat 's 
avonds, maar het weekend van 
de moord waren zij daar ook 
wezen zingen. Hester zal dit 
gaan uitzoeken. 
Tot slot van het ochtendoverleg 
meldden Eembergen en Eijkel- 
kamp dat zij de hele telefoon- 
klapper hadden afgebeld - enige 
dagen werk - maar niemand kon 
iets nieuws over Olthof vertellen. 
Het onderzoek lag op dinsdag 
verder stil. Alwin Beumer nam 
als korpschef afscheid vanwege 
zijn pensionering. Daarbij was 
de minister van Binnenlandse 
Zaken aanwezig en voorafgaand 
aan de afscheidsplechtigheid 
wilde de minister wat meer van 
het korps zien. Iedereen was dus 
de hele dag in rep en roer. Van 
het Wokonderzoek kwam niet 
veel. 

Woensdag 4 februari 2004 
In het ochtendoverleg werd de 
rapportage van de TR besproken. 
Die was gisteren pas klaar. De 
foto's van de PD werden doorge- 
geven en besproken. Het meest 
viel op dat de kleding die Olthof 
aanhad helemaal geen pyjama 
was, maar gewoon een jogging- 
broek en een dun truitje. Daar 
ging onze theorie over de moord 
in de morgen! Alles lag nu weer 
open over het tijdstip van de 
moord. In ieder geval bleef de 
hele periode van zondagavond 
tot en met maandagochtend 

mogelijk. Daar kwam nog iets 
anders bij. Ik heb de processen- 
verbaal gelezen van de getuigen 
die Olthof op zondagmiddag 
gezien zouden hebben en die 
bleken helemaal niet zo zeker 
van hun zaak, in ieder geval 
minder zeker dan tijdens het 
ochtendoverleg steeds werd ver- 
teld. Ik opperde dat ook zater- 
dagavond en zondag de hele dag 
mogelijk zou zijn, maar daarvan 
wilde niemand iets weten. "Wil 
jij het onderzoek helemaal over- 
nieuw beginnen?", nep Brauw. 
De zoolafdruk die in de tuin was 
gevonden, bleek inderdaad te 
kunnen passen bij de schoen die 
Marcella Nagel en Marko Nij- 
kamp in de stad hebben opge- 
duikeld, maar ook nog bij dui- 
zenden andere schoenen. De TR 
heeft de afdruk gewoon naar het 
NFI - het Nederlands Forensisch 
Instituut - gestuurd. Daar zitten 
specialisten op het gebied van 
zoolafdrukken. Dat hadden zij 
ons ook wel eerder kunnen ver- 
tellen en dat had Marcella en 
Marko een hoop werk gescheeld. 
De specialisten wisten te vertel- 
len dat dit een erg algemene 
zool is die onder schoenen van 
verschillende types en van ver- 
schillende merken wordt gezet. 

Lees verder op pagina 14 7 

12 apb nr. 10 s 15 mei 2004 



> Vewolg van pagina 12 

Weer een aanwijzing minder. 
Veel erger was het volgende. De 
twee haren van het lijk zijn 
zoekgeraakt. Brauw en officier 
van justitie Bavinck hadden 
gisteren besloten om het hele 
gedoe met de haren juridisch 
precies uit te  zoeken en vooruit- 
lopend daarop toch maar een 
vergelijking te laten maken. 
Maar nu bleken de twee zwarte 
haren die van het lijk van Olthof 
kwamen, te zijn verdwenen. Ze 
waren nog niet naar het NFI 
gestuurd omdat ook met de 
bloedsporen zou worden 
gewacht, maar niemand wist 
waar die haren dan wel zijn 
opgeborgen. Het verbaasde mij 
niks. Er wordt wel vaker slordig 
met sporenmateriaal omgegaan. 
In dit onderzoek slingerde het 
petje dat op de PD was gevon- 
den ook steeds ergens rond op 
de RBT-kamer. 
Er begon enige moedeloosheid in 
het team te sluipen. Al zoveel 
werk. Al die getuigen vertelden 
over Olthof hetzelfde. Toen Hes- 
ter Knobbe nog eens zei dat het 
buurtonderzoek nog moet wor- 
den afgemaakt vond dat wel 
algemene instemming, maar er 
volgde geen enkel initiatief om 
dat ook te doen. 

Tiel meldde zich in de loop van 
de dag op het bureau en Jan 
Hove en ik verhoorden hem uit- 
gebreid. Dat was de hele middag 
werk. Na lang trekken vertelde 
hij dat hij een afspraak had met 
een man waarvan hij de naam 
niet wilde noemen. Ik sloeg met 
mijn vuist op tafel en zei hem 
dat dit hem extra verdacht zou 
maken en voldoende zou opleve- 
ren voor de officier van justitie 
om hem voorlopig vast te hou- 
den. Na uren zeuren kwam de 
aap uit de mouw. Hij was bezig 
geweest met de voorbereiding 
van een overval op de bakkerij. 
Zijn onbekende maatje was aan 
het observeren in de buurt van 
de bakkerij en hij zat in de auto 
op hem te wachten. We lieten 
hem maar weer gaan. 
Na het verhoor hadden Jan Hove 
en ik geen idee of we nu bela- 
zerd werden of niet. Had Tiel het 
verhaal over de overval opgedist 
om niet van moord verdacht te 
worden of sprak hij de waar- 
heid? Geen idee. Dat werd pas 
even later duidelijk toen Erwin 

Heepke en Fleur Henselijn 
triomfantelijk de RBT-kamer bin- 
nen kwamen lopen: Tiel had 
over zijn gsm gepraat met een 
vriend over een mogelijke over- 
val op de bakker. Dat gesprek 
was gisteren al geweest, maar de 
opnamen worden pas 's och- 
tends afgeluisterd. Het verhoor 
was wat eenvoudiger geweest 
als wij dit eerder hadden gewe- 
ten. Maar ja, niemand neemt de 
moeite om de mensen op de 
tapkamer op de hoogte te hou- 
den van het onderzoek. 
Even later meldde het OT dat zij 
die avond toch tijd zouden heb- 
ben om Tiel te schaduwen. Wij 
hebben ze vriendelijk bedankt. 

Donderdag 5 februari 2004 
Tijdens het ochtendoverleg bleek 
dat Erwin Heepke en Fleur Hen- 
selijn nu pas alle kentekens die 
in de buurt van het huis van Olt- 
hof zijn opgeschreven, hebben 
nagetrokken. Zij waren vooral 
met tappen bezig geweest. Het 
was heel veel werk (terwijl ande- 
ren soms met de handen over 
elkaar zaten wegens gebrek aan 
werk), dat niets heeft opgele- 
verd. Niemand kwam in het HKS 
of het BPS voor en niemand kon 
aan de homoscene worden 
gekoppeld. 
Er waren nog een paar tips bin- 
nengekomen naar aanleiding 
van Opsporing Verzocht. Die 
bevestigden alleen maar het 
beeld dat wij al hadden. In één 
tip werd opnieuw 'de Pool' aan- 
gewezen. De Pool was nu de 
nummer 1 - en eigenlijk de 
enige - verdachte. Iets concreets 
was er echter niet. Besloten 
werd dat er elke avond iemand 
in De Lebber zou gaan zitten in 
afwachting van de Pool. Het affi- 
che tegenover moskee had na 
drie dagen nog niets opgeleverd. 
Het was Hester Knobbe gelukt de 
dirigent van het koor te lokalise- 
ren. Hij gaf haar een lijst van de 
leden van het koor. Zij bleken het 
hele weekend in het theehuis te 
hebben geoefend voor een grote 
uitvoering op 2 februari. 
De rest van de dag leek het RBT 
steeds meer een aflopende zaak. 
Men deed wel klusjes, maar niet 
de meest noodzakelijke (zoals 
het afmaken van het buurton- 
derzoek). 

Vrijdag 6 februari 2004 
Op donderdagavond, nota bene 
op de eerste avond dat iemand 

van ons daar zat, kwam de Pool 
De Lebber binnen. Hij werd 
direct aangehouden en  de rest 
van de avond verhoord. Hij had 
een sluitend alibi: hij was dat 
weekend en de week ervoor in 
Polen, omdat de zus van zijn 
moeder was overleden. Zijn 
vriend kwam nog op vrijdag- 
avond zijn vliegtuigticket en 
zelfs zijn boarding pass naar het 
bureau brengen. Daar ging onze 
laatste verdachte. 

Tijdens het ochtendoverleg deel- 
de officier van justitie Bavinck 
mee dat besloten is het RBT af te 
bouwen. Normaal gebeurt dat 
niet zo snel. De min of meer 
vaste regel in ons korps - hoewel 
dat elders anders ligt - is dat een 
RBT in principe een maand loopt 
en dan wordt besloten of door- 
gaan zinvol is. In dit onderzoek 
waren er echter dermate weinig 
concrete aanwijzingen naar 
boven gekomen, dat voortzetting 
al niet erg zinvol meer was, ten- 
minste als RBT. Er waren geen 
potentiële verdachten meer en 
nauwelijks onderzoekbare aan- 
wijzingen. Alleen Marcella Nagel 
en Marko Nijkamp bleven op de 
zaak, om bijvoorbeeld nog de 
leden van het koor te ondema- 
gen. 

Maandag 9 februari 2004 
Na twee weken hard werken had 
ik eindelijk een rustig weekend. 
Ik nam ook nog eens maandag- 
ochtend vrij. Toen ik maandag- 
middag op het bureau kwam, 
was er sensatie. De dader van de 
moord op Olthof was ons zo- 
maar in de schoot geworpen! 
Dat ging als volgt. Emelie Geerts 
en Eppo Grendelman waren 
maandagochtend op een andere 
zaak gezet: wegrijden zonder 
betalen bij een benzinestation in 
Haren op vrijdag 23 januari. De 
pomphouder had bij zijn aangif- 
te een kristalheldere videoband 
geleverd. Toen zij de videoband 
bekeken, herkenden zij Olthof. 
Hij stond zomaar op de band en  
niet alleen. Terwijl Olthof stond 
te tanken, hing een man tegen 
de andere kant van zijn auto. En 
die herkenden zij ook. Dat was 
Peter Rouwenhorst, een jongen 
die al sinds zijn vroege jeugd 
een vaste klant was van de poli- 
tie. En dat was bijzonder. Olthof 
was toch alleen van zijn vrien- 
den in Emmen naar huis gere- 
den? 
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Wij waren Rouwenhorst al in het 
onderzoek tegengekomen. Hij 
was een van de vele gewelddadi- 
ge mensen in de homoscene die 
door iemand was genoemd. Die 
hadden wij alleen nagetrokken 
als er nog meer aanwijzingen 
waren. Voor Rouwenhorst waren 
die er toen niet. 
Peter Rouwenhorst werd direct 
naar het bureau gehaald. In de 
eerste 20 minuten van het ver- 
hoor bekende hij. In de volgende 
verhoren vertelde hij het hele 
verhaal. Hij had staan liften in 
Emmen en Olthof had hem mee- 
genomen. Olthof wilde per se 
vlak voor Groningen tanken, 
want 'hij vond het een naar idee 
als zijn auto met een lege tank 
voor de deur stond'. Rouwen- 
horst had alle juwelen gezien 
die Olthof aanhad en met hem 
voor de volgende avond afge- 
sproken. In zijn huis hadden ze 
seks gehad, maar Rouwenhorst 
had nergens juwelen gezien. 
Toen Olthof op de wc zat, was 
hij in de keuken op zoek gegaan. 
Daarbij werd hij gesnapt door 
Olthof; ze hadden gevochten en 
hij had Olthof met de wok die 
voor het eten klaar stond op het 
hoofd geslagen. Olthof was niet 
direct dood geweest. Hij vluchtte 
de kamer in, Rouwenhorst was 
hem achterna gegaan, Olthof 
vluchtte naar boven en toen 
weer naar beneden en uiteinde- 
lijk waren ze weer in de keuken 
gekomen waar Olthof probeerde 
de achterdeur open te krijgen. 
Daar had Rouwenhorst hem de 
fatale klappen met de wok gege- 
ven. 
Rouwenhorst wist ook niet wat 
hem was overkomen. Hij had 
een tijdje in de woonkamer voor 
zich uit zitten staren. Toen hij 
weer bij zinnen kwam, was hij 
gaan schoonmaken en een beet- 
je gaan opruimen. Hij had hand- 
schoenen aangetrokken, alle 
piullenbalcken geleegd en de 
vuilnis aan de straat gezet. Daar- 
na was hij gaan stofzuigen en 
veivolgens was hij gaan probe- 
ren al het bloed weg te vegen. 
Toen hij zag dat dit een hopelo- 
ze zaak was, was hij weggegaan. 
Hij was wel de halve nacht bezig 
geweest. 

Maandag 16 februari 2004 
Vandaag, een week na de beken- 
tenis van Rouwenhorst, hadden 
wij dus de evaluatie. Niemand 
trekt het boetekleed aan. Rou- 

wenhorst was door getuigen 
genoemd als een van de busi- 
nessboys die wel eens geweldda- 
dig zouden kunnen worden. 
"Hadden wij dan al die vage rod- 
dels en geruchten over zo veel 
mensen in het homocircuit moe- 
ten natrekken?", vond iedereen. 
Ja, vind ik, dat hadden wij moe- 
ten doen. Veel belangrijker was 
geweest om precies alle proces- 
sen-verbaal door te lezen. Daar 
stond in dat Olthof altijd zijn 
auto met een volle tank voor de 
deur wil hebben en dus hadden 
wij in het begin van het onder- 
zoek de videobanden van de 
tankstations tussen Emmen en 
Groningen moeten opvragen. 
Maar wij hadden veel meer goed 
kunnen doen. Oordeelt u daar- 
over zelf. 

Ja, we hebben veel werk verzet 
en erg veel getuigen gehoord. Bij 
mijn eerste RBT en nu bij mijn 
tweede viel mij ook weer op met 
hoeveel hart en ziel alle mensen 
aan zo'n onderzoek werken. 
Daar ligt het niet aan. Maar toch 
worden er fouten gemaakt en als 
je daarvoor je ogen sluit, worden 
die fouten de volgende keer 
weer gemaakt. 
Eén fout kwam pas naar voren 
na de evaluatie. Vanmiddag 
kwam Pien-e Olthof, de broer van 
het slachtoffer, zeer pissig op 
het bureau. Hij had tussen de 
spullen van zijn broer een benzi- 
nebonnetje gevonden, afgestem- 
peld op vrijdag 23 januari 2004, 
om 16.43 uur en wel van het 
benzinestation in Haren. We 
hadden het dus wel degelijk 
kunnen weten, vond hij. En ik 
was het met hem eens. Het ben- 
zinebonnetje had de zaak kun- 
nen oplossen. Want ook dat 
bewaarde Olthof. Hij was inder- 
daad een zeer nette man. R 
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