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hoofdstuk 1

INLEIDING
Op 13 mei 2000 ontplofte in Enschede de vuurwerkhandel se Fireworks.
Een hele woonwijk werd weggevaagd en er vielen 22 doden en vele gewonden. Voor het veroorzaken van die ramp werd André de Vries vervolgd. De
rechtbank Almelo veroordeelde hem daarvoor tot een gevangenisstraf van
15 jaar. In hoger beroep werd hij door het Hof Arnhem vrijgesproken.
In dit boek presenteren wij een gevalsstudie van één aspect van deze
grote zaak: de kritiek van twee rechercheurs op het rechercheteam dat
de vuurwerkramp onderzocht. Tegen de tijd dat het Hof Arnhem arrest
wees, waren er namelijk kritische geluiden naar buiten gekomen over het
onderzoek van het rechercheteam dat het opsporingsonderzoek verrichtte
naar de Vuurwerkramp. Die kritiek was onder andere afkomstig van twee
rechercheurs die in het team werkten. Ook het Hof Arnhem besteedde in
zijn arrest aandacht aan de vraag of het rechercheteam goed werk verricht
had. Het Hof schreef daarover:
‘Er is monnikenwerk verricht. Anderzijds heeft het onderzoek ook
een zekere mate van verbetenheid vertoond die de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten niet steeds ten goede is gekomen. De rechercheurs [rechercheur 1 en rechercheur 2] hebben
daarop gewezen en de teamleiding bekritiseerd om wat naar hun
mening een zekere tunnelvisie was. Men kan betwijfelen of hun
gezichtspunten wel steeds juist waren en of de door hen gewezen
weg wellicht niet slechts een andere tunnel was, maar dat zij het
gevaar van een te eenzijdige benadering signaleerden, moet hun
toch als een verdienste worden aangerekend.’1

1

Hof Arnhem 12 mei 2003, LJN-nummer AF 8395 (zie ook Bijlage 5).
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Kennelijk vindt het Hof Arnhem dat zowel het rechercheteam als de twee
rechercheurs aan tunnelvisie leden. Het Hof houdt de twee rechercheurs
nog anoniem in de gepubliceerde versie van het arrest, maar wij zullen
dat in het vervolg niet doen. Evenals de verdachte noemen wij hen bij hun
werkelijke naam: Jan Paalman en Charl de Roy van Zuydewijn. Ook de functionarissen die bij de zaak betrokken waren, zullen in het vervolg van dit
verhaal niet incognito optreden. Voor getuigen en andere personen die
anonimiteit behoeven en wier werkelijke namen niet eenvoudig te achterhalen zijn, hebben wij andere namen bedacht.

Tunnelvisie

De term ‘tunnelvisie’ van het Hof Arnhem is, voorzover wij weten, voor
het eerst gebruikt voor rechercheonderzoeken door oud-commissaris van
politie Jan Blaauw.2 Daarmee wordt bedoeld dat een rechercheteam zich
een bepaald onjuist beeld van de zaak vormt, zonder nog oog te hebben
voor andere mogelijkheden en voor feiten die het gevormde beeld tegenspreken.
De term tunnelvisie wordt erg kort door de bocht gebruikt voor een heel
wat ingewikkelder fenomeen. De politie wordt soms met nogal gecompliceerde zaken geconfronteerd. De Vuurwerkramp valt zeker in die categorie. Naar verluidt is het zelfs het grootste rechercheonderzoek dat ooit in
Nederland is uitgevoerd.3 Normaliter gaat het bij rechercheonderzoeken
helemaal niet om ingewikkelde zaken, maar juist om zeer eenvoudige
onderzoeken, zogenaamde klip-en-klaar-zaken. 4 Dat zijn zaken waarin het
direct duidelijk is wat er precies gebeurd is en ook wie het misdrijf heeft
gepleegd. Dergelijke zaken vormen de routine voor de recherche.
Incidenteel krijgt de recherche echter te maken met een grote zaak.
Dat zijn dan opsporingsonderzoeken waarin niet alleen heel veel werk
gestoken moet worden maar vooral: waarin veel niet aanstonds duidelijk
is. Niet wat er precies is gebeurd, niet wie het gedaan heeft, niet waarom
het gebeurd is of bijvoorbeeld op welke manier het misdrijf is gepleegd.5
2
3
4
5
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Blaauw (2002). Zie ook Broeders (2003), p. 155.
Bollen (2004).
De Poot, Bokhorst, Van Koppen & Muller (2004).
Deze en soortgelijke vragen worden de zogenaamde 7 gouden W-vragen genoemd,
namelijk: (1) wie in verband gebracht kan worden met het misdrijf (aangever,
benadeelde, slachtoffer, ontdekker, getuige en verdachte) (2) wat er precies is
gebeurd, (3) waar het misdrijf is geschied en waar eventuele sporen zijn achter-
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Zo’n misdrijf levert voor de recherche niet alleen een groter probleem op
dan een klip-en-klaar-zaak, maar vooral een geheel ander probleem. In
plaats van dat een bekende situatie netjes juridisch afgehandeld moet
worden, moet de recherche een puzzel oplossen. En die puzzel kan knap
ingewikkeld zijn.
Zelden zal de puzzel van meet af aan zo ingewikkeld zijn geweest als
bij de Vuurwerkramp in Enschede, want zelden is de plaats delict – pd in
jargon – geheel gedeformeerd door een grote ontplofﬁng. Het was tegelijkertijd ook een onderzoek dat onder grote druk stond. Die druk ontstond
niet alleen door de enorme aandacht van het publiek en de media, maar
ook door de grote politieke belangstelling voor het onderzoek. De druk
werd verder opgevoerd doordat er aan het onderzoek nogal veel verschillende aspecten zaten: niet alleen stelde men zich de vraag of iemand het
eerste vlammetje had aangestoken, maar ook hoe het zat met het vuurwerk dat – legaal dan wel illegaal – was opgeslagen bij se Fireworks en hoe
het zat met de vergunningverlening. In dat veld moest een recherche opereren die niet altijd beschikte over de deskundigheid die nodig was voor
alle aspecten van het onderzoek. Bollen beschreef van binnenuit een deel
van het opsporingsonderzoek.6 Het is jammer dat de externe evaluatie
van het onderzoek pas ruim vijf jaar na dato plaatsvindt. Nadat leden van
de vaste Commissie van Justitie hierop hebben aangedrongen zal er eind
2005 een onderzoek worden gedaan door een externe deskundige. Hierover later meer.
Uit empirisch onderzoek weten wij inmiddels vrij precies hoe grote
onderzoeken fout kunnen lopen en het is duidelijk dat in het onderzoek
naar de Vuurwerkramp daarvoor alle ingrediënten aanwezig waren.7 Kort
gezegd zijn die de volgende. Er is een zeer ernstig misdrijf. Het rechercheteam staat sterk onder druk. Die druk komt van buiten – publiek, media,
politiek – maar ook van binnen – men wil perse het misdrijf oplossen. De
oplossing van het misdrijf is echter niet een-twee-drie gegeven, want er

6
7

bleven, (4) waarmee het misdrijf is gepleegd, dus van welke middelen of voorwerpen gebruik is gemaakt, (5) op welke wijze het misdrijf heeft plaatsgevonden, (6)
wanneer het misdrijf heeft plaatsgevonden en wanneer andere relevante feiten
hebben plaatsgevonden en (7) waarom het misdrijf is gepleegd. Zie daarover
De Poot et al. (2004), hoofdstuk 5.
Bollen (2004).
Zie hierover uitgebreid De Poot et al. (2004); Van Koppen (2002); Gross (1996); en
Van Koppen & Penrod (2003).
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biedt zich een groot aantal mogelijke scenario’s aan die onmogelijk allemaal in extenso kunnen worden onderzocht. Het rechercheteam kan niet
anders dan – in ieder geval voorlopig – een keuze uit de te onderzoeken
scenario’s maken.
In die situatie verkeerde ook het recherchebijstandsteam dat de Vuurwerkramp onderzocht, het Tolteam, vernoemd naar de Tollensstraat waar
se Fireworks was gevestigd. In zo’n rechercheteam gebeurt van alles. Een
ding kun je staat op maken: in een team van meer dan 100 man – en zo
groot was het Tolteam – worden fouten gemaakt. Dat is onvermijdelijk. Als
men voor een zo grote zaak snel heel veel mensen bij elkaar moet krijgen,
is het simpelweg niet mogelijk om uitsluitend topmensen in het team te
krijgen. Dus alleen al om die reden worden er fouten gemaakt. Maar ook
omdat iedereen fouten maakt, worden die gemaakt. En ook omdat het in
deze zaak ging om een opsporingsonderzoek waarmee niemand in Nederland eerder werd geconfronteerd, worden er ongetwijfeld fouten gemaakt.
Dus dat er fouten gemaakt worden, kan in principe niemand worden verweten.

De falsiﬁeurs

Er zijn echter typen fouten die wel verwijtbaar zijn. Dat is het soort fouten
die Blaauw probeert samen te vatten in de term tunnelvisie. Aan tunnelvisie ligt een complex proces ten grondslag dat beter niet met een simpele,
enkele term kan worden samengevat.
Laten wij allereerst constateren dat de meeste rechercheurs in grote
zaken een enorme drive hebben om de zaak op te lossen. Hun inspanningen, vooral op psychisch gebied, gaan veel verder dan hun salaris plus overuren betalen. Die drive zorgt ervoor dat zij achter een aanwijzing aangaan
die er aanvankelijk weinig belovend uitzag, maar in een enkel geval toch
tot oplossing van de zaak leidt. Diezelfde drive zorgt er soms voor dat een
verdachte ten onrechte wordt veroordeeld.8
Ervaren rechercheurs weten dat kleine details tot oplossing van een
gecompliceerde zaak kunnen leiden. En soms wijst een aantal van dergelijke details o zo fraai in de richting van een verdachte die er ook om andere
redenen er uitermate verdacht uitziet. Een dergelijke verdachte was zeker
André de Vries in de Vuurwerkramp. Bij zo’n verdachte kan vaak eenvoudig materiaal worden gevonden dat zijn schuld nader ondersteunt; in
8

12

Vergelijk Van Koppen (2003).
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wetenschappelijke termen: veriﬁeert. Dan is de zaak rond, en wel om een
tweetal redenen.
Ten eerste is daar een simpele juridische reden. Het Nederlandse strafproces is een veriﬁcatieproces. Anders dan in het Angelsaksische systeem
wordt het bewijs in het Nederlandse stelsel niet voor het eerst op de zitting (tegenover een jury) gepresenteerd.9 Op basis van informatie die de
politie aanlevert, neemt het openbaar ministerie zijn beslissing tot vervolging en stelt het de dagvaarding op waaruit blijkt ter zake van welk
delict de verdachte wordt vervolgd. De rechter die op de zitting met een
verdachte wordt geconfronteerd, heeft dus al in het dossier kunnen lezen
hoe het bewijs in hoofdlijnen is opgebouwd. De verdediging die iets ten
gunste van de verdachte wil aanvoeren – getuigen laten oproepen, forensisch onderzoek laten uitvoeren, documenten opvragen – moet dus een
psychologische handicap overwinnen. De rechter moet overtuigd worden
dat het zinnig en nuttig is dat aanvullend onderzoek wordt gedaan. De
rechter hoeft met verzoeken daartoe van de verdediging niet in te stemmen, zelfs als de rechter slechts vindt dat het onderzoek niet in het belang
van de verdediging is.
Aan de ene kant kan de rechter dus genoegen nemen met de papieren
bewijsconstructie uit het vooronderzoek door de politie die is neergelegd
in het dossier. Aan de andere kant kan hij geheel zelfstandig een eigen
bewijsafweging maken.10 De Nederlandse stijl van procederen bevordert
dat al snel met het dossier genoegen wordt genomen en dat tegenbewijs
wel erg sterk moet zijn, wil het tot het proces en vervolgens tot de rechterlijke oordeelsvorming worden toegelaten. Dat kan leiden tot versmalling
van het bewijsperspectief: niet wordt onderzocht of het bewijs boven redelijke twijfel wijst op het daderschap van de verdachte, maar of het beschikbare bewijs met diens daderschap niet in strijd is.
Het onderzoek van de rechter is dan ook vaak niet in de eerste plaats
gericht op de abstracte vraag of er al of niet voldoende bewijs tegen de verdachte voorhanden is, maar of het door de politie verzamelde bewijsmateriaal als deugdelijk kan worden aangemerkt (‘Blijft u bij de verklaring die
9

10

Overigens wordt ook in de Angelsaksische landen slechts in een kleine minderheid
van de strafzaken door een jury beslist over de schuld van de verdachte. Niettemin
is ook in de andere zaken het proces gemodelleerd naar het juryproces. Zie Klik &
Van Koppen (2002).
Schalken (2000), p. 230. Zie ook Schalken (2002).
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u bij de politie heeft afgelegd?’).11 Het onderzoek ter terechtzitting draagt
dan ook hoofdzakelijk het karakter van een veriﬁcatiezitting.12 Al veriﬁërend – dat wil zeggen het denkpatroon van de politie repeterend13 – verheft
de rechter de belastende informatie die in het dossier ligt opgesloten tot de
formele status van bewijsmiddel, tenzij sterke tegenaanwijzingen tot een
ander oordeel nopen. Maar dit houdt ook in dat fouten die door de politie tijdens het opsporingsonderzoek zijn gemaakt en niet door de rechter
worden ontmaskerd, door hem, maar nu als geveriﬁeerd bewijsmateriaal,
worden gereproduceerd.
Kortom: als de politie voldoende materiaal aanwezig acht dat de schuld
van de verdachte veriﬁeert, dan kan de zaak naar de ofﬁcier van Justitie
worden gezonden, want later in het proces zullen er in de meeste gevallen
niet meer of zwaardere eisen aan het bewijs worden gesteld. Met name in
ernstige strafzaken met problematisch bewijs is het effect van een dergelijke gang van zaken riskant.14
Er is echter nog een tweede reden waarom op dat moment de zaak voor
de politie rond is, en dat is een algemeen menselijk proces, waaraan iedereen onderhevig is. Wij zijn allemaal geneigd om eerder ondersteuning te
zoeken voor de dingen waarvan wij overtuigd zijn en wij hebben er een
voorkeur voor om tegenbewijs daarvoor te negeren. Dit proces, dat in de
literatuur conﬁrmation bias wordt genoemd,15 is dermate algemeen menselijk dat dit niet in het bijzonder aan politiemensen verweten kan worden.
Wat hen wel verweten kan worden, is dat daartegen geen procedurele
waarborgen zijn, maar daarover komen wij zo te spreken.
Wij weten ook hoe het wel zou moeten, want dat heeft de wetenschapsﬁlosoof Karl Popper ons geleerd.16 Popper zei dat als wij een hypothese hebben – in dit geval ‘André de Vries is de dader’ – het een interessante vraag
is om te zoeken naar bewijs dat die hypothese ondersteunt, dat wil zeggen
om die hypothese te veriﬁëren. Maar zeker zo interessant, of naar het oordeel van Popper nog interessanter, is het om pogingen te ondernemen om
11
12
13
14
15
16

14

Zie ook Van Koppen & Schalken (2004).
Nijboer (2003); Van Koppen & Schalken (2004).
Over het denkproces van veriﬁcatie versus falsiﬁcatie zie nader Wagenaar &
Crombag (2002), p. 840.
Zie daarover bijvoorbeeld Van Koppen & Schalken (2004).
Lewicka (1998); Nickerson (1998); Jonas, Schulz-Hardt, Frey & Thelen (2001);
en Meissner & Kassin (2004).
Popper (1934), of voor degenen die liever Engels lezen: Popper (1980).
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de hypothese te falsiﬁëren. Dat wil zeggen: op zoek gaan naar bewijs dat
onze hypothese juist tegenspreekt. Dus als we ervan overtuigd zijn dat De
Vries het heeft gedaan (en misschien heeft het rechercheteam daarvoor
op dat moment goede gronden), is de volgende stap in het onderzoek te
gaan bewijzen dat hij het niet heeft gedaan.
In de oren van de politieman zal dit Popperiaans falsiﬁëren vreemd
voorkomen. Is het niet raar om eerst, vaak met veel moeite, een verdachte
te vinden en het bewijs tegen hem rond te krijgen om er vervolgens energie in te gaan steken om te bewijzen dat hij het niet heeft gedaan? Bovendien: de ofﬁcier van Justitie en de rechter eisen dat ook helemaal niet van
de recherche. Wat wij van Popper weergeven, lijkt op het eerste gezicht dus
vooral een fraai theoretisch voorstel, zonder enig praktisch belang.
Falsiﬁëren is voor een rechercheteam echter juist op praktische gronden een verstandige keuze. Ten eerste dwingt een rechercheteam dat
gaat falsiﬁëren zichzelf nogmaals de kracht van het bewijs tegen de verdachte langs te lopen. En elke ervaren rechercheur weet dat de bewijsvoering in gecompliceerde zaken niet altijd even eenduidig is. Falsiﬁ ëren
houdt in dat men op zoek gaat naar informatie die steun geeft aan de
onschuld van de verdachte en naar informatie die de bewijsmiddelen
tegen de verdachte onderuit halen. Als dat goed gedaan is, dient opnieuw
bezien te worden hoe sterk de zaak tegen de verdachte nog is. Let wel: dit
falsiﬁëren kan de bewijsvoering tegen de verdachte juist sterker maken.
Als in een serieus onderzoek naar de onschuld van de verdachte daarvoor
geen indicatie is gevonden, maakt dat zijn schuld waarschijnlijker. Of, in
Popperiaanse termen, een mislukte poging tot falsiﬁcatie ondersteunt de
hypothese.
Ten tweede loopt het rechercheteam met dit falsiﬁëren vooruit op de
argumenten waarmee later ten processe de advocaat van de verdachte
zal komen. Door het falsiﬁëren kom je er precies achter waar de gaten in
de eigen bewijsvoering zitten en dus op welke punten aanvullend opsporingsonderzoek gewenst is. Zo kan het falsiﬁcatieonderzoek opleveren dat
het alibi dat de verdachte opperde onvoldoende is gecontroleerd of dat er
nog getuigen zijn die mogelijk ontlastende (of misschien wel belastende)
verklaringen kunnen aﬂeggen, maar nog niet zijn gehoord.
Ten derde kan door het proces van falsiﬁëren blijken dat het bewijs
tegen de verdachte dat aanvankelijk nogal sterk leek, helemaal niet zo sterk
is. Falsiﬁëren is dus niet een aardige theoretische exercitie, maar in gecompliceerde onderzoeken is het bittere noodzaak.
15
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Het proces van falsiﬁëren lijkt niet alleen aangewezen aan het einde van
de rit, als een verdachte is aangehouden, maar ook lopende het onderzoek.
Ook dan moet men zich steeds afvragen welke tegenargumenten er zijn
voor de keuzes die gemaakt worden. De Poot en haar collega’s hebben laten
zien dat in een ingewikkeld opsporingsonderzoek de recherche steeds voor
dilemma’s wordt geplaatst die vergen dat men telkens kiest.17 Zo’n keuze
kan bijvoorbeeld zijn dat het opsporingsonderzoek zich nu richt op een
bepaalde verdachte en dus niet op andere potentiële verdachten. Het werk
van De Poot en haar collega’s laat zien dat de keuzes bij dergelijke dilemma’s in de regel gedaan worden zonder dat alle voor- en tegenargumenten
worden afgewogen. Op dezelfde manier als wij hierboven beschreven, zou
het rechercheteam zich dus voortdurend bezig moeten houden met de
mogelijke tegenargumenten. Het falsiﬁëren is dus niet iets leuks voor het
einde van de rit van een opsporingsonderzoek, maar moet een permanent
proces zijn gedurende elk groot rechercheonderzoek.
Wij erkennen echter dat men voor het falsiﬁëren – het tegengeluid in
een opsporingsonderzoek – niet snel de handen op elkaar krijgt. De ervaring
leert dat door de hiërarchische structuur van veel politieteams, dissidente
leden dat tegengeluid niet willen laten horen. De ervaring en het onderzoek leren ook dat als een groep eenmaal gezamenlijk een sterke mening is
toegedaan het uitermate moeilijk is van die mening af te stappen.18
Het ‘tegengeluid’ zou daarom georganiseerd moeten worden in grote
rechercheonderzoeken. Dat kan worden gedaan door twee, drie of vier
rechercheurs met onafhankelijke geesten van meet af aan de taak te geven
steeds de tegenargumenten te bedenken; zij nemen permanent als het
ware de rol van falsiﬁeurs op zich. Wij kennen overigens niet één opsporingsonderzoek waarin dat in praktijk is gebracht.
Nu het optreden van falsiﬁeurs geen gebruik is, moet men het hebben
van rechercheurs die in het team bereid zijn zich onafhankelijk op te stellen
en hun tegendraadse mening te geven. In het Tolteam hebben Paalman en
De Roy van Zuydewijn dat gedaan. Dat is hen niet in dank afgenomen en
één en ander heeft uiteindelijk geleid tot hun ontslag. De twee rechercheurs
hebben op verschillende momenten in het onderzoek de professionaliteit
van het onderzoeksteam in twijfel getrokken. Zij vonden dat er fouten zijn
gemaakt in het opsporingsonderzoek die verder gaan dan de inherente
17
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kans op fouten die men nu eenmaal in een dergelijk groot onderzoek kan
verwachten. Volgens hen was er zelfs sprake van misleiding van de rechterlijke macht en is er gerechercheerd met een tunnelvisie. Hiermee bedoelen
ze dat de politie tijdens het onderzoek te selectief te werk is gegaan en dat
André de Vries de dader móest worden.

Een gevalsstudie

De affaire rond Paalman en De Roy van Zuydewijn leent zich goed voor een
gevalsstudie, al was het alleen maar omdat het één van de weinige keren
in Nederland is dat dissidente tegengeluiden uit een rechercheteam zo
open en bloot naar buiten zijn gekomen.
Deze zaak bevestigt een aantal aspecten van hetgeen wij hierboven
bespraken. De tegengeluiden van de twee rechercheurs werden hen niet
in dank afgenomen, zoals nog uit onze bespreking hieronder zal blijken.
Wij hadden ook niet anders verwacht. Ook heeft hun tegengeluid in het
rechercheteam niet zozeer tot bijstelling van het onderzoek geleid, maar
veel meer tot een tegenreactie.19 Ook dat kon verwacht worden.
Veel interessanter is het om te onderzoeken of hun tegengeluid zinvol
had kunnen bijdragen aan het rechercheproces. Als immers onze stelling
over Popperiaans falsiﬁëren in het rechercheproces enig hout snijdt, dan
dienen zich in dit concrete geval twee vragen aan: (1) Waren de observaties
van Paalman en De Roy van Zuydewijn juist of althans gedeeltelijk juist en
(2) hadden die observaties zinvol kunnen bijdragen aan de koers van het
opsporingsonderzoek tegen André de Vries? In deze gevalsstudie zullen wij
trachten deze twee vragen te beantwoorden.
Wij zijn ons ervan bewust dat het hier slechts een gevalsstudie betreft,
of in sociaal-wetenschappelijk jargon een N=1-studie. Bij dergelijk onderzoek is het dan altijd de vraag in hoeverre bevindingen en conclusies relevant zijn voor andere situaties en, meer in het algemeen, gegeneraliseerd
kunnen worden. Op die vraag komen wij aan het einde van ons verhaal
terug.

Bronnen

De affaire rond Paalman en De Roy van Zuydewijn heeft veel publiciteit getrokken en er is in de media veel over geschreven. Wij hebben ons
onderzoek echter zo veel mogelijk op originele bronnen gebaseerd. Die
19
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waren niet altijd eenvoudig te vinden en dat vergde een zoektocht naar
informatie, waarvan Marcella de Maaré het leeuwendeel voor haar rekening heeft genomen.
De bronnen voor ons onderzoek werden aan de ene kant gevormd door
de kritiek van de rechercheurs die zij voor de eerste keer verwoordden
in het zogenaamde Mei-memo, dat hieronder nog uitgebreid ter sprake
zal komen. Dit Mei-memo is aangevuld met een aantal gesprekken die
Marcella de Maaré voerde met mr. J. Peters, de advocaat van de rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn.
Centraal in de reactie van het openbaar ministerie op de twee rechercheurs staat de brief van advocaat-generaal mr. A.C.M. Welschen, waarin
hij reageert op hun kritiek. En uiteraard is van belang het dossier van het
opsporingsonderzoek in de strafzaak tegen André de Vries, dat overigens
in digitale vorm voor ons beschikbaar was, en verschillende relevante uitspraken van de rechtbank Almelo en het Hof Arnhem.
Twee belangrijke bronnen ontbraken jammer genoeg. Naar aanleiding
van deze affaire is in opdracht van de burgemeester van Enschede een
intern onderzoek bij de politie uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek
zijn geheim, ook voor de direct betrokken rechercheurs. Wel is een tussenrapportage uit dat onderzoek via het televisieprogramma Netwerk uitgelekt. Diezelfde tussenrapportage was aanleiding om het interne onderzoek
te stoppen en de Rijksrecherche opdracht te geven een onderzoek uit te
voeren. Ook het dossier van dat onderzoek is geheim.
Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft minister van
Justitie Donner over deze twee onderzoeken een tipje van de sluiter opgelicht. Maar, jammer genoeg, heeft hij slechts een deel van de kamervragen
openbaar beantwoord en zijn de antwoorden op de belangrijkste vragen
slechts vertrouwelijk aan de kamerleden meegedeeld.

Plan van aanpak

Wij beginnen in hoofdstuk 2 met een chronologisch overzicht van de
gebeurtenissen. Dat is zeker geen compleet overzicht van het onderzoek
door het Tolteam. Daarvoor verwijzen wij naar het boek van Bollen, dat hij
schreef in opdracht van de korpsleiding van de politieregio Twente.20 En
zelfs aan zijn dikke boek zouden nog vele dikke boeken kunnen worden toegevoegd die weer geheel andere aspecten van dit gecompliceerde onder20
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zoek beschrijven of dat doen vanuit een ander perspectief dan het perspectief van binnenuit dat Bollen gekozen heeft. Wij beperken ons in ons
chronologisch overzicht zo veel mogelijk tot datgene dat van belang is om
de gebeurtenissen rond de kritiek van Paalman en De Roy van Zuydewijn
te kunnen begrijpen.
Op een gegeven moment is de kritiek van de twee rechercheurs echter
deel gaan uitmaken van de gebeurtenissen en komt daarom onvermijdelijk
al een beetje in hoofdstuk 2 aan de orde. Een uitgebreide bespreking van de
kritiek van Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen wij uit tot hoofdstukken 3 en 4. In hoofdstuk 3 komt de kritiek aan de orde waarvoor wij steun
uit andere bron vonden; in hoofdstuk 4 de overige kritiek. In hoofdstuk 5
trekken wij onze conclusies.
Zoals het hoort, kende een vorige versie van deze tekst vele voetnoten.
Die voetnoten stonden er om beweringen te staven en verwezen naar processen-verbaal in het dossier. Omdat de lezer die toch niet kan controleren,
hebben wij die in de deﬁnitieve versie weggelaten. Wij sloten de tekst af op
18 september 2005.
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hoofdstuk 2

CHRONOLOGIE
14 mei 2000: Oprichting Tolteam
De dag na de Vuurwerkramp op 13 mei 2000 wordt een zogenaamd recherchebijstandsteam (rbt) geformeerd. Dit team krijgt de naam Tolteam,
genoemd naar de Tollensstraat, de straat waaraan se Fireworks was gevestigd. Er moet zeer veel werk verzet worden en het team wordt al binnen
enkele dagen tot meer dan 100 politiemensen uitgebreid. De druk op de
teamleden is hoog en ook de omvang van het team zorgt soms voor praktische en organisatorische problemen.21 Rechercheurs Paalman en De Roy
van Zuydewijn maken vanaf het begin deel uit van het Tolteam.
In het team groeit al snel de druk om verdachten aan te houden.22 In de
eerste maanden na de ramp richtte men zich vooral op de twee directeuren van se Fireworks, Bakker en Pater. Aanvankelijk wordt aangenomen dat
de ramp het gevolg is van een bedrijfsongeval.23 Totdat zich een getuige
meldt die iets vreemds gezien heeft voorafgaand aan de Vuurwerkramp.

Oktober 2000: Toch een brandstichter?
Op 5 oktober 2000 meldt zich een vrouw bij het politiebureau, B. de Leeuw.
Ze heeft in een huis-aan-huisblad gelezen dat de politie nog steeds op
zoek is naar getuigen van de ramp en graag met mensen wil spreken die
vóór de ramp in het gebied waren. De Leeuw heeft voor de eerste explosie
iets verdachts gezien. Omstreeks 15.00 uur, het tijdstip van het ontstaan
van de ramp, ziet zij een man paniekerig en bezweet wegrennen uit de
Tollensstraat. Dit viel haar op, omdat iedereen juist in de richting van de
brand liep.24 De man had lichtblond haar met slagen/krullen, een snorretje,
21
22
23
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Bollen (2004), pp. 306-308.

21

Dissidente rechercheurs in Enschede

stevig postuur met een klein buikje. Hij droeg een wit T-shirt, een rode
korte sportbroek en blauwe badslippers, aldus de Leeuw. Dit sportbroekje
zal later nog uitermate belangrijk worden.
Op 20 oktober 2000 komt er een tip binnen van iemand uit het criminele circuit. De tipgever, Van Katwijk, vertelt dat een van zijn kennissen
mogelijk iets te maken heeft met de ramp. Het zou gaan om ene André,
waarvan hij de achternaam niet weet. André heeft aan Van Katwijk verteld dat hij had gehoord dat het om brandstichting zou gaan. Van Katwijk
kreeg het vermoeden dat André er op één of andere manier zelf bij betrokken was. Een week later geeft hij de politie het kenteken van de auto van
deze André. Het gaat om André de Vries uit Enschede.
Uit de gegevens van de politie blijkt dat De Vries op 19 juni 2000 is
aangehouden voor het in brand steken van zijn eigen auto. De kleding die
De Vries tijdens die brandstichting droeg, is bij zijn aanhouding in beslag
genomen. Daar zat ook een rood sportbroekje bij. De kleding blijkt nog
aanwezig te zijn op het politiebureau in Enschede en wordt op 31 oktober
2000 overgedragen aan het Tolteam. De rode broek is na inbeslagname uit
de verpakking genomen. De kleding wordt op 6 november 2000 overhandigd aan de technische recherche. Deze zendt de kleding op 14 november
2000 naar het Nederlands Forensisch Instituut (nfi) in Rijswijk, waar die
zal worden onderzocht op mogelijke resten van vuurwerk.
Dit verhaal over de brandstichting en de rode broek maakt sommige
leden van het Tolteam enthousiast. De rode broek van De Vries zou wel eens
dezelfde kunnen zijn als de rode sportbroek die getuige De Leeuw zag op
de dag van de ramp bij een man die paniekerig van de brand wegrende.25

November - december 2000: Het GSM-project
Het Tolteam wil zo veel mogelijk mensen spreken die op 13 mei 2000 in
het rampgebied waren om zodoende zo veel mogelijk getuigen op te sporen, maar misschien ook mogelijke verdachten. Eén van de methoden die
gedurende het onderzoek werd gehanteerd, is het gsm-project. De zendmasten in de buurt van de ramp hebben alle telefoonnummers van gsm’s
vastgelegd die via die masten gesprekken voerden. Bij elk nummer vraagt
men dan vervolgens bij de provider, zoals de kpn, de naam van de bijbehorende abonnee op en hoort die als getuige. Dat gaat relatief eenvoudig
bij sommige gsm-nummers, maar niet bij alle. Bij veel prepaid gsm’s is
25
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bijvoorbeeld de naam van de gebruiker van het telefoonnummer niet bij
de provider bekend.
In die categorie valt het gsm-nummer dat eindigt op 9987. En dit nummer zal een hoofdrol spelen in deze zaak en in ons verhaal. Op 13 mei 2000
is met dat gsm-nummer om 15.10 uur en nogmaals om 15.55 uur vanuit het
rampgebied gebeld naar alarmnummer 112.
De gebruiker wordt echter via een omweg toch gevonden. Uit het computersysteem van de politie – het Bedrijfsprocessensysteem (bps) – blijkt
dat dit nummer op 12 februari 2000 in het bezit was van André de Vries.
Zijn vriendin deed toen aangifte tegen De Vries omdat hij haar zou hebben
mishandeld en liet bij de politie dit gsm-nummer achter om De Vries te
kunnen bereiken.
In het kader van het gsm-project wordt er op 21 november 2000 een
bezoek gebracht aan De Vries. Voorafgaand aan dit bezoek wordt de
strafrechtelijke status van De Vries in het Tolteam besproken. Opmerkelijk genoeg wordt besloten om De Vries op 21 november 2000 te horen als
getuige. Hij heeft dus niet de zogenaamde cautie gekregen, wat betekent
dat de verhoorders hem niet op zijn zwijgrecht hebben gewezen. Dat zijn
zij bij een verdachte wel verplicht.26 Tijdens het gesprek heeft De Vries antwoord gegeven op alle vragen van de recherche. De antwoorden die hij
tijdens dat huisbezoek geeft, voedt de verdenking tegen hem alleen maar.
Hem wordt gevraagd of hij op 13 mei 2000 in het rampgebied is geweest.
De Vries antwoordt ontkennend. Hij is naar eigen zeggen op Het Rutbeek
geweest, een recreatieplas in Enschede. Hij noemt de namen van een aantal
personen die dat zouden kunnen bevestigen. Als hem wordt gevraagd of hij
een telefoon heeft met nummer 9987 ontkent hij dat. Hij zegt dat hij maar
één telefoon heeft en die heeft niet dat nummer. Hij blijkt echter over twee
telefoons te beschikken. Rechercheur Dick Maandag vertelt hierover tegen
Maarten Bollen:
‘We zijn in zijn woning geweest in het kader van het gsm-project.
Hij was nog geen verdachte. Het was een raar bezoek. [...] Hij zei dat
hij maar één telefoon had, maar wij zagen er twee liggen. [...] Na die
ontmoeting waren wij ervan overtuigd dat er iets met hem aan de
hand was.’27
26
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De verdachte heeft het recht te zwijgen. Op grond van art. 29, lid 2 Wetboek van
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Met gsm 9987 is naar 112 gebeld en die gesprekken worden op geluidsband
vastgelegd. Er worden pogingen ondernomen om die band te achterhalen,
maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Daarover later meer.

14 december 2000: Het Rutbeek
Op 14 december worden de personen gehoord die volgens De Vries samen
met hem op Het Rutbeek waren op het moment van de ramp. Die mensen steunen zijn verhaal echter niet. Richard Franken zegt dat hij op 13 mei
2000 helemaal niet op Het Rutbeek is geweest. Zijn broer Roy Franken was
naar zijn zeggen op 13 mei wel op Het Rutbeek en André de Vries was er ook,
maar pas later op de middag. En Edwin Westerveld zegt weer dat hij alleen
met Roy Franken op Het Rutbeek was en dat André de Vries er niet bij was.
Hij vertelt bovendien dat Roy Franken tegen hem verteld had dat André de
Vries gevraagd zou hebben bij de politie te verklaren dat De Vries de hele
dag op Het Rutbeek was geweest.

19 januari 2001: Vuurwerksporen op het rode broekje
Het rode sportbroekje van André de Vries is op 14 november 2000 naar het
nfi in Rijswijk gestuurd. De resultaten van het onderzoek laten even op
zich wachten; ze worden op 19 januari 2001 telefonisch doorgegeven. Er
zitten vuurwerksporen op het rode sportbroekje van De Vries. Deze sporen
zijn van een zodanige chemische samenstelling dat daaruit blijkt dat De
Vries zich tijdens de ramp op of in de buurt van het terrein van se Fireworks
moet hebben bevonden. De samenstelling komt namelijk overeen met het
vuurwerk dat bij se Fireworks is ontbrand. Bovendien zitten er twee soorten lading op de broek: de lading die tijdens het afsteken op de grond én de
lading die bij normaal gebruik in de lucht vrijkomt. Tijdens de ramp is de
lading die normaliter in de lucht vrijkomt al op de grond ontbrand. Omdat
beide soorten sporen op het broekje van De Vries zijn gevonden, kan dus
worden geconcludeerd dat hij op 13 mei 2000 in het rampgebied is geweest.
De omgekomen brandweermensen hadden bijvoorbeeld ook deze sporen
op hun kleding.28 Dit werpt een nieuw licht op de zaak. De Vries heeft aantoonbaar gelogen over zijn verblijfplaats van 13 mei 2000.

28
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26 januari 2001: Aanhouding De Vries
André de Vries wordt op 26 januari 2001 aangehouden. Dat gebeurt op verdenking van brandstichting, de dood ten gevolge hebbend. 29 Drie dagen
later wordt hij in voorlopige hechtenis genomen. Zo’n voorlopige hechtenis moet zijn gebaseerd op zogenaamde ernstige bezwaren.30 Dat zijn de
feiten en omstandigheden op grond waarvan De Vries redelijkerwijs als
verdachte kan worden beschouwd. Als ernstige bezwaren worden aangevoerd de volgende punten:
• De verklaring van getuige De Leeuw van 5 oktober 2000.
• De verklaring van getuige Van Katwijk van 20 oktober 2000.
• Het feit dat vanuit het rampgebied is gebeld met een telefoon die op
enig moment in het bezit was van De Vries.
• De verklaring van De Vries zelf op 21 november 2000. Daarin zegt hij
dat hij op de dag van de ramp met een aantal personen op het Rutbeek
was. Maar een aantal van hen beweert dat zij daar niet waren. En de
verklaring van Westerveld dat Franken vertelde dat De Vries hem om
een alibi had gevraagd.
• Het feit dat De Vries eerder is aangehouden voor brandstichting
van zijn auto waarbij onder andere een rood sportbroekje in beslag is
genomen.
• De telefonische mededeling van het nﬁ van 19 januari 2001 en het
rapport dat op het rode sportbroekje sporen van vuurwerkresten zijn
aangetroffen.
In de weken daarna wordt aan de lijst nog toegevoegd:
• Het feit dat de verklaringen van De Vries op onderdelen onjuist zijn en
op verschillende punten aantoonbaar leugenachtig.
Bovendien speelt mee dat de geplande Oslo-confrontatie met getuige
De Leeuw nog niet heeft plaatsgevonden.31 Een Oslo-confrontatie is een
procedure waarin onderzocht wordt of een getuige de verdachte als de
dader herkent. Hoe die procedure eruitziet, komt hieronder aan de orde.

29
30
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Art. 157, lid 3 Wetboek van Strafrecht (Sr.).
Art. 67, lid 3 Sv.
Uit bijlage bij brief mr. A.C.M. Welschen van 14 januari 2003.
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Februari 2001:
De Vries praat tegen medegedetineerden
André de Vries wordt gedetineerd in een Huis van Bewaring. Eind februari
2001 zou hij tegen een medegedetineerde hebben verteld dat hij ‘het
aangestoken had, maar dat hij niet meer kon bekennen omdat er te veel
gebeurd was.’ Een andere medegedetineerde vertelt tegen de politie dat
De Vries gezegd had ‘dat het niet zijn bedoeling was geweest en dat het uit
de hand was gelopen.’ Naar aanleiding van deze verklaringen wordt er een
inﬁltrant ingezet in het Huis van Bewaring.

Februari - maart 2001:
Nieuwe ontwikkelingen rondom de GSM
Nader onderzoek naar de gsm 9987 in februari en maart 2001 leidt tot
nieuwe inzichten. Meestal kan de provider over elke gsm achteraf zogenaamde printgegevens leveren. Dat is een lijst van onder andere telefoonnummers waarmee gebeld is, de tijdstippen waarop dit gebeurde en hoe
lang de gesprekken duurden. Die printgegevens waren voor deze gsm niet
meer beschikbaar.
Er is echter wel nog een lijst met het gsm-verkeer in het rampgebied
van 13 mei 2000 van de zendmasten in dat gebied. Bij bestudering van die
lijst blijkt dat het gsm-nummer 9987 liefst tien keer op die lijst voorkomt.
Geen van de mensen achter de telefoonnummers waarmee 9987 volgens
die lijst gebeld had, heeft echter iets te maken met De Vries of kan op enige
manier met hem in verband worden gebracht.
Op 19 maart 2001 maakt de rechter-commissaris daarop de volgende
telefoonnotitie:
‘T.a.v. de gsm-gegevens gaat de OvJ er inmiddels ook vanuit dat de
verdachte deze gsm op 13 mei 2000 niet in zijn bezit heeft gehad,
aangezien degenen die op 13 mei 2000 vanaf dit toestel gebeld zijn
verklaren op die dag geen telefonisch contact te hebben gehad met
verdachte.’32

20 maart 2001: Uitslag Oslo-confrontatie
De voorbereidingen voor de Oslo-confrontatie beginnen op 20 februari
2001, bijna een maand na de aanhouding van De Vries. En weer een maand
32
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later, op 20 maart, vindt de confrontatie daadwerkelijk plaats met getuige
De Leeuw, de vrouw die op de dag van de ramp een man in een rood
sportbroekje zag wegrennen. De Oslo-confrontatie wordt uitgevoerd met
behulp van video.
De getuige krijgt in zo’n confrontatie de verdachte te zien tussen een
aantal anderen – ﬁguranten genoemd – die ook voldoen aan het signalement van de dader.33 In feite is zo’n confrontatie een test waarin geprobeerd wordt tegelijkertijd twee vragen te beantwoorden: heeft de getuige
nog voldoende herinnering aan het uiterlijk van de dader en is de verdachte dezelfde persoon als de dader? Als de getuige dan de verdachte als
de dader aanwijst, kunnen beide vragen bevestigend worden beantwoord.
De test biedt uiteraard geen absolute zekerheid, want ook als de getuige de
verdachte aanwijst, kan dat bij toeval gebeuren. En de politie moet ervoor
zorgen dat de getuige echt alleen op zijn geheugen afgaat en dus nergens
anders uit kan aﬂeiden wie de verdachte zou kunnen zijn.
Getuige De Leeuw wijst De Vries niet aan als de man die zij op de dag
van de ramp heeft gezien.34 ‘Nee, hij zit er niet bij’, zegt zij. Dat betekent
dat De Vries niet de man in het rode sportbroekje was of dat getuige De
Leeuw zich na 10 maanden het uiterlijk van die man niet meer goed kan
herinneren of beide.35

26 maart 2001: Getuige Donkers
Op 26 maart 2001 meldt zich weer een nieuwe getuige, Donkers. Hij vertelt dat hij een bekende is van André de Vries. De Vries heeft hem verteld
over verschillende branden die hij gesticht zou hebben. Bovendien vertelt
Donkers iets heel belangrijks: hij ontmoette André de Vries in de millenniumnacht in Enschede en kreeg toen van hem te horen dat er bij se Fireworks een grote bom ligt die binnenkort tot ontplofﬁng gaat komen.

4 april 2001: Raadkamerzitting
Op 4 april 2001 wordt besloten over verlenging van de voorlopige hechtenis van De Vries. Dat gebeurt in een zogenaamde raadkamerzitting van de
33
34
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Zie uitgebreid hierover Van Koppen & Wagenaar (2002) en Van Amelsvoort (2005).
Bollen (2004), p. 415 en p. 434.
Aan getuige De Leeuw is nog weer later, op 20 juli 2001, een 75-tal politiefoto’s
getoond van mannen die aan het door haar gegeven signalement voldeden. Bij die
foto’s zat overigens niet een foto van De Vries.
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rechtbank Almelo, waarbij geen publiek wordt toegelaten. Het verhaal over
de gsm wordt nu niet meer genoemd door de ofﬁcier van Justitie als grond
voor verlenging van de hechtenis. Er zijn inmiddels ook nieuwe feiten en
omstandigheden op grond waarvan De Vries als verdachte kan worden
beschouwd: de tip van Donkers van 26 maart 2001 en de verklaringen van
de medegedetineerden over een bekentenis van De Vries.36

26 april 2001: Proces-verbaal over de GSM
Op 26 april 2001 maakt misdaadanalist Smits een formeel proces-verbaal
op over het gebruik van de gsm 9987 op 13 mei 2000. Hij heeft alle relevante
gegevens op een rijtje gezet. Zijn analyse leidt tot de conclusie dat het niet
aannemelijk is dat De Vries de telefoon op 13 mei 2000 in zijn bezit had. Dit
proces-verbaal wordt op dat moment niet toegevoegd aan het dossier.37

27 april 2001: GSM-verhaal toch weer als grond
voorlopige hechtenis
Tijdens een pro-forma zitting van de rechtbank Almelo op 27 april 2001
voert de ofﬁcier van Justitie, naast andere feiten en omstandigheden, toch
weer het onderzoek naar de gsm aan als grond voor het voortduren van de
voorlopige hechtenis van De Vries.38

23 mei 2001: De Vries praat tegen infiltrant
Naar aanleiding van de verhalen die De Vries tegen medegedetineerden in
het Huis van Bewaring heeft verteld, wordt een inﬁltrant ingezet. Dat is een
politieman die zich voordoet als gedetineerde en dan hoopt dat de verdachte
tegen hem spontaan een bekentenis aﬂegt.39 Dat moet spontaan gebeuren,
want anders is het een verkapt verhoor dat bijvoorbeeld niet voldoet aan
de formele eis dat de cautie wordt gegeven, zodat de verdachte weet dat
hij het recht heeft om te zwijgen. Op 23 mei 2001 zou De Vries tegen deze
inﬁltrant onder meer hebben gezegd: ‘Ja, ik heb het gedaan, maar dat zeg ik
nooit. Ik moet gewoon volhouden dat ik op het zwembad was.’

36
37
38
39
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Bijlage bij brief mr. A.C.M. Welschen van 14 januari 2003.
Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister
over rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam).
Persbericht Landelijk Parket, 5 juli 2004 (Onderzoek Rijksrecherche naar Tolteam:
rechterlijke macht niet misleid).
Zie hierover Beijer, Bokhorst, Boone, Brants & Lindeman (2004), hoofdstuk 2.
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Juli 2001: Horen getuigen naar aanleiding van
verklaring Donkers
Getuige Donkers zei op 26 maart 2001 dat De Vries in de millenniumnacht
in Enschede tegen hem de ontplofﬁng bij se Fireworks zou hebben aangekondigd. In juli 2001 worden naar aanleiding van dit verhaal verschillende
getuigen gehoord. Vier getuigen zeggen dat De Vries in Almelo was tijdens
de millenniumnacht. Eén getuige heeft De Vries die nacht in Enschede
gezien.

September 2001: Proces-verbaal van Smits wordt
toegevoegd aan het dossier
In september 2001 wordt het proces-verbaal van 26 april 2001 van misdaadanalist Smits alsnog toegevoegd aan het dossier. Daarin schrijft hij dat het
niet aannemelijk is dat de gsm 9987 op 13 mei 2000 in het bezit van De
Vries was. Inmiddels is wel een aantal kleine wijzigingen aangebracht in
het proces-verbaal. Die hebben betrekking op de tijden waarop er met de
9987 is gebeld op 13 mei 2000. Het proces-verbaal blijft echter gedateerd
op 26 april 2001 en de conclusie blijft ongewijzigd.

28 september 2001: Geluidsband 112
Met gsm 9987 is op de dag van de ramp tweemaal naar 112 gebeld. Op
28 september 2001 wordt pas duidelijk dat met die telefoon naar 112 is
gebeld door een vrouw, een zekere Anita Stevens. Zij is de zus van Dave
Stevens, degene die de gsm 9987 op 13 mei 2000 in zijn bezit had. Op de
dag van de ramp was zij samen met haar broer en enkele andere personen
in het rampgebied. Het heeft onder andere zo lang geduurd om te achterhalen wie met 9987 belde, omdat het veel tijd kostte om de geluidsband
van het gesprek te vinden. Dat werd, zo blijkt uit onderzoek, veroorzaakt
doordat klokken van registraties niet op tijd lopen. Er zaten 2 minuten en
49 seconden verschil tussen de registratie van de 112-centrale in Driebergen en de voicerecorder van de brandweer Twente. 40

40

Vermoedelijk is het niet op tijd lopen van de tijdsregistratie van meldkamers geen
incident. Zie voor een ander geval De Poot et al. (2004), p. 242. Dit is zorgelijk omdat
het precieze tijdstip van een melding met enige regelmaat van belang is in een
strafzaak.
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Mei 2002: Het Mei-memo
In mei 2002 schrijven rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn
een intern memo waarin ze hun kritiek op het onderzoek van het Tolteam
kenbaar maken. Dit memo is vertrouwelijk en bestemd voor korpschef
mr. P. Deelman. De kritiek komt er kort gezegd op neer dat er eenzijdig is
gerechercheerd op André de Vries zodat het risico bestaat dat iemand die
wel eens onschuldig zou kunnen zijn, toch veroordeeld gaat worden. Wij
citeren het Mei-memo hier voorzover dat voor de discussie hieronder van
belang is. De volledige tekst van het Mei-memo staat in Bijlage 1.
Rode broekje
‘Rode sportbroek in beslag genomen bij poging brand eigen auto
van De Vries op 19 juni 2000 [...] Broek zat in zak van C1000. Dick
Somers [rechercheur] trok hem aan, ging van hand tot hand, werd
later veilig gesteld. Wat heeft er in de plastic C1000 zak gezeten?
Volgens proces-verbaal direct veiliggesteld.’
Verhoor van getuigen
Paalman hoort Mijwaart [teamchef] tegen Jager [rechercheur] zeggen:
“Je moet Roy Franken [getuige] laten verklaren dat André tussen
de twee knallen op het Rutbeek kwam en daarna gelijk weer wegging. Dan hebben we hem met zijn telefoon [...] in het rampgebied.”
Prompt verklaart de getuige dit zo. Later bij de RC zegt hij dat dit
hem in de mond is gelegd.’
Telefoon
‘Door ons wordt dit nummer (9987) onderzocht en via de paalgegevens komen wij eind februari begin maart 2001 tot de conclusie dat
Dave Stevens deze gsm vermoedelijk bij zich had en André de V. een
andere gsm. Als wij dit bij proces-verbaal willen vastleggen, mag dit
niet, tactisch beter om even te wachten [Kamperman, teamchef].’
‘Stam [ofﬁcier van Justitie] is 15 maart door ons op de hoogte
gebracht dat André vermoedelijk de gsm 9987 niet had […]. Letterlijk zei Stam: ‘[…] Dan ben ik mijn verdachte kwijt!’ Wij delen Stam
mede dat er best een andere verdachte kan zijn. Hij kijkt ons verbaasd aan en zegt: ‘Het hele team denkt toch dat De V. de dader is?’
Nee, zeggen we. De volgende morgen krijgen we in de brieﬁng de
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wind van voren. Wij hadden tegen Stam moeten zeggen dat wij ook
dachten dat De V. de dader was. De puzzel klopt niet, en er is teveel
gebreid en gekleurd.’
‘Uiteindelijk maakt Jurgen Smits [misdaadanalist] mede aan de
hand van onze bevindingen een verbaal op waarin staat dat De Vries
13 mei 2000 vermoedelijk niet in het bezit was van de 9987. Dit verbaal is tot september 2001 in de lade blijven liggen bij Kamperman
[teamchef], ondanks aandringen van Paalman in april en juni 2001
dat dit naar de rechtbank moet. Kamperman zei na hiermee geconfronteerd te zijn: “het is per ongeluk blijven liggen” […]. In september 2001 gaat het stuk alsnog bij de stukken. Van januari tot september 2001 houdt Stam [ofﬁcier van Justitie] de rechtbank voor
dat André met die telefoon in het rampgebied was.’
‘Kamperman komt begin september 2001 bij Jurgen Smits en vraagt
hem om het PV op september te dateren om moeilijkheden te voorkomen, Jurgen doet dit niet.’
‘Wij hebben verschillende keren gevraagd naar de 112 band om
te luisteren naar de stem, maar het gesprek stond er volgens
Reijnshagen [teamchef] 41 niet op […]. Op 24 september 2001, twee
dagen voor de terechtzitting van André staat het gesprek plotseling
toch op de 112 band.’
Damhuis
‘Op 28 april 2001 wordt er afgeluisterd bij Damhuis, de klusjesman van se Fireworks. Dit aﬂuisteren gaat echter mis. ‘Wat heeft
Damhuis verteld en waar is de bewuste cd waar niets op staat?’
Als de rechercheurs achter Damhuis aan willen gaan mag dit niet
van de leiding.
‘Mijwaart [teamchef] is kwaad dat wij hiermee verder gaan. Toen
hij dit hoorde zei hij letterlijk: “Ik wordt ziek van jou en je Damhuis.
Hij is door mij afgehoord en is helemaal af en leeg. Hier gebeurt
verder niets mee”.’

41

Het Tolteam had een aantal teamchefs, te weten De Boer, Reijnshagen, Kamperman
en Mijwaart. Zie Bollen (2004), p. 480.
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Verjaardag moeder De Vries
‘In proces-verbaal juni 2001 stond dat op 13 mei de vader van De
Vries jarig was en op 19 juni de moeder [die onlangs was overleden].
Op 19 juni stuntelige poging om eigen auto in brand te steken [met
andere woorden: De Vries gaat brandstichten op verjaardagen].
Echter moeder was in september jarig. Op verzoek van de leiding
moest in ambtelijk verslag “moeder jarig 19 juni”. Op verzoek van
Paalman is een proces-verbaal “abusievelijk 19 juni verjaardag vermeld” opgemaakt.’
Op foto geen brandblusser
‘Op 13 mei 2000 rond 15.00 uur hangen de brandblussers vermoedelijk niet op hun plaats. Onderzoek door nfi, door de foto uit te vergroten om te kijken of er inderdaad een brandblusser hangt, wordt
niet gedaan. (Je dwaalt van de Vries af, hij is onze man, hij heeft
het gedaan, als hij hierover verklaart doen we er wat mee eerder
niet aldus Kamperman). Tot op heden nog niets mee gedaan, ons
inziens een belangrijke tactische aanwijzing als ze er niet hangen,
voor een bedrijfsongeval.’
Millenniumnacht
‘Getuigenverklaringen begin 2001: dat André in de millenniumnacht van 1999 op 2000 gezegd zou hebben dat er een grote bom af
zou gaan in Enschede. December 2001 bleek dat getuigen zich hadden vergist, onderbouwd met bewijs, dat het de jaarwisseling na
de ramp was 2000-2001 dat zij met André in een café in Enschede
waren. Echter begin september 2001 waren er al getuigenverklaringen van buren van de broer van André dat André in de millenniumnacht daar was, in Almelo. Bij de rechtbank werd toch in september
2001 opgevoerd dat André dit in de millenniumnacht had gezegd.’
Algemeen
‘Er werd alleen maar gezocht naar aanwijzingen dat hij de dader
was. Zaken in zijn voordeel werden verzwegen of kregen geen aandacht […]. André was de dader, punt uit’.
‘Wat zit er achter het kokerdenken naar André de Vries? […] Wij
zijn bezorgd dat dit proces een ongewenste wending krijgt die wij
mogelijk kunnen voorkomen, wanneer wij op zoek gaan naar de
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waarheid. Wij vinden dat het onze plicht is om aan waarheidsvinding te doen, totdat alles is uitgerechercheerd en dat is het nu
absoluut nog niet.’

22 augustus 2002: Veroordeling De Vries
André de Vries wordt op 22 augustus 2002 door de rechtbank Almelo
veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. 42 De veroordeling is gebaseerd op
de volgende bewijsmiddelen:
• Bewijsmiddel 1: de gebeurtenissen op 13 mei 2000 en de akten van
overlijden van de slachtoffers.
• Bewijsmiddel 2 en 3: de verklaringen van Donkers van 26 maart 2001
over wat De Vries gezegd zou hebben in de millenniumnacht.
• Bewijsmiddel 4 en 5: de vuurwerksporen op het rode sportbroekje van
De Vries.
• Bewijsmiddel 6, 7 en 8: de verklaringen van getuigen dat De Vries hun
gevraagd zou hebben hem een alibi te verschaffen.
• Bewijsmiddel 9: de verklaring van een medegedetineerde dat De Vries
gezegd zou hebben dat hij de brand had aangestoken, maar dat hij dit
niet meer kon bekennen.
• Bewijsmiddel 10: de verklaring van een medegedetineerde dat De Vries
gezegd zou hebben: ‘Het is uit de hand gelopen, het was niet mijn
bedoeling.’
• Bewijsmiddel 11: de uitlatingen van De Vries tegenover de inﬁltrant.

14 januari 2003: Brief advocaat-generaal Welschen
Paalman en De Roy van Zuydewijn zetten eind november 2002 opnieuw
hun visie op de zaak op papier. 43 Dit verslag is bestemd voor de leiding van
het Tolteam en wordt door de twee rechercheurs niet openbaar gemaakt.
Het verslag vormt ook de aanleiding voor advocaat-generaal mr. A.C.M.
Welschen van het ressortparket Arnhem om de zaak nader te onderzoeken. 44 Welschen is betrokken, omdat inmiddels tegen het vonnis van de
rechtbank Almelo hoger beroep is ingesteld bij het Hof Arnhem.
42
43
44

Rechtbank Almelo 22 augustus 2002, LJN-nummer AE 6814.
Verslaglegging van verrichtingen en bevindingen door Paalman en De Roy van
Zuydewijn, 29 november 2002.
Dit blijkt althans uit een persverklaring van mr. P. Deelman, korpschef politie
Twente, begin 2003.
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Het onderzoek dat Welschen zelf instelde, leidt tot een brief van hem aan
korpschef Deelman op 14 januari 2003, waarin hij ook reageert op de kritiek van de twee rechercheurs in hun memo van mei 2002 (zie Bijlage 2). 45
‘De kritiek van Paalman en De Roy van Zuydewijn is geen aanleiding om tot
nader onderzoek of een andere zienswijze dan die van de leiding van het
Tolteam over te gaan’, concludeert Welschen.

24 januari 2003: Regiezitting
Niet alleen André de Vries wordt vervolgd, maar ook de twee directeuren
van se Fireworks, Rudi Bakker en Willy Pater. Ook zij zijn veroordeeld door de
rechtbank Almelo en ook in hun zaken is hoger beroep ingesteld bij het Hof
Arnhem. In hun strafzaken wordt op 24 januari 2003 bij het Hof Arnhem
een zogenaamde regiezitting gehouden. In zo’n regiezitting inventariseert
het Hof welke verzoeken er allemaal zijn van zowel het openbaar ministerie
als de verdediging, bijvoorbeeld om nader onderzoek te doen of om getuigen en deskundigen te horen. De regiezitting is bedoeld om het vervolg
van het proces en de eigenlijke zittingen zo efﬁciënt en soepel mogelijk te
laten verlopen.
Tijdens de regiezitting geeft Welschen het vertrouwelijke Mei-memo
van Paalman en De Roy van Zuydewijn aan het Hof en aan de advocaten
van de verdachten. Via de advocaten komt het interne memo in de openbaarheid.
Welschen meent dat het Mei-memo niet erg belangrijk is. ‘Het zijn
ondergeschikte punten die niet van belang zijn voor het totaal van het
onderzoek’, zegt hij tijdens de zitting. Hij meldt ook dat het openbaar
ministerie de verdenking op grond van de gsm 9987 al op 15 maart 2001
heeft laten vallen. 46
Mr. J.P. Plasman, de advocaat van se Fireworks directeur Bakker, dient
tijdens deze zitting een verzoek in om de rechercheurs Paalman en De Roy
van Zuydewijn als getuigen te horen. 47 Bakker heeft daar belang bij, want
hij wil aantonen dat het onderzoek naar de Vuurwerkramp op verschillende punten niet professioneel was. Een verklaring van Paalman en De
Roy van Zuydewijn over hetgeen zij ook in het Mei-memo hebben aangekaart, zou hieraan kunnen bijdragen.
45
46
47
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Netwerk, http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=8789.
Netwerk, Nederland 1, 30 januari 2003.
Netwerk, Nederland 1, 30 januari 2003.
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29 januari 2003:
Korpschef politie Twente neemt afstand van kritiek
Na het openbaar worden van het Mei-memo neemt de korpschef van de
politie Twente Deelman op 29 januari 2003 afstand van de kritiek van de
rechercheurs. Volgens hem is het onderzoek gedegen en integer uitgevoerd. De kritiek van de rechercheurs is geen aanleiding om het onderzoek
anders aan te pakken. 48

30 januari 2003: Uitzending Netwerk
In een uitzending van het televisieprogramma Netwerk op 30 januari 2003
wordt uitvoerig aandacht besteed aan het Mei-memo van de twee rechercheurs. Na aﬂoop van de uitzending worden het Mei-memo en de brief van
Welschen van 14 januari 2003 op internet geplaatst. 49

13 maart 2003: Getuigenverklaringen Paalman
en De Roy van Zuydewijn bij het Hof Arnhem
Het Hof Arnhem hoort op 13 maart 2003 Paalman en De Roy van Zuydewijn
als getuigen in de zaak tegen se Fireworks directeuren Pater en Bakker.
De rechercheurs verklaren onder ede onder meer:
• dat er gekkigheid is uitgehaald met het rode sportbroekje van
De Vries.
• dat het broekje van hand tot hand is gegaan.
• dat rechercheur Dick Somers het rode sportbroekje voor zich gehouden
heeft of heeft aangetrokken/op zijn hoofd gezet.
• dat ze hebben gevraagd proces-verbaal op te maken over de telefoon
(ontlastend bewijs) en dat dit niet mocht. ‘Het was tactisch beter om
niet te doen’.
• dat ze van Smits hebben gehoord dat hem is gevraagd om een andere
datum op het proces-verbaal van 26 april 2001 te zetten.
• dat het Tolteam met een tunnelvisie heeft gerechercheerd en dat er
slordig is omgegaan met bewijsmateriaal.

48
49

Netwerk, Nederland 1, 30 januari 2003.
Netwerk, http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=8789.
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Maart 2003:
Nieuwe processen-verbaal over het rode sportbroekje
De verklaringen van de twee rechercheurs ter terechtzitting bij het
Hof Arnhem hebben tot gevolg dat in opdracht van advocaat-generaal
Welschen op 19 maart 2003 de leden van het Tolteam worden benaderd.
Hen wordt verzocht proces-verbaal op te maken over wat zij zich herinneren over het handelen met het rode sportbroekje tussen 31 oktober en
6 november 2000. Hierop leveren 28 rechercheurs een proces-verbaal in.
Één van hen is rechercheur Somers. Volgens Paalman en De Roy van
Zuydewijn is hij degene die ‘gekkigheid heeft uitgehaald met het broekje’.
Somers verklaart in een proces-verbaal van 24 maart 2003 kort samengevat
het volgende (het volledige proces-verbaal staat in Bijlage 3):
• Ik heb het broekje uit de zak gehaald, bekeken en weer in de zak
gedaan.
• Ik heb het broekje meegenomen naar de kofﬁekamer en aan collega’s
getoond.
• Ik heb het broekje getoond aan de teamleiding.
• Ik heb het broekje in een nieuwe zak gedaan en in mijn koffer mee naar
huis genomen.
• Ik heb het broekje meegenomen naar het café waar een brainstormsessie werd gehouden. Daar heb ik het broekje uit de gesealde plastic
zak gehaald en getoond. Vervolgens heb ik het broekje weer opgeborgen in de gesealde zak.
Daarnaast blijkt uit de processen-verbaal van de andere leden van het
Tolteam dat Somers het broekje zowel in de kofﬁekamer als tijdens de
brainstormsessie in het café voor zich heeft gehouden.50

12 mei 2003: Vrijspraak De Vries
Het Hof Arnhem spreekt André de Vries op 12 mei 2003 vrij (zie Bijlage 5).51
Het openbaar ministerie houdt echter vol dat ze met De Vries de juiste
verdachte voor het hekje hebben gezet en dat er voldoende bewijs was voor
een veroordeling.52
50
51
52
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Dit blijkt uit een brief die de advocaat van Paalman en De Roy van Zuydewijn
ontving van het Landelijk Parket (ofﬁcier van Justitie Van der Meijden).
Hof Arnhem 12 mei 2003, LJN-nummer AF 8395 (zie Bijlage 5).
Netwerk, Nederland 1, 12 mei 2003.

Chronologie

Het is niet gebruikelijk dat een vrijspraak door een rechtbank of Hof wordt
gemotiveerd. In deze bijzondere zaak doet het Hof Arnhem dat toch en
zelfs zeer uitgebreid (zie Bijlage 5). Het Hof legt uit waarom het de rechtbank Almelo niet volgt in zijn bewijsmiddelen:
• Bewijsmiddel 2 en 3 van de rechtbank: de verklaringen van Donkers van
26 maart 2001 over wat De Vries in Enschede gezegd zou hebben in de
millenniumnacht. Hof Arnhem: Nader onderzoek wees uit dat de verdachte de bewuste oudejaarsnacht niet in Enschede, maar in Almelo
had doorgebracht.
• Bewijsmiddel 4 en 5 van de rechtbank: de vuurwerksporen op het rode
sportbroekje van De Vries. Hof Arnhem: Er waren ten tijde van de ramp
zeer veel mensen in het rampgebied, het feit dat De Vries één van hen
was, levert op zichzelf nog geen verdenking, laat staan bewijs voor
brandstichting op.
• Bewijsmiddel 6, 7 en 8 van de rechtbank: de verklaringen van getuigen
dat De Vries hen gevraagd zou hebben hem een alibi te verschaffen.
Hof Arnhem: De getuigen die dit verklaren is het vuur zeer na aan de
schenen gelegd. Ze hebben in de loop van het onderzoek zeer verschillende verklaringen afgelegd. Het wordt uit deze getuigenverklaringen
bepaald niet helder hoe laat precies verdachte die bewuste dag op Het
Rutbeek aankwam en wat hij toen gezegd heeft.
• Bewijsmiddel 9, 10 en 11 van de rechtbank: de verklaringen van medegedetineerden over een bekentenis van De Vries en de uitlatingen van
De Vries tegenover de inﬁltrant. Hof Arnhem: De vage, inconsistente en
voor een belangrijk deel met grote onzekerheid overgeleverde uitlatingen van deze verdachte missen voldoende overtuigende kracht.

Juli 2003: Onderzoek door Bureau Interne Zaken
Drs. J.H.H. Mans is burgermeester van Enschede. In die hoedanigheid is
hij ook korpsbeheerder van het politiekorps Twente. In die rol geeft hij in
juli 2003 opdracht om een onderzoek te doen, omdat binnen en buiten de
rechtszaal de professionaliteit van het Tolteam in twijfel is getrokken.53
Het onderzoek wordt uitbesteed aan het Bureau Interne Zaken van een
53

Tweede Kamer, Aanhangsel Handelingen [2003-2004] nr. 2172 (Vragen van het lid
Vos (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
van Justitie over het Rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam. (Ingezonden 7 juli
2004); Antwoord).
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andere politieregio, namelijk Gelderland-Midden. Het Bureau Interne Zaken
moet onderzoeken of sprake is geweest van strafbare feiten of plichtsverzuim door leden van de regiopolitie Twente.54

16 november 2003:
Tussenrapportage Bureau Interne Zaken
Op 16 november 2003 komt het Bureau Interne Zaken met een tussenrapportage (zie Bijlage 6). De voorlopige conclusie is dat verantwoordelijken
en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek tegen de verdachte
De Vries opzettelijk de rechterlijke macht hebben misleid.55 Het rapport
van Bureau Interne Zaken wordt niet openbaar gemaakt. Burgermeester
Mans wendt zich naar aanleiding van deze tussenrapportage tot minister
van Justitie Donner. Donner verzoekt vervolgens het College van Procureurs-Generaal om de Rijksrecherche een onderzoek in te laten stellen naar
strafbare feiten door de leden van het Tolteam.56 In januari 2004 neemt
de Rijksrecherche het onderzoek naar het Tolteam over van het Bureau
Interne Zaken.

13 mei 2004: Brandbrief rechercheurs
Op 13 mei 2004 sturen Paalman en De Roy van Zuydewijn een brandbrief
naar het Landelijk Parket omdat ze niet worden gehoord door de Rijksrecherche.57

17 mei 2004: Schorsing rechercheurs
Op 16 mei 2004 treedt de advocaat van de twee rechercheurs, Peters, op
in een uitzending van het televisieprogramma Netwerk. Hij meldt dat de
rechercheurs nog niet zijn gehoord door de Rijksrecherche.58 Naar aanleiding van het optreden van hun advocaat worden Paalman en De Roy van
Zuydewijn op 17 mei 2004 geschorst. Ze hadden zich niet tot de pers mogen
wenden.

54
55
56
57
58
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Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister
over rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam), p. 2.
Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister
over rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam), p. 2.
Netwerk, http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=75948.
Netwerk, Nederland 1, 16 mei 2004.
Netwerk, Nederland 1, 16 mei 2004.
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5 juli 2004: Resultaten onderzoek Rijksrecherche
Uiteindelijk worden Paalman en De Roy van Zuydewijn op 1 juni 2004
toch nog gehoord door de Rijksrecherche. Uit het proces-verbaal van dit
verhoor blijkt dat de rechercheurs uitsluitend zijn gehoord over het rode
sportbroekje en hetgeen daar volgens hen mee zou zijn uitgehaald. Andere
onderwerpen zijn in het verhoor niet aan de orde gekomen.
De resultaten van het onderzoek van de Rijksrecherche worden op 5 juli
2004 meegedeeld aan de autoriteiten in Twente. Op die dag geeft het Landelijk Parket ook een persbericht uit over de conclusies van het onderzoek.59
Het persbericht heeft als kop: ‘Onderzoek Rijksrecherche naar Tolteam:
rechterlijke macht niet misleid.’ De Rijksrecherche heeft, zo meldt het persbericht, geen enkele onderbouwing gevonden voor de veronderstelling van
Bureau Interne Zaken dat het Tolteam of medewerkers van het Openbaar
Ministerie in het onderzoek naar de Vuurwerkramp opzettelijk de rechterlijke macht hebben misleid.
Over de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche meldt het persbericht kort samengevat het volgende:
• ‘Er was geen sprake van een geheim opsporingstraject richting verdachte De Vries.’ Kennelijk werd er in het rapport van het Bureau
Interne Zaken melding gemaakt van een geheim onderzoekstraject. De
Rijksrecherche concludeert nu echter dat hiervan geen sprake was.
• ‘De constatering van [het Bureau Interne Zaken], dat De Vries tijdens
zijn eerste verhoor op 21 november 2000 als verdachte had moeten worden aangemerkt en niet als getuige, is niet juist. De Vries was getuige
tijdens zijn eerste verhoor op 21 november 2000.’
• ‘Er is geen sprake van onrechtmatig bewijs.’
• ‘Rechercheur Paalman is tijdens zijn verhoor door de Rijksrecherche
teruggekomen op zijn verklaring bij het gerechtshof over het rode
broekje.’

5-13 augustus 2004: Kort geding
Paalman ontkent dat hij in zijn verhoor bij de Rijksrecherche is teruggekomen op zijn eerdere verklaring over het rode sportbroekje. Beide
rechercheurs willen daarom rectiﬁcatie van het persbericht. Bovendien
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Persbericht Landelijk Parket, 5 juli 2004 (Onderzoek Rijksrecherche naar Tolteam:
rechterlijke macht niet misleid).
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willen zij dat de rapporten van het Bureau Interne Zaken van de Rijksrecherche openbaar worden gemaakt. Zij doen verschillende verzoeken
daartoe, onder andere op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob), maar die worden alle afgewezen. Ook verzoeken tot rectiﬁcatie van
het persbericht worden afgewezen. Daarom spannen de rechercheurs een
kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden, dat dient op 5 augustus
2004 bij de rechtbank ’s-Gravenhage. De uitspraak van het kort geding is
op 13 augustus 2004.60
De vordering tot openbaarmaking van het Rijksrechercherapport en de
tussenrapportage van het Bureau Interne Zaken wordt afgewezen. De rechter oordeelt dat niet is gebleken dat het belang van beide eisers – Paalman
en De Roy van Zuydewijn – bij openbaarmaking van de rapportages groter
is dan dat van gedaagde bij het vertrouwelijk houden daarvan. De vordering tot rectiﬁcatie wordt wel toegewezen. De rechter vindt dat niet aannemelijk is geworden dat Paalman daadwerkelijk is teruggekomen op zijn
getuigenverklaring voor het Hof.

27 augustus 2004: Antwoord op Kamervragen I
Naar aanleiding van het persbericht van 5 juli 2004 stelt kamerlid Marijke
Vos vragen. Minister van Justitie Donner beantwoordt de vragen op
27 augustus 2004.61 Op de vraag om inzage in het rapport van de Rijksrecherche antwoordt Donner dat hij de Tweede Kamer op korte termijn per
brief zal informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

27 oktober 2004: Brief minister van Justitie Donner
De korte termijn van de minister duurt tot 27 oktober 2004. Dan stuurt
minister Donner een brief aan de kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche.62 Hij geeft een samenvatting van het rapport
en concludeert:

60
61
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‘Uit het onderzoek van de Rijksrecherche is niet gebleken dat medewerkers van de regiopolitie Twente en het arrondissementsparket
te Almelo binnen het strafrechtelijk onderzoek tegen De V. opzettelijk de rechter hebben misleid, zoals de hypothese van [het Bureau
Interne Zaken] luidde. In geen van de zes onderzoekstrajecten van
de rijksrecherche zijn onregelmatigheden geconstateerd.’63

December 2004: Artikel 12-procedure
De twee rechercheurs worden niet vervolgd voor meineed voor de verklaringen die zij onder ede bij het Hof Arnhem hebben afgelegd. Maar de
beslissing van de ofﬁcier van Justitie om niet te vervolgen – om te seponeren – hoeft niet het einde te betekenen, want iemand die daar belang bij
heeft kan bij het Hof over die beslissing klagen. Dat kan op grond van art. 12
Sv.64 Het Hof kan dan de ofﬁcier van Justitie opdracht geven om alsnog tot
vervolging over te gaan.
se Fireworks directeur Pater volgt deze artikel 12-procedure. Zijn belang
is dat hij het onderzoek van het Tolteam als onprofessioneel wil afschilderen en vervolging van de beide rechercheurs voor meineed kan daarbij
helpen. Op 20 december 2004 wordt bij het Hof Arnhem in verband met
deze klachtprocedure een zitting gehouden. Deze procedure wordt gekenmerkt door iets bijzonders. Het Hof wil, alvorens te beslissen, inzage in de
rapportages van het Bureau Interne Zaken en van de Rijksrecherche. En dat
willen natuurlijk ook de twee rechercheurs. Het openbaar ministerie weigert echter aan het Hof inzage te geven.

14 januari 2005:
Rapport Bureau Interne Zaken lekt uit
Op 14 januari 2005 krijgt het televisieprogramma Netwerk het rapport
van Bureau Interne Zaken in handen.65 Het rapport wordt na de uitzending
op internet geplaatst (zie Bijlage 6). In het rapport wordt gemeld dat niet
kan worden uitgesloten dat medewerkers van het Tolteam strafbare feiten
hebben gepleegd zoals meineed en valsheid in geschrifte of zijn betrokken
bij een vorm van plichtsverzuim. Het Bureau Interne Zaken vertelt dat het
63
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Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister
over rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam), p. 8.
Dat is een nogal bijzondere procedure. Zie daarover Van Gend & Visser (2004).
Netwerk, Nederland 1, 14 januari 2005.
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verkrijgen van informatie vanuit het Tolteam soms stroef verliep; pas heel
laat kreeg men een computerschijf in handen met relevante informatie. En
mogelijk was er een geheim onderzoekstraject en onrechtmatig verkregen
bewijs.
De onderliggende stukken, die tot het rapport van het Bureau Interne
Zaken hebben geleid, worden echter niet bekend. Het tussenrapport van het
Bureau Interne Zaken bevat een aantal punten, zoals het geheime onderzoekstraject, waarvan Paalman en De Roy van Zuydewijn kennelijk ook niet
op de hoogte waren, want zij hebben daarover eerder niets gemeld.
Leden van de Commissie Justitie van de Tweede Kamer constateren dat
minister van Justitie Donner in zijn brief van 27 oktober 2004 geen volledige openheid van zaken heeft gegeven. Bovendien bevat het rapport van
het Bureau Interne Zaken meer onderzoekstrajecten dan de zes onderwerpen waarop de Rijksrecherche het onderzoek richtte. Zij pleiten daarom voor
openbaarmaking van zowel het rapport van het Bureau Interne Zaken als het
rapport van de Rijksrecherche. Alleen op deze manier kunnen zij controleren
of Donner in zijn brief aan de kamer de juiste informatie heeft verstrekt.

31 januari 2005: Antwoord op Kamervragen II
Op 31 januari 2005 geeft Donner opnieuw antwoord op Kamervragen
over het rapport van het Bureau Interne Zaken, het onderzoek van de Rijksrecherche en het strafrechtelijk opsporingsonderzoek.66 De antwoorden
van Donner die openbaar worden gemaakt leveren geen nieuwe informatie op. Een aantal vragen, onder meer over de inhoud van het rapport van
de Rijksrecherche, heeft Donner vertrouwelijk beantwoord. Deze antwoorden kunnen enkel door leden van de Tweede Kamer worden ingezien.

8 februari 2005: Uitslag artikel 12-procedure
Op 8 februari 2005 wijst het Hof Arnhem de klacht van se Fireworks
directeur Pater af, zodat Paalman en De Roy van Zuydewijn niet zullen
worden vervolgd voor meineed. Dat doet het Hof zonder dat het inzage
heeft gekregen in de rapportages van het Bureau Interne Zaken en van de
Rijksrecherche.
66
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en antwoorden over rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam); Tweede Kamer
[2004-2005] 27157, nr. 62 (Vuurwerkramp Enschede; Aanvullende lijst van vragen en
antwoorden over het Tolteam en het rijksrechercherapport dat is opgesteld naar
aanleiding van het BIZ-rapport).

Chronologie

Februari 2005: Rechtmatigheid schorsing
Nadat de rechercheurs op 17 mei 2004 werden geschorst, hebben zij een
bezwaarschrift ingediend tegen de schorsing. Op 25 augustus 2004 is er
een hoorzitting geweest bij de Bezwarencommissie Regiopolitie Twente
naar aanleiding van dit bezwaarschrift.
Een aantal weken later oordeelt de bezwarencommissie dat de schorsing van Paalman en De Roy van Zuydewijn rechtmatig was. In februari
2005, enkele dagen nadat het Hof Arnhem besloot dat de rechercheurs
niet hoefden te worden vervolgd voor meineed, draagt de politie Twente
de rechercheurs voor voor ontslag.
Naar aanleiding van het voorgenomen ontslag van de rechercheurs stelt
kamerlid Marijke Vos op 1 februari 2005 opnieuw Kamervragen. Minister
van Justitie Donner antwoordt dat het ontslag een zaak is van de korpsbeheerder, burgermeester Mans. De ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie hebben geen rol bij dit soort personeelsaangelegenheden. Donner
wijst het verzoek tot openbaarmaking van de rapportages van Bureau
Interne Zaken en de Rijksrecherche wederom af.67

Juni 2005: Ontslag rechercheurs
Na langdurige onderhandelingen tussen korpschef Deelman en de beide
rechercheurs wordt in juni 2005 besloten om de arbeidsovereenkomst te
beëindigen.

25 mei 2005: Parlementair onderzoek
Op 25 mei 2005 heeft de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede
Kamer een gesprek met mr. A. Herstel. Dit in verband met een mogelijk
optreden van deze rechter en voormalig hoofdofﬁcier van Justitie als
externe deskundige in een eventueel parlementair onderzoek naar de
Vuurwerkramp.68 Op 14 september 2005 stemt het bestuur van de Tweede
Kamer in met een dergelijk onderzoek door Herstel. Bij het schrijven van dit
boek is het onderzoek van Herstel nog niet afgerond.
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Tweede Kamer, Aanhangsel Handelingen [2004-2005] nr. 1062 (Vragen van het
lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de aanzegging van het ontslag aan de twee rechercheurs
van het Tolteam).
Agenda vaste commissie voor Justitie, http://www.rvdj.nl/samenst2.html.
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hoofdstuk 3

DE KRITIEK VAN
DE RECHERCHEURS
De kritiek van de rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn op het
opsporingsonderzoek van het Enschedese Tolteam naar de Vuur werkramp
mag dan vele gevolgen hebben gehad, de vraag of zij met hun kritiek
gelijk hadden is nog niet beantwoord. Het onderzoek van het Bureau
Interne Zaken van het politiekorps Gelderland-Midden en het onderzoek
van de Rijksrecherche zouden die vraag misschien kunnen beantwoorden.
Maar alle verzoeken, zowel van de twee rechercheurs als van leden van de
Tweede Kamer om de rapporten – en de stukken die daaraan ten grondslag
liggen – in te zien, werden tot nu toe consequent afgewezen. Alleen een
tussentijdse rapportage van het Bureau Interne Zaken is via het televisieprogramma Netwerk in januari 2005 uitgelekt (zie Bijlage 6).
Volgens dat tussenrapport kan niet worden uitgesloten dat medewerkers van het Tolteam meineed en valsheid in geschrifte pleegden of betrokken waren bij plichtsverzuim. Er wordt in het rapport onder meer gesproken over een geheim traject in het opsporingsonderzoek tegen verdachte
De Vries en het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit zijn overigens zaken waarvan Paalman en De Roy van Zuydewijn niet reppen in hun
Mei-memo en dus kennelijk niet van op de hoogte waren.
De voorlichting door minister van Justitie Donner aan de Tweede Kamer
geeft ook geen helderheid in de kwestie. Hij berichtte de Kamer over het
onderzoek van de Rijksrecherche. In zijn brief van 27 oktober 2004 schrijft
hij dat het onderzoek van het Bureau Interne Zaken in zijn geheel betrokken is in het onderzoek door de Rijksrecherche. Zijn brief is een samenvatting van het laatste onderzoek. Men zou dan de bevindingen van het
Bureau Interne Zaken moeten kunnen terugvinden in het onderzoek van
de Rijksrecherche, en dus ook in de brief van Donner. Dit is echter niet het
geval. Over verschillende relevante zaken die in het rapport van het Bureau
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Interne Zaken worden vermeld – zoals de verdenking van leden van het
Tolteam – wordt in de brief van Donner gezwegen. Verschillende kamerleden zijn na lezing van het rapport van het Bureau Interne Zaken dan ook
van oordeel dat minister Donner de kamer niet volledig heeft ingelicht over
de resultaten van het onderzoek door de Rijksrecherche.69 Wij kunnen niet
uitsluiten dat onderzoek naar deze kwestie voorlopig nog zal voortduren.
Inmiddels zijn beide rechercheurs ervan overtuigd dat er verwijtbare
fouten zijn gemaakt. Wij hebben geprobeerd hun verhaal zoveel mogelijk
te controleren aan de hand van de gegevens waarover wij konden beschikken. Daarbij werden wij gehandicapt doordat de minister van Justitie
– zelfs tegenover de direct betrokkenen – weigert de rapportages van het
Bureau Interne Zaken en de Rijksrecherche bekend te maken. Daarnaast
bestaat een deel van de aantijgingen van de beide rechercheurs uit hetgeen leidinggevenden gezegd zouden hebben. Of een bepaald gesprek
heeft plaatsgevonden, laat staan wat precies gezegd is, kunnen wij in de
meeste gevallen niet meer nagaan.

Toets van informatie

In de informatie waarover wij beschikken, hebben wij geen gegevens aangetroffen die de beweringen van Paalman en De Roy van Zuydewijn tegenspreken. Wij hebben ons daarom geconcentreerd op controle van hetgeen
zij beweren. In dit hoofdstuk bespreken wij de punten van kritiek die beide
rechercheurs te berde brachten en waarvoor wij ondersteuning vonden. In
het volgende hoofdstuk komen hun punten van kritiek aan de orde waarvoor wij geen directe steun vonden.

Het rode sportbroekje

Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen dat er onzorgvuldig is omgegaan
met het rode sportbroekje van De Vries.
In november 2000 komt het rode sportbroekje van De Vries in handen
van het Tolteam. Het sportbroekje is niet zonder belang. Getuige De Leeuw
had namelijk een man in een rood broekje zien wegrennen op de dag van
de ramp. De Vries droeg ook zo’n rood sportbroekje toen hij een maand
later, op 19 juni 2000, zijn eigen auto in brand stak. Op dat broekje bleken
vuurwerksporen te zitten en wel van een zodanige soort dat dit broekje
hoogstwaarschijnlijk tijdens de ramp in het rampgebied was.
69
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Het sportbroekje is overgedragen aan het Tolteam. In een proces-verbaal
van 23 januari 2001, opgemaakt door rechercheurs Jager en Somers, staat
slechts dat de rode broek na de overdracht uit de verpakking is genomen en
vervolgens is doorgezonden naar het nfi voor onderzoek.

Gekkigheid of niet?

Maar er is veel meer gebeurd met het broekje, zeggen de twee rechercheurs
in hun Mei-memo, maar ook later in hun verklaring voor het Hof Arnhem.
Zij vinden dat dit proces-verbaal dan ook niet een volledige weergave geeft
van hetgeen er met het broekje is gebeurd. Volgens hen zijn er meer handelingen met het broekje uitgevoerd dan het uit de zak halen, bekijken en
vervolgens doorsturen voor onderzoek. Sterker: zij stellen dat rechercheur
Dick Somers gekkigheid met het broekje heeft uitgehaald voordat het werd
doorgezonden naar het nfi. Hij nam het mee naar de kofﬁekamer, hield het
broekje voor zich, en heeft het broekje toen mogelijk ook aangetrokken of
op zijn hoofd gezet.
Naar aanleiding van de verklaringen van Paalman en De Roy van
Zuydewijn voor het Hof Arnhem heeft een aantal leden van het Tolteam
alsnog proces-verbaal opgemaakt over wat er met het broekje is gebeurd.
Dan wordt duidelijk dat het broekje, in tegenstelling tot wat in het oorspronkelijke proces-verbaal werd vermeld, meer dan éénmaal uit de zak is
gehaald en is getoond. Ook heeft rechercheur Somers het broekje voor zich
gehouden. Ondertussen heeft hij het nog tweemaal mee naar huis genomen (zie Bijlage 3). Vervolgens heeft Somers het broekje opnieuw geseald
en naar het nfi gezonden en daarmee bij het nfi de indruk gewekt dat het
broekje steeds deugdelijk bewaard is geweest.
Maar dat was dus niet het geval. Elke keer als een voorwerp uit de zak
gehaald wordt, loopt men de kans op contaminatie, dat wil zeggen dat de
sporen op het voorwerp verstoord worden door nieuwe sporen van buitenaf.
Dick Somers verklaart zelf dat hij het broekje verschillende keren uit de verpakking heeft gehaald en heeft getoond (zie Bijlage 3). Andere teamleden
zeggen dat hij daarbij het broekje voor zich heeft gehouden. Of dat gedrag
als ‘gekkigheid’ gekwaliﬁceerd moet worden, is niet alleen subjectief, maar
ook van minder belang. Waar het om gaat is dat een rechercheur – die overigens niet tot de technische recherche behoort – op zodanige manier met
een belangrijk stuk van overtuiging omgaat – door het uit de verpakking
te halen, voor zich te houden en zelfs mee naar huis te nemen – dat contaminatie kan plaatsvinden. Als hij vervolgens het tegenover het nfi doet
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voorkomen alsof dat alles niet met het broekje heeft plaatsgevonden, kan
dat niet door de beugel.
Het technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de sporen op het rode
sportbroekje niet kunnen zijn ontstaan door vuurwerk dat op reguliere
wijze is afgestoken en dat de sporen ook niet kunnen zijn beïnvloed door
eventuele gekkigheid die met het broekje is uitgehaald. Het Hof Arnhem
vindt daarom de verklaring van de twee rechercheurs over de gekkigheid
niet relevant voor de zaak. ‘Belangrijk voor deze zaak acht het hof dat niet:
zelfs als er met de broek grappen zijn uitgehaald, zijn de sporen op de broek
daardoor toch niet veroorzaakt’, aldus het Hof. En, schrijft het Hof, het verhaal van de twee rechercheurs dat gekkigheid is uitgehaald, wordt door
anderen met klem bestreden. Dat laatste getuigt onzes inziens van een
wel erg beperkte visie op de manier waarop de politie met sporenmateriaal zou moeten omgaan. De rechter in kort geding nuanceert op dit punt
het standpunt van het Hof: ‘Het feit dat het broekje uit de verpakking was
gehaald, waardoor afbreuk kon worden gedaan aan het sporenmateriaal,
resp. daarna opnieuw is ‘verzegeld’, werd niet gemeld. Die gang van zaken
– met name dat niet melden – bij een bewijsmiddel dat bij de behandeling van de strafzaak in eerste aanleg een cruciale rol heeft gespeeld, roept
serieuze vragen van professionaliteit op.’70
Niet inlichten rechterlijke macht
De rechter in kort geding betrekt in dat gebrek aan professionaliteit dat de
manier waarop met het broekje is omgegaan niet aan de rechter is gemeld.
Daarmee onttrekt de recherche niet alleen haar handelen aan controle
door de rechter, maar maakt het voor de rechter ook onmogelijk zelfstandig de kwaliteit van het broekje als bewijsmiddel te toetsen.
Het Bureau Interne Zaken acht het zelfs mogelijk dat de rechter het
broekje als bewijsmiddel had uitgesloten als duidelijk was geweest welke
handelingen daarmee waren uitgevoerd.
‘Door een aantal medewerkers van zowel het Tolteam als van Politie
Twente is op een als niet professioneel te betitelen wijze met de in
beslag genomen rode sportbroek omgegaan. Hierdoor bestaat vol-
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gens ons, rapporteurs, risico dat de rode sportbroek was uitgesloten
als bewijsmiddel, indien de feitelijkheden welke binnen het interne
onderzoek naar voren gekomen zijn bekend waren ten tijde van de
gerechtelijke procedure contra de verdachte A.dV.’71
Rechercheurs worden neergezet als leugenaars
Door de kritiek van Paalman en De Roy van Zuydewijn is bekend geworden
hoe onprofessioneel met het rode broekje is omgegaan. Zonder hun kritiek
was de rechter dat nooit te weten gekomen. Toch schrijft het Hof Arnhem:
‘Volgens de eerder genoemde interne critici van het rechercheteam is er
met het broekje ongepaste gekkigheid uitgehaald, door anderen wordt dat
met klem bestreden.’ Een soortgelijke opmerking staat in het persbericht
van het Landelijk Parket: ‘Uit alle door leden van het Tolteam opgemaakte
processen-verbaal en afgelegde verklaringen over het rode sportbroekje
heeft de Rijksrecherche geen ondersteuning gevonden voor de beweringen
van Paalman en De Roy van Zuydewijn.’72
Het is maar wat je als maatstaf neemt. Paalman en De Roy van Zuydewijn
hebben meer gezegd dan dat Somers mogelijk het broekje heeft aangetrokken of op zijn hoofd heeft gezet. Later zeiden zij niet zeker meer te weten of
dit gebeurd is. En de anderen zeggen dat Somers het broekje op zijn hoofd
heeft gezet, noch heeft aangetrokken, doch slechts voor zich heeft gehouden. Gekkigheid met het broekje heeft wel degelijk plaatsgevonden.
De discussie of en hoe gekkigheid met het broekje heeft plaatsgevonden, schept de mogelijkheid om Paalman en De Roy van Zuydewijn af te
schilderen als leugenaars. Het schept tevens de mogelijkheid om de aandacht af te leiden van de kern van hun kritiek, namelijk dat op onprofessionele manier met het broekje is omgegaan en dat de rechter hierover in het
ongewisse is gelaten. Het Bureau Interne Zaken doorzag dit, in tegenstelling tot het Landelijk Parket, wel in zijn tussenrapportage:
‘Gezien de strekking van de kritiek van de rechercheurs Paalman
en De Roy van Zuydewijn die kennelijk aandacht vroegen voor
het feit dat er in hun perceptie niet op een professionele wijze
71
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Bureau Interne Zaken, Politie Gelderland Midden, Voortgangsrapportage intern
onderzoek politie Twente, 16 november 2003, p. 5 (zie ook Bijlage 6).
Persbericht Landelijk Parket, 5 juli 2004 (Onderzoek Rijksrecherche naar Tolteam:
rechterlijke macht niet misleid).

49

Dissidente rechercheurs in Enschede

met het in beslag genomen sportbroekje was omgegaan, lijkt het
gezien vorenstaande conclusie, dat zij op dit punt bevestiging vinden.’73

gsm-verhaal deel I

Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen dat het proces-verbaal van
26 april 2001, opgemaakt door misdaadanalist Smits, niet direct werd toegevoegd aan de stukken.
Misdaadanalist Smits maakt op 26 april 2001 proces-verbaal op waarin
hij schrijft dat het onwaarschijnlijk is dat De Vries op 13 mei 2000 nog de
gsm met het nummer dat eindigt op 9987 in zijn bezit had. Dat procesverbaal wordt echter niet direct toegevoegd aan het dossier. Dat gebeurt
pas in september 2001. Minister van Justitie Donner schrijft hierover aan
de Tweede Kamer:
‘Dit proces-verbaal werd niet opgemaakt op verzoek van de teamleiding. Geconfronteerd met het proces-verbaal constateerde de
teamleider dat het proces-verbaal er op wees dat De V. niet de
gebruiker was van de mobiele telefoon. Voor de teamleider stond dit
op dat moment nog niet vast. [...] Het proces-verbaal werd daarop
niet (direct) aan het dossier toegevoegd.’74

De minister geeft de twee rechercheurs dus gelijk op het punt dat het
proces-verbaal van de misdaadanalist pas veel later aan het dossier is toegevoegd. De minister is echter minder duidelijk over de reden waarom dit
zo laat gebeurde. Het feit dat teamleiders niet overtuigd zijn – zoals Donner
in zijn brief schrijft – lijkt niet een valide reden om een proces-verbaal niet
in een dossier op te nemen. En dat geldt zeker voor een proces-verbaal dat
dermate ontlastend is voor de verdachte.
Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen verder dat ofﬁcier van Justitie
Stam, met de wetenschap dat het niet waar is, het verhaal van de telefoon
gebruikt als grond voor de verlenging van de gevangenhouding. Stam had
73
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onderzoek politie Twente, 16 november 2003, p. 5 (zie Bijlage 6).
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het verbaal van Smits gezien, maar zegt dat het nog niet duidelijk is wie
de telefoon in zijn bezit heeft en dat dat dus een grond is voor voortzetting van de gevangenhouding. Volgens Paalman en De Roy van Zuydewijn
gebruikt Stam, met de wetenschap dat het niet waar is, de telefoon als
grond voor de verlenging van de gevangenhouding. Dit gebeurt ook in de
zittingen die daarop volgen. Maar het proces-verbaal waar het om ging lag
niet bij de rechter.
Zowel minister Donner als advocaat-generaal Welschen zeggen echter dat de telefoon al na 21 maart 2001 is losgelaten als feit dat bijdraagt
aan de verdenking van De Vries, in juridische termen ernstige bezwaren
genoemd.75 Donner vermeldt in zijn brief dat de gsm nog wel is gebruikt
als onderzoeksgrond. Ook in het persbericht van het Landelijk Parket van
5 juli 2004 wordt gezegd dat de telefoon na 26 april 2001 nog is gebruikt
als grond voor het voortduren van de voorlopige hechtenis. Dat gebeurde
onder meer op 27 april 2001, zoals blijkt uit het persbericht 76 en op 5 juli
2001, zoals blijkt uit de reactie van de ofﬁcier van Justitie op het verzoek tot
onmiddellijke invrijheidstelling van De Vries.77
De heren lijken hier zichzelf tegen te spreken, of is er sprake van een
subtiel spel van woorden en juridische begrippen? Om daarin enig inzicht
te geven, is het nodig enige uitleg te geven over de termen ‘ernstige bezwaren’, ‘onderzoeksgrond’ en ‘grond’ zoals die een rol spelen in de regelgeving
van de voorlopige hechtenis. Daarvoor zijn relevant de artikelen 67 en 67a
van het Wetboek van Strafvordering (Sv.).78
Verdachten kunnen niet zomaar in voorlopige hechtenis worden genomen. Het toepassen van voorlopige hechtenis is aan voorwaarden verbonden, die in de wet worden genoemd. Dat zijn er vier: (1) er moeten ernstige
bezwaren zijn, (2) er moet sprake zijn van een geval waarin voorlopige
hechtenis is toegelaten en (3) er moet een grond zijn voor voorlopige hechtenis. (4) Daarnaast moet de rechter een zogenaamde anticipatietoets
uitvoeren.
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76
77
78

Brief mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003 (zie Bijlage 2); Tweede Kamer [2004-2005]
27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister Donner 27 oktober 2004 over
Rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam). Zie Bijlage 7.
Persbericht Landelijk Parket, 5 juli 2004 (Onderzoek Rijksrecherche naar Tolteam:
rechterlijke macht niet misleid).
Reactie ofﬁcier van Justitie Stam 5 juli 2001 op verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling.
Zie ook Corstens (2002), hoofdstuk 10, par. 14; Wedzinga (2003), pp. 204 ff.
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De eerste voorwaarde waaraan moet zijn voldaan, is dat er ernstige
bezwaren zijn tegen de verdachte die moeten blijken uit feiten en
omstandigheden.79 Er moet, kort gezegd, een stevige verdenking zijn dat
de verdachte het misdrijf heeft gepleegd en dat moet meer zijn dan een
vermoeden. Men mag bijvoorbeeld wel iemand op grond van een vermoeden als verdachte aanmerken, maar om een verdachte in voorlopige
hechtenis te nemen is dus meer nodig.80
De tweede voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een geval waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Die gevallen worden in de wet
opgesomd en de opsomming betreft steeds ernstige delicten.81
De derde voorwaarde is dat er een grond voor voorlopige hechtenis
moet zijn. De mogelijke gronden worden limitatief genoemd in de wet.82
Met die gronden wordt bedoeld dat de voorlopige hechtenis een doel moet
dienen. Als eerste grond noemt de wetgever ernstig gevaar voor vlucht. De
tweede grond is de gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid. En
dat moet dan weer uit bepaalde omstandigheden blijken, en wel tenminste
één van de volgende vier: (1) het gaat om een feit waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld en de rechtsorde is ernstig door dat feit
geschokt; (2) en (3) betreffen verschillende vormen van recidivegevaar; en
(4) indien de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor het,
anders dan door verklaringen van de verdachte, aan de dag brengen van de
waarheid, met andere woorden, het belang van het opsporingsonderzoek
(onderzoeksgrond).
De vierde voorwaarde bij het opleggen van voorlopige hechtenis
betreft het zogenaamde anticipatiegebod.83 Dat houdt in dat de rechter
geen voorlopige hechtenis mag opleggen als het zeer waarschijnlijk is dat
de verdachte uiteindelijk geen straf krijgt opgelegd of een kortere straf
dan de duur van de voorlopige hechtenis.
Deze wat droge uiteenzetting was nodig om de ogenschijnlijk tegenstrijdige verhalen over het proces-verbaal van misdaadanalist Smits en het
handelen van ofﬁcier van Justitie Stam daarop nader te verklaren.
79
80
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Art. 67, lid 3 Sv.
Vergelijk art. 27 Sv.
De opsomming staat in art. 67 Sv.
In art. 67a Sv.
Art. 67a, lid 3 Sv.
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Minister Donner en advocaat-generaal Welschen schrijven beiden dat
het telefoonverhaal na 20 maart 2001 niet meer bijdroeg aan de ernstige
bezwaren tegen verdachte (voorwaarde 1), maar nog wel werd gebruikt als
grond (voorwaarde 3). Zij bedoelen dan in het bijzonder grond nummer
4, het belang van het onderzoek. Na 20 maart 2001 werd het verhaal over
de gsm dus wel degelijk nog gebruikt bij de verlenging van de voorlopige
hechtenis, alleen niet meer onder de noemer van ernstige bezwaren, maar
onder de noemer van gronden.
Het klopt ook dat na 20 maart 2001 en ook nadat misdaadanalist Smits
zijn proces-verbaal had opgemaakt nog onderzoek werd gedaan naar de
telefoon. Smits had immers alleen maar vastgesteld dat De Vries hoogstwaarschijnlijk de telefoon niet in zijn bezit had, maar men wist nog niet
wie dat dan wel had.
Het is in dit verband wel van belang hoe ofﬁcier van Justitie Stam dit
heeft gepresenteerd aan de rechtbank Almelo die moest oordelen over verlenging van de voorlopige hechtenis. En daar zit nu net het probleem want
Stam heeft aan de rechter een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.
Dat blijkt uit de volgende omstandigheden.
Op 15 maart 2001 wist ofﬁcier van Justitie Stam al dat De Vries gsm
9987 niet had op de dag van de ramp.84 Dat wordt nog eens bevestigd
door het proces-verbaal van misdaadanalist Smits van 26 april 2001. In de
maanden daarna voert ofﬁcier van Justitie Stam echter de gsm wel steeds
op als grond voor het voortduren van de voorlopige hechtenis. ‘Uit onderzoek moet nog blijken wie de telefoon had op 13 mei 2000’, zegt hij nog op
5 juli 2001. De crux is echter dat hij daarbij niet vermeldt dat inmiddels
wel duidelijk is geworden dat de gsm in ieder geval niet in het bezit van De
Vries was. Daarmee heeft de ofﬁcier van Justitie bij de rechter de illusie
gewekt dat in het geheel geen duidelijkheid bestond over wie de gsm op
de rampdag in zijn bezit had en dat nog steeds de mogelijkheid bestond
dat de telefoon bij De Vries was op 13 mei 2000. Die onjuiste indruk bij de
Almeloër rechters werd nog eens versterkt doordat zij onkundig werden
gehouden van het feit dat er al in maart 2001 signalen waren dat de gsm
waarschijnlijk bij een zekere Dave Stevens was op 13 mei 2000.85 De telefooncontacten met de 9987 op 13 mei 2000 leidden immers niet naar De
Vries maar naar deze Stevens. En de rechters werd tot september 2001 het
84
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Dit blijkt uit de brief van mr. A.C.M. Welschen van 14 januari 2003 (zie Bijlage 2).
Brief mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003 (zie Bijlage 2).
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proces-verbaal van misdaadanalist Smits onthouden, dat in dit verband
cruciaal is.
Dat laatste wordt door het Landelijk Parket als volgt vergoelijkt: ‘De
getuigenverklaringen die de rechercheur had gebruikt voor zijn analyse
bevonden zich in het dossier. De rechterlijke macht kon er kennis van
nemen.’86 Dat mag formeel een juist standpunt zijn, maar materieel is het
dat niet. Misdaadanalist Smits is pas na een minutieuze analyse van een
groot aantal gegevens en na een aantal dagen werk tot zijn conclusies
gekomen. Een dergelijke analyse kan van rechters in het kader van de verlenging van een voorlopige hechtenis niet verwacht worden, zeker in een
zaak met een bijzonder omvangrijk dossier. De zittingen waarop over de
verlenging beslist wordt, hebben eerder het karakter van een pro-forma
zitting dan van een diepgravende analyse. Juist dan moet het openbaar
ministerie volledige openheid van zaken geven.
Wellicht is er zelfs meer aan de hand op dit punt. In het uitgelekte tussenrapport van het Bureau Interne Zaken wordt geschreven dat er wellicht
al vóór maart 2001 duidelijkheid was over de telefoon:
‘Binnen het deelonderzoek van het mogelijk achterhouden van
het zogenaamde gsm proces-verbaal is informatie aangetroffen
welke er op kan duiden dat al in 2000 binnen het Tolteam bekend
had kunnen zijn dat de verdachte AdV de gsm 9987 niet meer in
gebruik had.’87
Na dit tussenrapport is het onderzoek van het Bureau Interne Zaken afgebroken en overgenomen door de Rijksrecherche. Er is, voor zover wij weten,
op dit punt geen nader onderzoek gedaan.
Paalman en De Roy van Zuydewijn hadden nog meer kritiek over de
gsm. Wij hebben voor die resterende kritiek geen steun kunnen vinden en
bespreken die daarom in het volgende hoofdstuk.

86
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Persbericht Landelijk Parket, 5 juli 2004 (Onderzoek Rijksrecherche naar Tolteam:
rechterlijke macht niet misleid).
Bureau Interne Zaken, Politie Gelderland Midden, Voortgangsrapportage intern
onderzoek politie Twente, 16 november 2003, p. 5 (zie Bijlage 6).
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Millenniumnacht

Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen dat in het digitaal dossier bewijs
op onjuiste wijze werd gepresenteerd, waardoor er aan de rechter een
verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven.
Op 26 maart 2001 meldt getuige Donkers zich spontaan bij de politie.
Hij vertelt dat André de Vries in de millenniumnacht in een café in Enschede
tegen hem zei dat er bij se Fireworks een bom ligt die binnenkort tot ontplofﬁng komt. De Vries zegt zelf dat hij die nacht in Almelo was.
De verklaring van Donkers was een belangrijk bewijsmiddel in de
veroordeling door de rechtbank Almelo. Daarbij ging de rechtbank voorbij aan een aantal getuigen dat het verhaal van De Vries heeft bevestigd:
hij was inderdaad niet in Enschede in de millenniumnacht, maar op een
feestje bij zijn broer in Almelo.
In de strafzaak tegen André de Vries was het dossier dermate omvangrijk dat werd besloten te werken met een digitaal dossier dat werd aangeleverd op dvd. Zoals in veel dikke dossiers gebruikelijk is, wordt door
de recherche ten behoeve van openbaar ministerie, rechters en de verdediging een zogenaamd loopproces-verbaal gemaakt. In dat loopprocesverbaal worden de bevindingen en de verklaringen van getuigen en verdachten kort samengevat, waarbij dan verwezen wordt naar de volledige
processen-verbaal die daarachter in het dossier zijn opgenomen. Een goed
loopproces-verbaal is erg behulpzaam bij het snel tot zich nemen van een
gecompliceerde zaak. Maar de kwaliteit van het loopproces-verbaal staat
of valt natuurlijk bij de kwaliteit van de samenvattingen die worden gegeven van de bevindingen en de verklaringen. Als bijvoorbeeld uitsluitend
voor de verdachte belastende elementen uit getuigenverklaringen worden
opgesomd en alles wat ontlastend is, wordt weggelaten, dan worden alle
procesdeelnemers gemakkelijk op het verkeerde been gezet.
Dat effect wordt nog eens versterkt in een digitaal dossier. Bij een papieren dossier komt men vanzelf bij het doorlezen alle verklaringen tegen,
maar in een digitaal dossier moet doelbewust op links worden geklikt om
bij de oorspronkelijke processen-verbaal van verklaringen te komen. Er is
namelijk geen systeem waarmee de lezer – ofﬁcier van Justitie, advocaat
of rechter – vanzelf langs alle stukken geleid wordt.
Dit probleem deed zich nu voor bij het loopproces-verbaal over de
millenniumnacht in het digitale dossier van de zaak tegen De Vries (zie Bijlage 4). Daarin heeft de belastende verklaring van Donkers een prominente
plaats gekregen en wordt uitgebreid samengevat. Vervolgens staat er:
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‘Getuigen welke gehoord zijn omtrent de verblijfplaats van verdachte A. de
Vries in de millenniumnacht’. En dan volgt een opsomming van getuigen
die ook een verklaring hebben afgelegd over de millenniumnacht, zonder
dat iets wordt gezegd over de inhoud van hun verklaring. Wil men daarvan kennis nemen, dan moet een link worden aangeklikt. Nadat de verklaring van Donkers zo uitgebreid is weergegeven, wordt daarmee de indruk
gewekt dat al die andere getuigen diens verklaring ondersteunen. Maar
dat is niet het geval.88
En er is nog iets raars aan de hand met dit loopproces-verbaal. Onder
het dikgedrukte kopje ‘Getuigen welke gehoord zijn omtrent de verblijfplaats van verdachte A. de Vries in de millenniumnacht’ worden maar
liefst 14 personen genoemd. Maar slechts zeven van hen hebben daarover
iets verteld. De overige zeven worden om andere redenen gehoord. Boven
hun namen had dus een ander kopje moeten staan.
Nu de rechtbank Almelo een prominente plaats heeft gegeven aan de
verklaring van Donkers in zijn bewijsconstructie, mogen we aannemen
dat de Almeloër rechters niet aan het klikken gegaan zijn. Waarom zouden ze ook? Het loopproces-verbaal wekte niet de indruk dat zulks nodig
was, maar daarmee werd de rechtbank wel misleid. De manier waarop het
dossier werd aangeleverd, gecombineerd met de omvang van het dossier
– ruim 10.000 pagina’s tekst – en de opvallende plaats van Donkers’ verklaring rechtvaardigt die conclusie.
Daar zou tegenin gebracht kunnen worden dat de ofﬁcier van Justitie
de verklaring van Donkers niet expliciet ter terechtzitting als bewijsmiddel
heeft gepresenteerd. Advocaat-generaal Welschen schrijft daarover:
‘Omdat gaandeweg het onderzoek bleek dat sommige personen
niet meer zeker wisten of de uitlatingen in de millenniumnacht of
met oud en nieuw 2000-2001 (na de ramp) waren gedaan, wordt er
van uitgegaan dat Donkers zich een jaar heeft vergist en zijn deze
88
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De verklaringen van de acht getuigen die wel gehoord zijn over de millenniumnacht
hielden het volgende in. (1) Een overbuurvrouw van Bert de Vries – broer van André
de Vries – vertelt dat zij bij kennissen was tijdens millenniumnacht en dus niets
heeft gezien. (2) Een vrouw zegt: De Vries was in Almelo. (3) Een andere verklaart dat
de vorige getuige (die in een bijzondere woonvorm woont) betrouwbaar is. (4) Een
man vertelt de politie: De Vries was in Almelo. (5) Een andere man zegt ook: hij was
in Almelo. (6) En een derde man verklaart hetzelfde. (7) Een vrouw zegt als enige
tegen de politie dat De Vries in Enschede was.
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verklaringen door het [openbaar ministerie] niet als bewijsmateriaal aangevoerd. Er is dus ter terechtzitting door het [openbaar
ministerie] geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven. [...] De
rechtbank Almelo heeft wel als bewijs 2 verklaringen van Raymond
Donkers gebruikt.’89
Maar had de ofﬁcier van Justitie de rechtbank er niet op moeten attenderen dat de voorstelling van zaken in het dossier inmiddels niet meer overeenkomstig de werkelijkheid was? Door zich over deze voorstelling niet uit
te laten, heeft de ofﬁcier van Justitie de rechtbank Almelo op het verkeerde
been gezet.

89

Brief mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003, punt 7 (zie Bijlage 2).
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hoofdstuk 4

OVERIGE PUNTEN
VAN KRITIEK
Zoals wij hierboven al schreven, hebben wij geen informatie gevonden
die de kritiek van de twee rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn
tegenspreekt. Voor een deel van hun kritiek hebben wij slechts gedeeltelijke of geen steun gevonden. Dat deel van hun kritiek komt in dit hoofdstuk aan de orde.

De Oslo-confrontatie met getuige De Leeuw

Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen dat het houden van een Osloconfrontatie slechts een middel was om verdachte langer in voorlopige
hechtenis te houden.
Op de rampdag, 13 mei 2000, ziet getuige De Leeuw een man met een
rood sportbroekje wegrennen van de rampplek. Op 26 januari 2001 wordt
André de Vries aangehouden. Bijna een maand later, op 20 februari 2001,
begint men met de voorbereiding van de confrontatie die dan weer precies
een maand later wordt gehouden.
De beide rechercheurs betitelen de Oslo-confrontatie als een grote
farce. De Oslo-confrontatie was een zinloze onderneming, omdat André de
Vries in het geheel niet voldeed aan het signalement dat De Leeuw had
gegeven van de wegrennende man. De confrontatie kon om die reden al
niet tot een herkenning leiden. Daarnaast was nogal veel tijd verstreken
tussen de waarneming door de getuige en de confrontatie, namelijk tien
maanden. Je kunt toch niet verwachten dat iemand die slechts even is
gezien na tien maanden nog wordt herkend?
Het organiseren van de Oslo-confrontatie heeft veel tijd gekost. Al
die tijd heeft De Vries in voorlopige hechtenis moeten doorbrengen,
mede op grond van het feit dat de Oslo-confrontatie nog niet was
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gehouden.90 Het is de twee rechercheurs, maar ook ons, niet duidelijk
waarom men eerst een maand heeft gewacht voordat werd begonnen
met het organiseren van de Oslo-confrontatie en het vervolgens nog een
maand heeft geduurd voordat die daadwerkelijk plaats vond.
De kritiek van de twee rechercheurs richt zich echter mede op het tijdsverloop van de Oslo-confrontatie, omdat volgens hen toch bij voorbaat duidelijk was dat er geen herkenning zou zijn. Wij kunnen niet controleren
of De Vries niet voldoet aan het signalement dat getuige De Leeuw heeft
gegeven van de man met het rode sportbroekje. Wij hebben De Vries nooit
in levenden lijve gezien en kennen hem slechts van de televisie. Op de beelden van de zittingen in deze zaak was De Vries van achteren of geanonimiseerd in beeld. Daarop heeft De Vries vrij donker haar zonder krullen, terwijl De Leeuw een man beschreef met lichtblond haar met krullen/slagen.
De discrepantie tussen De Vries en de persoon die De Leeuw zag, in combinatie met de tijd die de confrontatie in beslag heeft genomen, maakt dat
de rechercheurs mogelijk ook op dit punt terechte kritiek hebben geuit.
Het resultaat van de Oslo-confrontatie op 20 maart 2001 is dan misschien ook weinig verrassend. ‘Nee, hij zit er niet bij’, zegt getuige de Leeuw.
Advocaat-generaal Welschen maakt tot slot een nogal raadselachtige
opmerking over de Oslo-confrontatie:
‘In het algemeen moet worden opgemerkt dat getuige De Leeuw
verdachte De Vries bij geen van de confrontaties heeft herkend. De
kritiek kan zich dan ook niet richten tegen het gebruik maken van
deze confrontaties want ze waren niet te gebruiken.’91
Welschen spreekt hier over confrontaties in meervoud. Dat is vreemd.
Voor zover wij weten is getuige De Leeuw slechts éénmaal met De Vries
geconfronteerd. Later, in juli 2001, is aan haar nog een groot aantal foto’s
getoond uit het bestand van de politie, maar daar zat De Vries – als we af
mogen gaan op het betreffende proces-verbaal – niet bij.

gsm-verhaal deel II

In het vorige hoofdstuk bespraken wij al de kritiek van Paalman en De Roy
van Zuydewijn op het gsm-verhaal. Het ging toen om het proces-verbaal met
90
91
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Bijlage bij brief mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003.
Brief mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003, punt 7 (zie Bijlage 2).
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de analyse van misdaadanalist Smits dat niet werd toegevoegd aan het dossier en de manier waarop de rechtbank Almelo om de tuin geleid werd over
de vraag of nog onderzocht moest worden of De Vries op de rampdag gsm
9987 in zijn bezit had. Maar de twee rechercheurs hebben meer kritiek.
Tactisch beter om niet te doen
Nader onderzoek naar de telefoon door Paalman en De Roy van Zuydewijn
leidt in februari 2001 naar een zekere Dave Stevens.92 De nummers waar op
13 mei 2000 naar gebeld is met gsm 9987 houden verband met deze persoon en niet met André de Vries. Paalman en De Roy van Zuydewijn willen
daarvan begin maart 2001 proces-verbaal opmaken. Door de leiding van
het Tolteam wordt dan tegen hen gezegd dat het tactisch beter is om dat
niet te doen. Dit is een verhaal dat wij niet hebben kunnen veriﬁëren.
De twee rechercheurs komen de ofﬁcier van Justitie tegen bij de parketpolitie
Op 15 maart 2001 komen Paalman en De Roy van Zuydewijn ofﬁcier van
Justitie Stam tegen in de kantine van de parketpolitie. Ze vertellen Stam
dan dat De Vries op 13 mei 2000 zo goed als zeker niet in het bezit was van
de gsm 9987 en dat de Oslo-confrontatie geen positieve herkenning zou
opleveren. Stam antwoordt hierop de twee rechercheurs: ‘Dan ben ik mijn
verdachte kwijt.’ Paalman en De Roy van Zuydewijn geven aan dat dit zeer
goed zou kunnen. Stam vraagt vervolgens: ‘Het hele team denkt toch dat
De Vries de dader is?’ Paalman en De Roy van Zuydewijn zeggen hierop dat
zij dit niet denken. Stam neemt die avond contact op met de leiding van het
Tolteam. De volgende dag krijgen Paalman en De Roy van Zuydewijn in het
bijzijn van het hele team te horen dat ze het Tolteam zijn afgevallen.
Ook voor dit verhaal van de twee rechercheurs hebben wij geen steun
uit andere bron kunnen vinden.
Aﬂuisteren 112-band
Met gsm 9987 is op 13 mei 2000 herhaalde malen gebeld naar 112. Dergelijke
gesprekken worden standaard op de band opgenomen. Paalman en de Roy
van Zuydewijn hebben naar eigen zeggen verschillende keren gevraagd
om de 112-band af te luisteren. Volgens de leiding van het Tolteam zou het
gesprek echter niet zijn opgenomen.
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Zaken voor verhoor van de Rijksrecherche, p. 1.
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Uiteindelijk blijkt in september 2001 dat het gesprek toch op de band staat.
Men dacht echter slechts dat het gesprek met 9987 niet was opgenomen,
maar er bleek slechts sprake te zijn van tijdsverschillen in registratie. Op
de band stond niet de stem van André de Vries, maar van een zekere Anita
Stevens. Advocaat-generaal Welschen geeft hiervoor de volgende verklaring:
‘De band kon niet eerder uitgeluisterd worden want doordat er (naar
achteraf bleek) een tijdverschil van 2,49 minuten zat in de registraties van kpn en van 112-klpd en er zeer vele gesprekken geregistreerd
waren, was niet eerder duidelijk om welk gesprek het ging.’93
Dit vergt enige nadere uitleg. Als men met een gsm belt naar 112 komt het
gesprek in eerste instantie terecht bij de centrale van het Korps Landelijke
Politiediensten (klpd) in Driebergen. Die schakelt vervolgens door naar de
juiste politieregio, brandweer of ambulancedienst. In dit geval werden de
telefoontjes van gsm 9987 doorgeschakeld naar de brandweer in Twente.
Men kan dan met drie tijdregistraties te maken krijgen: die van de kpn,
die van de klpd en die van de brandweer Twente. Welschen is hier echter
wat in de war, want de kpn registreerde dezelfde tijd als 112-klpd. Het tijdsverschil dat problemen veroorzaakte, zat tussen 112-klpd en de Twentse
brandweer.
Omdat de klokjes van de brandweer en klpd niet gelijk liepen, had men
dus kennelijk anderhalf jaar nodig om het gesprek te achterhalen. Volgens
Paalman en De Roy van Zuydewijn is echter verschillende keren tegen hen
gezegd dat het betreffende gesprek in het geheel niet was opgenomen. De
rechercheurs beweren dat de band bewust is achtergehouden, omdat niet
bekend mocht worden dat er een vrouwenstem op stond. Dit zou immers
ontlastend bewijs voor De Vries opleveren.
Anderhalf jaar moge een lange tijd zijn om een tijdsverschil van 2:49 minuten te overbruggen, we hebben niettemin geen steun uit andere bron kunnen
vinden voor het verhaal dat de beide rechercheurs hierover vertellen.
Postdateren proces-verbaal misdaadanalist
Paalman en De Roy van Zuydewijn beweren dat aan de opsteller Smits is
gevraagd om het verbaal te postdateren, voordat het proces-verbaal van
26 april 2001 uiteindelijk in september 2001 werd toegevoegd aan het dossier.
93
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Het gaat om het proces-verbaal waarin misdaadanalist Smits uitlegt dat
André de Vries hoogstwaarschijnlijk op de rampdag niet gsm 9987 in zijn
bezit had, een feit dat lange tijd buiten het dossier is gehouden. De rechercheurs zeggen dat aan Smits is gevraagd een andere datum op het procesverbaal te zetten, maar hij zou dat geweigerd hebben. Minister van Justitie
Donner zegt hierover: ‘Niet is gebleken dat het proces-verbaal van verbalisant Smits is geantedateerd.’94 Ook de minister is wat in de war, want het
zou gaan om een verzoek om het proces-verbaal te postdateren. Maar ook
als hij dat juist had weergeven, is zijn opmerking niet relevant, want dat
heeft ook niemand beweerd. De rechercheurs zeggen slechts dat de teamchef aan Smits gevraagd heeft om een andere datum op het proces-verbaal te zetten. Dat ontkent de minister echter:
‘Na 30 augustus 2001 heeft verbalisant [Smits] een telefonisch
onderhoud gehad over dit proces verbaal met collega X. en vervolgens met de teamleider. Verbalisant [Smits] verklaarde hierbij
dat aan hem is gevraagd de opmaak-/afsluitdatum van zijn procesverbaal te wijzigen/actualiseren (in verband met de aangebrachte
wijzigingen). Door X en de teamleider werd dit niet bevestigd.’95
Smits zou volgens dit citaat verklaard hebben dat het vragen om een
andere datum te maken had met de aangebrachte wijzigingen. Dit staat
echter wel tussen haakjes. Het lijkt erop dat de toevoeging ‘(in verband
met de aangebrachte wijzigingen)’ niet van Smits komt, maar toegevoegd
is door minister Donner. Een verzoek om verandering van de datum in verband met grote wijzigingen in het proces-verbaal zou eventueel gerechtvaardigd kunnen worden.
De veranderingen die in het proces-verbaal na 26 april 2001 zijn aangebracht, zijn echter bijzonder gering. Tussen het originele proces-verbaal
van 26 april 2001 – dat destijds door Paalman is gekopieerd – en het proces-verbaal zoals dat is opgenomen in het dossier bestaan geen essentiële
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Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister
Donner 27 oktober 2004 over Rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam), p. 4 (zie
Bijlage 7).
Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief minister
Donner 27 oktober 2004 over Rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam), p. 4 (zie
Bijlage 7).
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verschillen. Er zijn enkele gegevens toegevoegd over de tijden waarop er
met de 9987 is gebeld op 13 mei 2000. In beide processen-verbaal wordt
geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat De Vries op 13 mei gebruik
heeft gemaakt dan wel in het bezit is geweest van gsm 9987.
Minister Donner suggereert in de brief dat Smits heeft gelogen over het
verzoek het proces-verbaal te postdateren. Zijn verhaal kan immers door
teamleider en collega niet worden bevestigd. Toch zijn er, volgens Paalman
en De Roy van Zuydewijn, drie personen die de verklaring van Smits kunnen bevestigen. Dat zijn Paalman en De Roy van Zuydewijn zelf, maar ook
een derde rechercheur, Lusse.
Teamchef Kamperman verklaart bij het Hof Arnhem dat hij nooit heeft
gevraagd om een andere datum op het proces-verbaal te zetten. Paalman
en De Roy van Zuydewijn verklaren het tegenovergestelde. Opvallende
afwezige bij het Hof is de derde rechercheur, Lusse. Hij is niet opgeroepen
als getuige. Volgens Paalman en De Roy van Zuydewijn heeft Lusse contact
gehad met advocaat-generaal Welschen over het verhaal van Smits. Lusse
zou zijn telefoonnummer hebben achtergelaten bij de advocaat-generaal, zodat Welschen hem kon benaderen als dat nodig zou zijn. Welschen
neemt echter geen contact meer op met Lusse en verklaart, volgens Paalman en De Roy van Zuydewijn, bij het Hof: ‘Die derde rechercheur is in rook
opgegaan.’
De laatste opmerking van advocaat-generaal Welschen wordt bevestigd door de advocaat van de twee rechercheurs. Als Welschen die opmerking heeft gemaakt, is dat merkwaardig. Met enige regelmaat slaagt het
openbaar ministerie er niet in om getuigen voor de zitting te traceren,
maar rechercheurs vallen niet in die categorie. Wij hebben echter geen
steun kunnen vinden voor de voorgeschiedenis van deze opmerking.

Verhoor getuigen

Paalman en De Roy van Zuydewijn stellen dat getuigen op de verkeerde
wijze werden verhoord.
Een aantal getuigen heeft André de Vries aanvankelijk een alibi verschaft: hij was op Het Rutbeek. Zij hebben een groot aantal tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Uiteindelijk zijn ze vervolgd voor meineed.
Op 31 januari 2001 zaten getuigen Westerveld en Franken in het verhoor
in verband met meineed. Na het verhoor van Westerveld liep Paalman
naar de kamer waar hulpofﬁcier van Justitie, tevens teamchef, Mijwaart
zich bevond. Hij trof daar ook rechercheur Jager aan, die getuige Franken
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verhoorde. Paalman meent toen gehoord te hebben dat Mijwaart tegen
Jager zei:
‘Je moet hem laten verklaren dat André de Vries even voor de grote
knallen op Het Rutbeek kwam en dat hij vrij snel daarna weer wegging. Dan hebben we hem met de twee telefoongesprekken in de
buurt van het rampgebied.’
Later bleek dat Franken inderdaad een dergelijke verklaring aﬂegde. Bij de
rechter-commissaris zegt Franken eerst dat de verklaringen hem door de
politie in de mond zijn gelegd. Weer later neemt hij dit terug en zegt hij dat
de verklaringen toch in vrijheid zijn afgelegd. Advocaat-generaal Welschen
schrijft hierover in zijn brief:
‘Dit onderwerp is binnen het Tolteam uitgebreid ter sprake geweest.
Mijwaart voelt zich in zijn goede naam aangetast, en heeft gezegd
dat hij nooit iemand opdracht zou geven om een ander te dwingen
tot een bepaalde verklaring. Jager heeft aangegeven dat hij i.v.m.
het verhoren van personen van Mijwaart (als leider van het team)
wel sturing heeft gehad (Jager kwam van de koninklijke marechaussee en had geen ervaring met rbt-verhoren) maar dat hij niet de
opdracht heeft gehad bepaalde personen bepaalde verklaringen te
laten aﬂeggen.’96
Het staat vast dat de getuigen zeer uiteenlopende en tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd en vaak zijn verhoord. En ook het Hof Arnhem
erkent dit en geeft aan dat de getuigen het vuur zeer na aan de schenen
is gelegd. Niettemin hebben wij voor de beweringen in deze van de twee
rechercheurs geen steun uit andere bron kunnen vinden.

Meineed getuige

Paalman en De Roy van Zuydewijn hebben aangegeven dat bij de inverzekeringstelling van één van de getuigen ten onrechte door de teamleider
werd opgeschreven dat de getuige bekent meineed te hebben gepleegd.
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Brief mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003, p.5 (zie Bijlage 2).
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Bij de inverzekeringstelling van getuige Westerveld in verband met meineed over de aanwezigheid van De Vries op het Rutbeek hoorden Paalman
en De Roy van Zuydewijn dat Mijwaart aan Westerveld vroeg of hij de meineed bekende. Westerveld zei: ‘Nee.’ Vervolgens zagen Paalman en De Roy
van Zuydewijn dat Mijwaart met pen invulde dat Westerveld de meineed
bekende. Paalman wijst Mijwaart hierop. Mijwaart zegt: ‘Dat verander ik
straks wel even.’ Later vertelde de rechter-commissaris aan de twee rechercheurs dat hij had gehoord dat Westerveld de meineed ontkende. Hij vroeg
zich af hoe het dan kwam dat er in het proces-verbaal van het verhoor stond
dat Westerveld de meineed bekende. Paalman en De Roy van Zuydewijn
hebben dit recht kunnen zetten bij de rechter-commissaris.
Ook voor de toedracht van deze gebeurtenis hebben wij geen steun
kunnen vinden uit andere bron dan de twee rechercheurs. De relevante
stukken bevinden zich ook niet in het digitale dossier.

Niet voldoende onderzoek naar andere mogelijke verdachten

Paalman en De Roy van Zuydewijn menen dat op andere mogelijke verdachten niet voldoende werd gerechercheerd. De Vries was immers naar
ieders oordeel de dader.
Na de aanhouding van De Vries is hij niet de enige op wie het Tolteam
zich richt. De aandacht ging ook uit naar werknemers van se Fireworks. Ze
worden geschaduwd, er worden telefoons afgetapt en er wordt afgeluisterd in hun woning.97 Een van hen is klusjesman Damhuis. Damhuis is interessant, omdat hij zelf heeft verklaard dat hij op het moment van de brand
niet op het terrein van se Fireworks was en dat er die dag niet is gewerkt.
Dit blijkt niet juist te zijn. Damhuis is op 13 mei 2000 aantoonbaar drie keer
op het terrein van se Fireworks geweest.
Toen André de Vries in januari 2001 als verdachte in beeld kwam, hebben Paalman en De Roy van Zuydewijn voorgesteld ook Damhuis óf als
getuige óf als verdachte in het onderzoek binnen te halen. De dagelijkse
leiding van het team vond het echter niet nodig om Damhuis nader te
onderzoeken.
Toch is de woning van Damhuis enige tijd afgeluisterd en wel van
april 2001 tot begin mei 2001. Paalman en De Roy van Zuydewijn werd op
28 april 2001 gevraagd om eens met Damhuis te praten en hem te confronteren met bepaalde feiten, zodat hij bij thuiskomst wat aan zijn vrouw zou
97
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vertellen. Dat gesprek is niet opgenomen als gevolg van falende apparatuur. Er is hierna nooit meer een poging gedaan Damhuis opnieuw aan de
praat te krijgen. Als de twee rechercheurs vroegen waarom ze niet verder
mochten met Damhuis, werd er vanuit de leiding gezegd: ‘Jullie dwalen te
veel van De Vries af, De Vries heeft het gedaan, begrepen?’
Welschen zegt over de kritiek op het onderzoek naar Damhuis slechts
dat het juist is dat de aﬂuisterapparatuur niet goed heeft gewerkt. Maar
voor de juistheid van de rest van het verhaal van Paalman en De Roy van
Zuydewijn hebben wij geen bevestiging kunnen vinden.

Onjuiste inzet inﬁltrant

Paalman en De Roy van Zuydewijn zeggen dat de inﬁltrant in het huis van
bewaring op onjuiste wijze is ingezet. De verklaring van De Vries tegenover
de inﬁltrant was daarom van geen waarde.
Op 4 mei 2001 gaat het inﬁltratieproject van start. Een politieman doet
zich voor als gedetineerde in het Huis van Bewaring waar ook André de
Vries zit, maar hij krijgt geen aﬂuisterapparatuur mee. Op 23 mei 2001 legt
De Vries een bekentenis af, maar in die bekentenis zit geen daderkennis.
De Vries geeft weliswaar toe dat hij betrokken was bij de ramp, maar produceert geen inhoudelijke informatie waaruit geconcludeerd kan worden
dat hij de dader is.
Het ontbreken van de aﬂuisterapparatuur vinden de twee rechercheurs
een omissie. Voordat het project van start ging, zei Paalman: ‘Doe een
microfoontje in zijn knoopje.’ Dat werd echter te gevaarlijk gevonden.
Zonder een bandopname is het werk van de inﬁltrant wel erg ongecontroleerd. Dat is van belang omdat de inﬁltrant geen vragen mag stellen.
Als hij wel vragen zou stellen, dan is zijn gesprek met de verdachte een
verhoor. Zo’n verhoor mag alleen plaatsvinden nadat de verdachte gewezen is op zijn zwijgrecht. Maar dat kan een inﬁltrant die zich voordoet als
medegedetineerde natuurlijk niet doen. Volgens Paalman en De Roy van
Zuydewijn zijn er echter wel degelijk vragen gesteld over de zaak door de
inﬁltrant aan De Vries.
De projectleider van het inﬁltratieteam legt uit waarom er geen aﬂuisterapparatuur is meegegeven aan de inﬁltrant:
‘Het was niet mogelijk om aﬂuisterapparatuur te plaatsen. Dat is
natuurlijk heel vreemd: we zijn in staat om met Mars te communiceren, maar niet te ontdekken aﬂuisterapparatuur bestaat alleen
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in James Bond-ﬁlms. We hadden de keuze: apparatuur installeren
met het risico van ontdekking, of dat niet doen. Als het ontdekt was
hadden we ernstige veiligheidsrisico’s gelopen. Bovendien waren
er nog meer argumenten tegen.98 Dus hebben we het niet gedaan.
Toen De Vries uiteindelijk bekende zat er geen dadermateriaal in
het verhaal.’99
Dick van Dop, commissaris van politie, is het met hem eens:
‘Natuurlijk blijft het lastig om uit te leggen waarom het gesprek in
de gevangenis niet is opgenomen. Maar als je dat wilt loop je toch
tegen heel veel praktische en juridische bezwaren aan. En de ofﬁ cier wilde dat risico niet lopen. Een inﬁltratie van een maand gaat
natuurlijk heel ver. Je zou het verwijt kunnen maken dat bij De V. en
de directeuren alles uit de kast is getrokken, omdat de overheid op
zoek was naar een zondebok voor de ramp. Naar anderen die de aandacht af kunnen leiden van de schuldvraag voor de overheid. Maar
ik geloof niet dat het zo werkt, dat ofﬁcieren zich voor dat soort
spelletjes laten misbruiken. De middelen zijn ingezet met maar één
doel: waarheidsvinding. Daar hebben ze alles voor gedaan.’100
De rechtbank Almelo gebruikt de bekentenis die De Vries tegenover de
inﬁltrant aﬂegt als bewijsmiddel bij de veroordeling. In hoger beroep is
het Hof Arnhem echter van oordeel dat de verklaringen onsamenhangend
waren waardoor ze te weinig overtuigingskracht hadden om als bewijs te
kunnen dienen.101

Persoon De Vries

Volgens Paalman en De Roy van Zuydewijn is De Vries een leugenachtige
persoon. Zij zijn van oordeel dat het zinloos was hem zo vaak te verhoren.
Men was echter, naar de mening van de rechercheurs, gebrand op een
bekentenis.
98 Welke argumenten dat zouden kunnen zijn, wordt in het boek van Bollen niet
uitgelegd.
99 Bollen (2004), p. 457.
100 Bollen (2004), p. 458.
101 Hof Arnhem, 12 mei 2003, LJN-nummer AF 8395 (zie Bijlage 5).

68

Overige punten van kritiek

Alles dat min of meer serieus wijst op de schuld van André de Vries komt
uit zijn eigen mond. Dat oordeel velt het Hof Arnhem in zijn arrest van
12 mei 2003, als hij De Vries uiteindelijk vrijspreekt.102 En de verklaringen
van De Vries hebben niet de vorm van een reguliere welbewuste bekentenis tegenover de politie, maar zijn betrekkelijk vormeloze uitlatingen, zoals
die bijvoorbeeld zijn gedaan tegen de politie-inﬁltrant in het Huis van
Bewaring. Een deel van wat De Vries bekende was bovendien aantoonbaar
onjuist. Maar ook tijdens de reguliere verhoren vertelde De Vries de ene
leugen na de andere. Harrie Timmerman, een psycholoog die het Tolteam
bij de verhoren bijstond, zegt daarover: ‘De Vries was een confabulator.
Dat is een vakterm waarmee bedoeld wordt dat iemand zulke sterke verhalen vertelt dat eenieder wel doorheeft dat ze niet waar kunnen zijn.’103
Bovendien bleek uit de verhoren niet dat De Vries over enige daderkennis
beschikte.
Toch is men doorgegaan met het verhoren van De Vries en hij kwam tijdens elk verhoor met nieuwe leugens. Zo zijn er zeker honderd verklaringen
van hem opgenomen. Het Hof Arnhem heeft uiteindelijk weinig waarde
gehecht aan al die verhalen van De Vries.
Wat dat betreft hebben Paalman en De Roy van Zuydewijn op dit
punt achteraf gelijk gekregen: het verhoren van De Vries was een zinloze
onderneming. Maar dat betekent nog niet dat men vooraf had kunnen
zien dat die exercitie nergens toe zou leiden. Niettemin kan het zo vaak
verhoren van een verdachte wel worden gekwaliﬁceerd als slecht recherchewerk.104

Verjaardag

Paalman en De Roy van Zuydewijn menen dat de verjaardag van de vader
van De Vries te veel aandacht kreeg.
De vader van De Vries is jarig op 13 mei, de dag van de ramp. In één van
de verbalen stond dat op 19 juni zijn overleden moeder jarig was, de dag
dat De Vries zijn eigen auto in brand stak. De Vries had het emotioneel
zwaar met het overlijden van zijn moeder. Al snel werd – volgens de twee
rechercheurs – door de leiding de conclusie getrokken dat De Vries daarom
in het bijzonder op verjaardagen van familieleden brand gaat stichten.

102 Hof Arnhem, 12 mei 2003, LJN-nummer AF 8395 (zie Bijlage 5).
103 Bollen (2004), p. 400.
104 Vergelijk Van Koppen (1998) en Van Koppen & Schalken (2004).
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Van het verhaal van de verjaardagen werd proces-verbaal opgemaakt.
Paalman vroeg aan de verbalisant hoe hij hierbij kwam. Deze antwoordde:
‘De teamleiding had dat tegen me gezegd en wilde dat er zo in hebben.’
Moeder bleek echter helemaal niet op 19 juni jarig te zijn. Het originele
proces-verbaal was inmiddels al naar de rechtbank Almelo gestuurd, zodat
een correct proces-verbaal werd nagezonden. Er bleef echter wel een accent
liggen op het feit dat 13 mei de vader jarig was.

Ontlastend bewijs niet relevant

Paalman en De Roy van Zuydewijn zijn van mening dat tijdens het onderzoek ontlastend bewijs niet belangrijk was. In het bijzonder geven de
rechercheurs hiervan twee voorbeelden: de brandblusser en het telefoonboek.

Brandblusser
Op 15 maart 2001 neemt se Fireworks directeur Bakker contact op met
het Tolteam. Hij is dan alweer enige tijd op vrije voeten. Bakker is in het
bezit van de foto’s die persfotograaf Van Willingen op 13 mei 2000 heeft
gemaakt, net voor de grote explosies. Bij bestudering van de foto’s valt het
Bakker op dat er mogelijk brandblussers ontbreken. Dit zou erop kunnen
duiden dat de brand mogelijk toch een bedrijfsongeval is en niet werd aangestoken. Als het een bedrijfsongeval is, is het immers waarschijnlijk dat
men een poging heeft gedaan de brand te blussen. Op de foto’s is het echter moeilijk te zien of de brandblussers er nu wel of niet hangen. Paalman
vraagt daarom aan een teamleider de foto’s te laten onderzoeken. Dit
gebeurt echter niet. De teamleider reageert met: ‘Je dwaalt van De Vries af,
hij is onze man, hij heeft het gedaan, als hij hierover verklaart doen we er
wat mee en eerder niet.’ Kortom: de teamleiding zou pas iets met een ontbrekende brandblusser willen doen als dat past in het verhaal dat De Vries
de dader is. Anders niet.
Het laten vergroten van de foto’s door het nfi zou echter een kleine
moeite geweest zijn. Indien er inderdaad geen brandblussers zouden hebben gehangen, zou dat ontlastend voor De Vries zijn geweest. Dat maakt
immers het verhaal waarschijnlijker dat er sprake was van een bedrijfsongeval waarbij men eerst heeft geprobeerd zelf te blussen. Bij brandstichting of een brand door bijvoorbeeld kortsluiting zou het onwaarschijnlijk
zijn geweest dat geprobeerd was de beginnende brand te blussen.
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Telefoonboek
Op 25 februari 2001 wordt tijdens de doorzoeking van de woning van André
de Vries onder meer een telefoonboek in beslag genomen. De pagina met
daarop se Fireworks is verkreukt. Dit wordt vermeld in het proces-verbaal.
Dat de kreukels ook zouden kunnen zijn ontstaan doordat er op de andere
pagina shoarmazaken werden genoemd – De Vries was immers een vrijgezelle man – zou ontlastend voor verdachte kunnen zijn. Hiervan wordt in
het proces-verbaal geen melding gemaakt.
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CONCLUSIE
De kritiek die Paalman en De Roy van Zuydewijn hebben op het opsporingsonderzoek naar de Vuurwerkramp door het Tolteam wordt voor een deel
gesteund door andere gegevens die wij hebben gevonden. Voor een deel
van hun kritiek vonden wij geen steun uit andere bron. Wij hebben geen
gegevens kunnen vinden die hun kritiek tegenspreekt.
De kritiek van de twee rechercheurs betreft niet steeds allerlei losse
punten, maar hangt in zekere zin samen. Die noemer is de mate waarin
men verbeten heeft gerechercheerd op André de Vries. Rechercheren in
de richting van een bepaalde verdachte, is in een strafrechtelijk onderzoek onvermijdelijk. Indien er een verdachte wordt aangehouden, gaat het
team aan de slag om het bewijs tegen deze verdachte rond te krijgen. Dit is
op zich geen kwalijke zaak, mits er leidinggevenden aanwezig zijn die het
overzicht bewaren en voorkomen dat het team zich te veel vastbijt in een
bepaalde verdachte en in de gaten houdt wat het eerste doel is van een
opsporingsonderzoek: het aan het licht brengen van de waarheid in een
zaak, niet het veroordelen van een bepaalde verdachte.
Het lijkt erop dat het Tolteam bij de drang om een veroordeling te
bewerkstelligen van De Vries de waarheidsvinding uit het oog heeft verloren. Dat blijkt niet alleen uit de kritiek van de twee rechercheurs, maar
ook bijvoorbeeld uit de meer dan honderd verhoren van De Vries, terwijl
evident was dat hij voornamelijk leugenachtige verklaringen aﬂegde. Dat
blijkt ook uit de verbetenheid waarmee getuigen zijn verhoord, zoals het
Hof Arnhem constateerde, en het feit dat een ontlastend proces-verbaal
niet direct werd toegevoegd aan het dossier.
De werkwijze van het Tolteam heeft erin geresulteerd dat aan de rechter bewijsmiddelen zijn voorgelegd die ondeugdelijk en zwak waren. Dat
had voorkomen kunnen worden, als – bijvoorbeeld op de manier die wij in
het inleidende hoofdstuk uiteen zetten – men kritischer de bewijsmiddelen
had onderzocht. De opvatting van Paalman en De Roy van Zuydewijn dat er
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is gerechercheerd met een zekere tunnelvisie lijkt ons dan ook gerechtvaardigd, ware het niet dat tunnelvisie een nogal beperkt begrip is. Men dient
zich bij het opsporingsonderzoek naar de Vuurwerkramp te realiseren dat
met een groot team een behoorlijk ingewikkelde kwestie onderzocht moest
worden. En het ging bovendien nog om een kwestie die uniek in Nederland was (men had daarmee dus geen enkele ervaring), bijzonder gecompliceerd door alle vertakkingen en aspecten die aan het onderzoek zaten
(naast de mogelijke aansteker van de brand en de verantwoordelijkheid
van de directie van se Fireworks problemen van bestuurlijke en politieke
aard) en het aansturen van een extreem groot recherchebijstandsteam.
In zo’n onderzoek worden inherent fouten gemaakt. De mate waarin die
fouten worden gemaakt en de ernst ervan is dan geen kwestie van zwartwit, maar vormt een glijdende schaal. Op die schaal gaan niet verwijtbare
fouten langzaam over in onprofessioneel handelen en verwijtbaar gedrag.
Op welk punt van die schaal de omgang met het rode broekje gekwaliﬁceerd moet worden of de misleiding van de rechtbank Almelo over de
gsm 9987 of de misleiding door de weergave in het digitale dossier – of de
overige punten van kritiek van de twee rechercheurs waarvoor wij geen
bevestiging vonden – is een kwestie van interpretatie. Duidelijk is wel dat
het bij het Tolteam aan een mechanisme of procedure ontbrak om dergelijke uitglijders te voorkomen.
Één zo’n procedure zou kunnen zijn het luisteren naar kritiek binnen
het rechercheteam. Dat is evident niet gebeurd. Misschien is daaraan mede
debet dat het Mei-memo soms nogal onhandig is geformuleerd. Toch is het
opvallend dat, hoewel zoals wij hierboven hebben kunnen constateren in
ieder geval een deel van de kritiek terecht is, alle andere betrokkenen, tot
de minister van Justitie aan toe, zich vooral lijken in te spannen om de
kritiek onder het tapijt te vegen.
Dat brengt ons bij de vraagstelling van ons onderzoek. Wij stelden
onszelf de volgende vragen: (1) Waren de observaties van Paalman en De
Roy van Zuydewijn juist of althans gedeeltelijk juist en (2) hadden die observaties zinvol kunnen bijdragen aan de koers van het opsporingsonderzoek
tegen André de Vries? De eerste vraag kan bevestigend beantwoord worden, in die zin dat de observaties van de twee rechercheurs in ieder geval
gedeeltelijk juist waren. Beantwoording van de tweede vraag ligt iets ingewikkelder. Tot aan de vervolging voor de rechtbank heeft de kritiek geen
enkele merkbare invloed gehad op het opsporingsonderzoek. Ook is geen
invloed te zien op de beslissingen door het openbaar ministerie. Maar heeft
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De Vries misschien zijn uiteindelijke vrijspraak bij het Hof Arnhem aan het
optreden van de rechercheurs te danken? Het antwoord op deze vragen
kan niet met zekerheid worden gegeven. Het arrest van het Hof, waarmee
De Vries is vrijgesproken, was glashelder. Alle punten die de rechtbank
gebruikte als bewijs werden door het Hof zonder meer van tafel geschoven. Wij achten de kans dan ook gering dat het Hof, zonder het optreden
van de rechercheurs, het vonnis van de rechtbank had bekrachtigd. Er was
eenvoudigweg onvoldoende bewijs, waarvan in ieder geval een deel door
het optreden van de rechercheurs duidelijk is geworden. Maar, toegegeven,
de invloed daarvan op de beslissing van het Hof baseren wij slechts op ons
subjectieve oordeel.
Met het arrest van het Hof Arnhem had de zaak niet gesloten hoeven
zijn. Er was, gezien de beslissing van het Hof, alle reden om het opsporingsonderzoek opnieuw te starten, nu met een zoektocht naar degene die
wel de eerste vlam heeft aangestoken. Dat is, voor zover wij weten, niet
gebeurd. Er is geen nieuw onderzoek gedaan, ook niet naar klusjesman
Damhuis die volgens de rechercheurs een veel betere verdachte was dan
De Vries. De invloed van de twee rechercheurs is ook hier kennelijk nul.
Overigens weten wij niet waarom er geen nieuw opsporingsonderzoek
is begonnen. Daarvoor is een aantal mogelijke redenen. Misschien zijn de
Twentse recherche en het Almeloër openbaar ministerie er nog steeds van
overtuigd dat zij met De Vries de dader te pakken hadden en dat dus het
Hof Arnhem fout zat. Dat zei althans het openbaar ministerie in een uitzending van het televisieprogramma Netwerk. Maar misschien neemt men
inmiddels aan dat niemand betrokken was bij het eerste vlammetje of dat
de zoektocht onevenredig veel capaciteit van de recherche zou vergen. Wij
weten het niet.
Het laatste woord over deze zaak is vermoedelijk nog niet geschreven.
Naast de punten van kritiek van de twee rechercheurs blijkt uit het rapport
van Bureau Interne Zaken dat er mogelijk meer te onderzoeken valt aan het
Tolteam. Zo zou er sprake zijn geweest van een geheim onderzoekstraject.
In het rapport wordt niet duidelijk geschreven op grond van welke stukken
Bureau Interne Zaken tot deze conclusie is gekomen. En wij kunnen dat
niet controleren, omdat het dossier van het Bureau Interne Zaken evenals
het dossier van het daarop volgende onderzoek door de Rijksrecherche nog
steeds geheim is. Dat duidt erop dat die dossiers mogelijk beschrijvingen
van misstanden binnen het onderzoek naar de Vuurwerkramp bevatten
die men liever niet aan de openbaarheid vrij geeft. Hopelijk blijven de
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leden van de Commissie Justitie van de Tweede Kamer zich inzetten voor
het aan het licht brengen van de waarheid. Dat moet gebeuren, niet zozeer
om zwarte pieten uit te delen, maar vooral omdat kwesties als deze en de
lering die daaruit getrokken kan worden, zinvol kunnen bijdragen aan de
verbetering van het rechercheproces in Nederland.
Dat brengt ons bij ons laatste punt. In dit boekje doen wij verslag
van een gevalsstudie. Wat zegt dit nu over alle andere opsporingsonderzoeken door de recherche in Nederland? Weinig, want de meeste van die
onderzoeken betreffen klip-en-klaarzaken die bijzonder minder complex
zijn. Misschien zegt het wel wat over grote opsporingsonderzoeken. Dat is
de categorie zaken die gemakkelijk de teamleiding boven het hoofd kan
groeien, zo hebben wij al eerder kunnen constateren.105 Als dat ertoe leidt
dat aan de rechtbank onbetrouwbaar of misleidend bewijs wordt voorgelegd, is er kennelijk geen mechanisme of procedure die dat voorkomt. En
dat mag een punt van zorg zijn.

105 Zie bijvoorbeeld Crombag, Van Koppen & Wagenaar (2005); van Koppen (2003); en
Van Koppen & Schalken (2004).
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BRONNEN
Jurisprudentie

Rechtbank Almelo 22 augustus 2002, LJN -nummer AE 6814.
Hof Arnhem 12 mei 2003, LJN -nummer AF 8395 (zie ook Bijlage 5).
Rechtbank ’s-Gravenhage 13 augustus 2004, KG 04/871, LJN -nummer
AQ 6783.

Stukken Tweede Kamer

Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief
minister Donner 27 oktober 2004 over Rijksrechercheonderzoek naar
het Tolteam).
Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 61 (Vuurwerkramp Enschede; Lijst
van vragen en antwoorden over Rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam)
Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 62 (Vuurwerkramp Enschede; Aanvullende lijst van vragen en antwoorden over het Tolteam en het Rijksrechercherapport dat is opgesteld naar aanleiding van het BIZ-rapport).
Tweede Kamer, Aanhangsel Handelingen [2003-2004] nr. 2172 (Vragen van
het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Justitie over het Rijksrechercheonderzoek
naar het Tolteam. (Ingezonden 7 juli 2004); Antwoord).
Tweede Kamer, Aanhangsel Handelingen [2004-2005] nr. 1062 (Vragen van
het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanzegging van het ontslag aan de twee rechercheurs van het Tolteam. (Ingezonden 11 februari
2005); Antwoord).

Overige

Brief advocaat-generaal mr. A.C.M. Welschen 14 januari 2003.
Brief van ofﬁcier van Justitie mr. H. Van der Meijden (Landelijk Parket) aan
advocaat van de twee rechercheurs mr. J. Peters.
Mail Hans Mulder aan Tolteam van 18 maart 2003.
Melding met rapportage, 12 februari 2000, Mutatienr. 00-210313, X0563.
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Televisieprogramma Netwerk (EO, KRO, NCRV) Nederland 1, uitzendingen van 30 januari 2003, 12 mei 2003, 8 januari 2004, 16 mei 2004 en
14 januari 2005 (zie ook:
http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=75948;
http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=8789).
Persbericht Landelijk Parket, 5 juli 2004 (Onderzoek Rijksrecherche naar
Tolteam: rechterlijke macht niet misleid).
Persverklaring mr. P. Deelman, korpschef politie Twente begin 2003.
Verslaglegging van verrichtingen en bevindingen door Paalman en De Roy
van Zuydewijn, 29 november 2002.
Bureau Interne Zaken, Politie Gelderland Midden, Voortgangsrapportage
intern onderzoek politie Twente, 16 november 2003.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Mei-memo van Paalman en De Roy van
Zuydewijn
Bevindingen Jan Paalman – Charl de Roy van Zuydewijn mbt. “Tolteam”
(mei 2002)
Deze stand wordt weergegeven ivm de uitnodiging op 14 mei 2002 bij cafe
Sprakel te komen, terug kom dag van het Tolteam met evaluatie en gelet
op de uitlating van ovj Stam dat alles was uitgerechercheerd, maw. het Tolteam was klaar.
Dit stuit Charl en mij tegen de borst, een evaluatie van een onderzoek
waarin na mei 2001 tot mei 2002 alleen maar is gezocht naar daderschap
van André de Vries en inhoudelijk verder niets. Dit leverde niets op, vermoedelijk omdat André wel verdachte is maar geen dader.
De verwachting was dat De Vries in mei 2002 voor zou komen, echter hij
wordt naar PBC gestuurd, vervolg vermoedelijk in september 2002.
Derhalve op 10 mei 2002 een mailtje naar Rik de Boer [teamchef] gestuurd
in afschrift aan Eddie Reinshagen [andere teamchef], dat wij niet komen,
omdat het echte onderzoek nog niet is afgesloten. In Groningen zit een
mannetje dat alles weet maar niet mag worden benaderd.
Antwoord: Rik/Eddie dit is een tussenevaluatie!!! Wij gaan zo gauw het
kan door met Damhuis, eerst de zitting meineed 6 juni 2002 afwachten.
(en ondertussen blijft de Vries zitten) Wij hebben de indruk dat wij al een
jaar aan het lijntje worden gehouden en dat zal wel zo blijven.
Stom toevallig kreeg ik André de Vries op woensdag 8 mei aan de tel. Hij
belde naar een oud Tolteam nummer in Enschede. Ik was in de buurt van die
kamer en Gerard Sijdel riep mij. De Vries was klonk wanhopig, moest vrijdag naar PBC, hij zei ze willen mij gek verklaren, maar ik ben niet gek. Hem
en later de bewaarder die aan de tel. kwam gezegd dat hij naar Oldenzaal
moest bellen, naar de leiding van het Tolteam. Bewaarder zei de man ziet
het niet meer zitten en daarom hebben wij laten bellen.
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Laten wij bij het begin beginnen:
Zondagmorgen 14 mei 2000 07.00 uur RBT wordt opgestart:
1e doelstelling: wat is daar gebeurd
2e zijn er personen strafrechtelijk voor verantwoordelijk
Wat ligt het meest voor de hand wat daar gebeurd is:
Gezien de verklaringen zijn er mensen geweest. Wie, mensen met een sleutel. Wie had een sleutel, alleen medewerkers er stonden deuren open.
Wiens alibi zat niet dicht. Willy Pater, Hennie Damhuis en de broers Jansma
en heel voorzichtig Jan Pater.
Er zijn 36 bewaarplaatsen en het begint precies in de werkbunker vooraan.
Niet logisch voor brandstichter en dan nog wel op klaarlichte dag, wel voor
bedrijfsongeval, werkbunker was het hart van de opslag.
De verwachting was die zondagmorgen:
De heren Bakker, Pater en Damhuis benaderen, om te vragen wat daar
gebeurd is. Bakker en Pater omdat zij directeur zijn en Damhuis omdat
bekend was dat hij daar was geweest.
Geen van drieën kwam op het bureau. Mr. Kagel liet ze onderduiken en weg
schuilen.
Op donderdag 18 mei moest [advocaat] Plasman hals over de kop naar
Bakker en zijn advocaat worden.
Voor Pater moest hij een andere advocaat zoeken.
Pater meldt zich 19 mei en Bakker 20 mei.
Bakker is open in zijn verklaringen en wil alles doen om er achter te komen
wat daar gebeurd is. Het alibi van Bakker zit tussen 12.00 uur en 15.00 uur
dicht. 99,99 %. Is zeker actief in zoeken naar wat er gebeurd kan zijn en legt
zich niet bij beschuldigingen neer.
Pater praat moeilijk en al helemaal niet over wat daar gebeurd kan zijn.
Opmerking advocaat: hij zit vast voor mil. dil. [milieu delicten] en niet
voor wat er die zaterdagmiddag is gebeurd. Alibi van Pater zit niet dicht.
Was 12.20 bij de basismarkt vermoedelijk, is daarna een half uur bij pa
Schnetlage geweest en tussen door 2 keer bij Jeanette Schnetlage, maar
die waren niet thuis. Ook Peter Grundel heeft even met Willy Pater gepraat
achter zijn woning.
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Willy, al dan niet met Marion zou tussen 13.00 uur en 15.00 uur enige tijd
bij SEF [se Fireworks] kunnen zijn geweest.
Wat moest hij daar dan. De broertjes Jansma zouden een bord ophalen 16.00 uur, mogelijk wilden ze bij dit bord nog wat vuurwerk hebben
daarom aan zwager Willy gevraagd naar SEF te gaan zodat er wat vuurpijlen bij afgestoken konden worden.
’s Morgens is er rond 11.00 uur 3 min. Tel contact geweest tussen woning
Pater en woning André Jansma.
“Pater schets een beeld van een zeer aangeslagen man wiens leven verwoest is door vuurwerk, dat hij nooit meer aan wil raken. Niets is minder
waar, een week na de uitspraak in april/mei 2002 stak hij vuurwerk voor de
fa. Stapel af in het Heracles stadion te Almelo.
Typisch Glanerbrugse mentaliteit!!!.”
Damhuis is de regie kwijt en legt verklaringen af die aantoonbaar op een
20 punten tegenstrijdig is. (is hij onder druk gezet om naar Groningen te
verhuizen!!!)
Komt in het kort hierop neer. Aangetoond is dat hij daar ’s morgens voor
hij naar de Beukinkstraat ging, bij Sef is geweest en een waterspuit heeft
opgehaald. Bij onderzoek bleek dat hij daar ’s middags tussen 13.30 uur en
14.15 uur is geweest tel. 13.20 uur Sef en Bakker mobiel.
Hij wordt voor meineed aangehouden en verklaart dat ik ben er s morgens
niet geweest, maar tussen 13.30 uur en 14.00 uur. Mooi, bedankt en hij
wordt na 10 dagen in vrijheid gesteld.
Echter, het belangrijkste onderdeel wordt hem niet onder de neus gewreven, nl. dat hij die dag voor 14.00 uur minimaal 2 keer bij SEF is geweest,
wat moest hij daar!!!!!!!!!!
Werd voor meineed binnengehaald met als doel hem strak te horen.
Uitkomst leugenachtige verklaring, zat een keer stuk in verhoor, maar werd
toen weggezet.
Midden in verhoor wordt hem nogmaals gewezen op art. 29 SV.
Uiteindelijk resulteert bovenstaande relaas in het plaatsen van aﬂuisterapparatuur bij Pater, Damhuis en André Jansma. In de maand april en begin
mei 2001.
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Dit leverde bij uitluisteren niets op dat wees in kennis of betrokkenheid
bij het 1e vlammetje. De gesprekken bij Pater waren opvallend tam, je kunt
je afvragen of Pater de boodschap van zijn raadsman heeft gekregen om
thuis niet over de ramp te praten, ivm aﬂuisteren.
Bij Jansma werd er op de Glanerburgse manier geconserveerd [geconverseerd], dit leek niet op iets verzwijgen, er werd open gepraat, maar niet
over de ramp.
Bij Damhuis ging het aﬂuisteren moeilijk omdat hij in Groningen verbleef
en falende apparatuur.
Echter op 28 april 2001 wordt hij door Charl en mij op het bureau ontboden, hij komt en wordt beladen weggestuurd na het zien van de foto’s. Zij
vrouw was die middag een 1,5 uur thuis, terwijl Damhuis toen ook thuis
was. De aﬂuisterapparatuur werd ingeschakeld (heb zelf gebeld naar de
KLPD)
Helaas, deelde Cees Mijwaart ons op maandag mede, het schijfje bij
Damhuis ging al heel moeilijk in de apparatuur, er is wat mis gegaan, het
gesprek is niet opgenomen.
Dit wordt zo ook door Kamperman [teamchef] gerelateerd in een PV d.d.
aug 2001, echter in het PV van de KLPD van mei 2001 staat dat de apparatuur goed heeft gewerkt en er geen bijzonderheden zijn.
WAAR IS DEZE CD EN WAT STAAT EROP.
Frappant is dat in PV Kamperman staat dat van 29 april tot 1 mei is afgeluisterd bij Damhuis en in PV KLPD staat dat van 28 april tot 1 mei is afgeluisterd. (typefout!!!)
Wat heeft Damhuis verteld en waar is de bewuste CD waar niets op
staat!!!!!
De indruk bestaat dat Buks [gedoeld wordt bugs, dus de geplaatste aﬂuistermicrifoons] op 3 verschillende plaatsen meer een politieke reden had
dan dat het echt om waarheidsvinding ging, waarom na aﬂoop aﬂuisteren geen nader onderzoek!!!!!!!!! NB. Zo;n zwaar opsporingsmiddel en dan
geen vervolg!!!!!!!
Ondertussen was André de Vries op 26 jan. 2001 aangehouden.
Ondanks 80 verklaringen komen wij ruk verder met wat er gebeurd is. Van
januari tot mei 2001 zijn we druk bezig geweest om van alles aan te voeren
waarom André het heeft gedaan. Hierover straks meer.
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In mei 2001 willen Charl en ik verder met Damhuis, conform de afspraak
van 5 dec. 2000, edoch dit lukt gewoon niet, ook niet na herhaaldelijk aandringen.:
Stam in zijn requisitoir april 2002, tegen Bakker: Damhuis is uitgerechercheerd, dit is allemaal aandacht aﬂeiden door Bakker. Wij doen hier niets
meer aan.
Mijwaart; ik heb Damhuis verhoord, hij is helemaal leeg, heeft alles verteld.
Kamperman: Waarom Damhuis, hij is toch gehoord, hij is klaar.
Reinshagen, wij vragen ons af of Damhuis nog gehoord moet worden.
Wij wijzen op het feit dat wij op 5 december 2000 door hun opdracht is
gegeven alles rond Damhuis uit te pluizen en hem te horen als verdachte
of getuige.
In mei 2002 was de situatie nog identiek, maar dan is Damhuis afgevoerd.
Van mei 2001 tot september 2001 zijn wij aan het lijntje gehouden, Damhuis
zou verhoord worden, maar het mocht niet van ovj Stam. Deze vond de
meineed heel belangrijk, dit gaat hem zelfs voor waarheidsvinding.
Door Plasman wordt Damhuis 4 oktober 2001 als getuige gedagvaard, dan
beroept hij zich als verdachte in deze zaak op verschoningsrecht en Stam
pikt dit.
Wat is gebeurd tussen 5 december 2000 en mei 2001.!!!!!
André de Vries werd binnen gehaald. Eerst als een project (een dag of 14)
waar wij niet om heen konden en begin Februari 2001 werd hij plotseling
de MAN die het GEDAAN heeft.
Tegen hem:
Lange tijd: tot september 2001 “hij was met zijn GSM in het rampgebied”
Hij heeft gezegd dat hij het gedaan heeft in cel Windel en PIT [politie inﬁltrant] verhaal.
Hij heeft waarschijnlijk vuurwerk in zijn broekje met een heel rammelend
verhaal er om heen. Zijn eigen verklaringen en gedrag is heel vreemd voor
iemand ie het niet gedaan heeft.
Vreemde gebeurtenissen rond André.
De tel. 9987 heeft 15.10 en 15.55 naar 112 gebeld. Wij hebben verschillende
keren gevraagd naar de 112 band om te luisteren naar de stem, maar het
gesprek stond er volgens de Reinshagen niet op.
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Door ons wordt dit nr. onderzocht en via de paalgegevens komen wij eind
februari begin maart 2001 tot de conclusie dat Dave Stevens deze gsm. vermoedelijk bij zich had en André de V een andere GSM. Als wij dit bij pv vast
willen leggen, mag dit niet, taktisch beter om even te wachten, (kamperman) (OVJ Stam was bang dat hij zijn verdachte zou kwijtraken).
Uiteindelijk maakt Jurgen Smits mede aan de hand van onze bevindingen
een verbaal op waarin staat dat de Vries 13 mei 2000 vermoedelijk niet
in het bezit was van de 9987. Dit verbaal is tot september 2001 in de lade
blijven liggen bij Kamperman, ondanks aandringen van mij in april en juni
dat dit naar de rechtbank moet. Kamperman zei na hiermee geconfronteerd te zijn, het is per ongeluk blijven liggen, Mijwaart was druk met het
pit verhaal.
In september 2001 gaat het PV alsnog bij de stukken.
Van januari tot sept. 2001 houdt Stam de RB voor dat André met die tel. in
het rampgebied was, er was nog wat onderzoek, maar hij was het.
Stam is 15 maart 2001 door ons op de hoogte gebracht dat André vermoedelijk de GSM 9987 niet had maar een andere en dat de 9987 vermoedelijk
bij Dave Stevens zat.
Letterlijk zei Stam, als de Osloconfr. negatief is en de GSM niet bij hem, dan
ben ik mijn verdachte kwijt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nou en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! Wij delen Stam mede dat er best een andere verdachte kan zijn. Hij kijkt
ons verbaast aan en zegt hoezo, het hele team denkt toch dat de Vries de
dader is, nee zegt Charl, nee zeg ik.
De volgende morgen krijgen wij in de brieﬁng de wind van voren. Stam
had Mijwaart gebeld, wij hadden tegen Stam moeten zeggen dat wij ook
dachten dat de Vries de dader was. Echter bij de leiding was bekend dat
wij hem zagen als verdachte maar niet als dader, de puzzel klopt niet, er is
teveel gebreid en gekleurd.
Op 24 sept. 2001 2 dagen voor de terechtzitting van André staat het gesprek
plotseling toch op de 112 band. Charl en ik luisteren en komen al vlot tot de
conclusie dat dit Anita Stevens is.
Zij wordt gehoord en zegt dan conform haar eerdere verklaring, dat zij in
de Tollensstraat stond met het groepje van Van Katwijk, Chiel Meulenhof,
Danielle Neven en Dave Stevens, zij kreeg de GSM van iemand uit het
groepje, lees Dave Stevens en belde naar 112.
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Bij ons leeft het idee dat van het begin bekend was dat dit een vrouwenstem was en dus kon het André niet zijn, maar als de GSM weg zou vallen,
zou André de straat opgaan, daarom was het de bedoeling een waas van
onzekerheid om de GSM te houden, als ik in juli 2001 niet bij Rene Hendriks
was geweest, was tot op heden de GSM nog steeds bij André.
DIT IS EEN ZEER KWALIJKE ZAAK.
Roy Franken zegt in SBS uitzending (live tapverslag) dat hij André niet kon
helpen, omdat de recherche wat anders wilde horen. Vreemd is dit niet.
Roy verklaarde nl. eerst dat André tegen 14.30 op het Rutbeek kwam.
Cees Mijwaart zei tegen Cor Jager, (ik was er bij):
Je moet Roy Franken laten verklaren dat hij, André, tussen de 2 knallen,
15.30 uur op het Rutbeek kwam en gelijk weer wegging, dan hebben wij
hem te 15.10 in het rampgebied en te 15.55 uur.
Prompt verklaart Roy dit zo.
Later bij de RC zegt hij dat hem dit in de mond is gelegd door de recherche.
Hij wordt bij de RC weer aangehouden en blijft dan weer bij de 2 knallen
verklaring.
Door Hans Geerken wordt aangegeven dat Roy Franken alles zal verklaren
wat wij willen, omdat het absoluut geen helder licht is.
Westerveld verklaart eerst ook 14.30 uur, echter hij zegt ik begrijp dat jullie
André zo laat mogelijk op het Rutbeek willen hebben omdat hij dan 15.00
uur in het rampgebied kan zijn, echter hij komt uiterlijk 15.15 uur op het
Rutbeek, waarschijnlijk nog eerder 14.45 uur, maar hij heeft voor de knal
nog bier gehaald en daar hebben wij van gedronken.
Conclusie:
In februari/maart 2001 is er voor gekozen om hoe dan ook André te laten
hangen.
Jurgen Smits mag op 26 april 2001 en pv inleveren over de bewegingen van
9987 maar dit zal toch nooit worden bijgevoegd.
Door NN [onbekende personen] is dit PV bij Jurgen van de M-schijf gehaald.
Hij vond het terug in de map van Bennie Achterberg die het PV maakte.
Kamperman komt begin sept. 2001 Bij Jurgen en vraagt hem om het PV
op september te dateren om moeilijkheden te voorkomen, Jurgen doet dit
niet.
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Stam heeft dit PV volgens Kamperman wel gelezen, ongelofelijk
Als [advocaat] Moskovisch vraagt bij de terechtzitting naar sluitingsdatum
26 april en sept bij de stukken, schorst Stam de zitting en verklaart later dat
dit inderdaad klopt, maar hij weet niet hoe dit kan.
ZOU HET DAN TOCH ALLEEM NAAR PRESTIGE ZIJN OM DE INGESLAGEN WEG
MET ANDRÉ DE VRIES KOST WAT HET KOST VOORT TE ZETTEN.
KAN TOCH NIET.
Wat moet gebeuren:
A) Zo gauw mogelijk naar Hennie Damhuis in Groningen. Is door ons voorbereid, de kofﬁe stond klaar. Vrouw Damhuis o.a. op 4 okt. 2001 gesproken,
zegt dan, Henny doet zo raar. Ik krijg geen hoogte van hem. Waarvoor leef
ik nog, ’s nachts zweten, slecht slapen, praat nergens over. Waarom moesten wij hals over kop naar Groningen verhuizen, hij is zo gek met ons kleinkind in Enschede, ging er dagelijks naar toe.
Bij de rechtbank zit hij daar als een koele kikker, maar inwendig ligt hij helemaal overhoop. (centrale vraag voor hem hoe vaak ben je bij SEF geweest
en wat deed je daar) Wil hij geen kant op, dan tzt. aanhouden, medeplichtig, deur(en) open gezet.
Vorenstaande is in november/december en januari onder de aandacht
gebracht van Reinshagen maar wij kregen geen toestemming om naar
Damhuis te gaan, mocht absoluut niet van Stam. Reinshagen zegt 13 mei
2002 tegen mij nou ben je bij Damhuis geweest en het mocht niet !!!!
B) André de Vries horen en hopen vertrouwen te krijgen en dan wat hij
zaterdagmiddag 13 mei wel heeft gedaan. (gezien zijn verleden dfst. Rampgebied? Info van Henri Terveldt)
C) Foto brandblusser naar NFI, hangen ze er niet, lijkt bedrijfsongeval zeer
aannemelijk
D) Kelly Pater horen en niet met vader Willy erbij zoals met Kenneth januari
2002, verklaring rammelt aan alle kanten, belastende verklaring voor Willy
met Pa erbij kan toch niet!!
E) Buks opname(s) 28 april 2001 ophalen bij KLPD (originelen)
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F) Willy Pater horen confronteren o.a. wat voor sportbroekje hij had onder
spijkerbroek aan op foto 13 mei 15.15 c.v. (touwtje hangt over broek, denk
aan comp. Foto)
G) Veerda naar RC brengen onder ede horen, wat blijft er dan van verklaring over. (is op advies Middeling naar politie gegaan)
H) Alle gasten van verjaardag 12 mei bij Willy Pater thuis opnieuw horen,
wat is daar Overlegd, Marion zegt 1 uur na de ramp op het Roessinch al dat
deze gebeld moeten worden. Ook is er zaterdagavond 13 mei 2000 al naar
advocaat Kagel gebeld, toen de hele familie aan de Stamstraat was.
I) Dendermonde helemaal uitdiepen, niet voor brand, maar wat lag daar
mogelijk van hem.

HYPOTHESE:
Een andere optie is dat Stam een niet ontvankelijkheid wil horen van de
rechtbank.
Kijk naar zijn gedraai met opgenomen en uitgewerkte gesprekken tussen
advokaat en verdachten.
Kijk naar zijn requisitoir waarin hij geen straf eist en de rechtbank hem
helpt om de zaak aan te houden omdat André en een keer zonodig naar het
PBC moet, waarom gaat hij daar dan niet eerder naar toe. Tussen aug. 2001
en januari 2002 bijvoorbeeld.
Zou Stam nu mei 2002 in de gaten hebben dat André er niets mee te maken
heeft en dat hij daarom hem naar het PBC stuurt om vervolgens met de
uitslag van het PBC met opgeheven hoofd André los te laten. Hij heeft als
bliksemaﬂeider gefungeerd!!!.
Lijkt ons niet, vermoedelijk wordt/werd Stam gedirigeerd door Hoofd-ovj,
PG en Den Haag.
Wat zit dan wel achter het kokerdenken naar André en het boycotten van
waarheidsvinding richting Henny Damhuis en Willy Pater.
Een voorzichtige hypothese zou kunnen zijn dat Willy, Henny en Jan Pater,
buiten Bakker om, parallel importen van Dendermonde verzorgden. Dit
zouden dozen kunnen zijn waarvan deze 3 ook niet weten wat er inzit.
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Zouden zij die zaterdagmiddag dan met 2 dingen bezig zijn geweest, vuurwerk na de drukke week zodanig wegpakken met nader vuurwerk ervoor,
dat Bakker of anderen het niet zouden zien, denk aan verklaring van Peter
Vreedenhof 18 mei 2000!!!!. “illegaal vuurwerk moest achter in de bunker geplaatst worden met ander vuurwerk ervoor zodat het niet zichtbaar
was.”
En hebben ze als dekmantel met vuurpijlen gerotzooid die ’s avonds bij het
bord Henk 70 moesten worden afgestoken, want van vuurwerk verplaatsen, krijg je geen brand.
In de werkbunker lagen vuurpijlen die defect waren en deels waren gerepareerd door Willy Pater.
En werd nieuwsgierig Aagje Damhuis er op uit gestuurd om Bakker te traceren, zodat deze niet onverwacht op het bedrijf kwam.
Parallel import Dendermonde, kijk naar zijn connecties over de hele wereld,
levering van ijsfontijntjes die je bij de Sligro kunt kopen aan fa. Tabara in
Libanon, kijk naar de leveringen aan Fa. Habikon in Israel, zou er iets gaande
kunnen zijn waarbij de Haag een stop heeft gelast om Dendermonde uit
de wind te houden het is maar een hypothese, maar je gelooft toch niet dat
de zaak door Stam zo hoog wordt opgespeeld alleen prestige is.
Hoe dan ook als er iets in deze richting onder de hoge pet wordt gehouden,
komt dit uit. Meermalen is door ons aan de leiding gevraagd er is toch niets
aan de hand waarom wij niet verder MOGEN met Damhuis, nee absoluut
niet was het antwoord van Reinshagen, De Boer e.a.

Jan en Charl en het WIE en WAT verhaal puntsgewijs
Vreemde zaken bij onderzoek Tolteam met name richting De Vries WIE en
Damhuis WAT.
Wat zit er achter het kokerdenken naar André de Vries en het boycotten
van waarheidsvinding richting Hennie Damhuis.
Wij zijn bezorgd dat dit proces een ongewenste wending krijgt die wij
mogelijk kunnen voorkomen, wanneer wij op zoek gaan naar de waarheid.
Wij vinden dat het onze plicht is om aan waarheidsvinding te doen, totdat
alles is uitgerechercheerd en dat is het nu absoluut nog niet. Onze plicht
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mede gelet op de slachtoffers en nabestaanden die getuige de media graag
willen weten wat er is gebeurd, om dan het boek dicht te kunnen doen.
De schuld cq onschuld van de Vries kan door waarheidsvinding, buiten
hem om, aan het licht komen waarbij wij, gezien de omstandigheden,
denken aan de onschuld van de Vries.
Gezien het feit dat wij op verzoek van de leiding verschillende keren bij
Bert de Vries en Anja op bezoek zijn geweest en daar hebben gezegd dat
wij als politie integer en eerlijk zijn en alle zaken zowel in het voordeel als
in het nadeel van André naar de rechtbank werden gebracht zodat die een
eerlijk oordeel aan de hand van de door ons verstrekte stukken konden
vellen.
Echter gaande het onderzoek bleek dat niet het geval te zijn. Hierdoor
komen wij in botsing met onze integriteit.
WIE de Vries en WAT Damhuis, botsen kennelijk met elkaar.
Rode draad: WIE en WAT
Vanaf het begin werd Damhuis gezien als sleutelﬁguur. Vermoedelijk weet
hij wat daar gebeurd is, geen hypothese, maar feiten.
André de Vries wordt aangehouden en met hem weten wij nog niet WAT
er gebeurd is. Echter Damhuis is afgeserveerd en op alle mogelijke manieren terecht of onterecht wordt getracht André voor de rechtbank te krijgen,
zonder te weten WAT er gebeurd is.
Waarom Damhuis niet benaderen, of bestaat er dan de mogelijkheid dat
André de Vries uit beeld verdwijnt, 1½ jaar in hechtenis en er mogelijk niets
mee te maken hebben. Lijkt ondenkbaar, maar door het kokerdenken kwam
hij in dit traject.
Wij hadden André de Vries, half maart 2001 los moeten laten, of met de
aanhouding van de Vries WIE wachten na onderzoek Damhuis WAT. In
januari 2001 is door ons voorgesteld om de Vries WIE en Damhuis WAT
parallel te laten lopen, kon volgens leiding niet.
Oorzaak:
Er is afgeweken van de doelstellingen van zondagmorgen 14 mei 2000.
1e Wat is daar gebeurd
2e Wie is/was daarvoor verantwoordelijk
1 is door 2 overruled.
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Na de aanhouding van André de Vries werd alles anders, er werd alleen
maar gezocht naar aanwijzingen dat hij de dader was. Zaken in zijn voordeel werden verzwegen of kregen geen aandacht, zie de volgende punten.
ANDRÉ WAS DE DADER, PUNT UIT.
Cruciaal voor hem was zijn GSM 9987 in rampgebied, dit was de grond voor
aanhouding. Was terecht, want in BPS stond dit nummer bij een mutatie
van hem en thuis werd de doos gevonden en zijn nummer stond op de 112
melding en op de paal in het rampgebied. Ook legt hij zelf hierover en verder, vreemde verklaringen af, echter tot het op heden nog geen greintje
daderwetenschap.
Eind Februari begin maart 2001 viel de GSM weg en dit werd verzwegen.
Was dit in maart 2001 bij de rechtbank bekend geweest, dan was André de
Vries mogelijk in de geschorste bewaring [vrij gekomen] gegaan.
Band 112
De tel. 9987 belde 15.10 en 15.55 112 volgens bandje, echter gesprek stond er
niet op, tot 24 sept. 2001, toen stond het er ineens wel op!!!!!!.
Aanhouding
Werd januari 2001 binnengehaald als een project waar we eigenlijk iets om
heen konden. Ivm zijn GSM in rampgebied. Zou een 14 dagen duren.
Meineed Westerveld:
Echter nadat de kreet meineed over de tel. kwam door vriendin Westerveld,
werd hij superverdachte, achteraf bleek dat de kreet meineed een misverstand was.
Windel
in HVB zegt hij tegen Windel dat hij het gedaan heeft !!. Via advokaat
Menkema wordt deze verklaring kenmerkend voor Menkema, met veel
tam tam aan de politie overhandigd. Menkema kopt in Tubantia maart
2001 “Wij hebben een levensgevaarlijke pyromaan vast zitten” Pogingen
via Reinshagen om een stuk in de krant te zetten, dat de politie zich van
deze uitspraak distantieerde liepen op niets uit, zou zuiver en ethisch zijn
geweest. (kleuren)
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Pitter
Ook tegen Pitter zegt hij dat hij dit gedaan heeft, waarom niet met zender
gewerkt, is voorgesteld, maar was gevaarlijk!!!!! Nu staat het moeilijk op
papier, zelfs is er onduidelijkheid over wat hij nu precies gezegd heeft, volgens Mijwaart moest de Pitter er ’s avonds na het gesprek eerst nog over
nadenken wat de Vries nu precies bedoelde!!!
Verhoor
André werd in verhoren kort gehouden en de regie werd bepaald door
Harrie Timmerman en niet door verhoorkoppel. Is gehoord door 7 verschillende collega’s
Dominante oudere vrouw (Apeldoorn)
Lieftallige blondine Isabelle de Keizer
Sterke Hollandse vent Hans Geerken
Macho type Rob van Wamel
Niets mocht baten, zelfs wou hij 4 woorden nog niet na zeggen zeg op: “Ik
heb het gedaan”
GSM niet van André
Februari/maart 2001 was bekend dat de 9987 vermoedelijk bij Dave Stevens
zat. Mocht niet op papier, geen PV.
Geen historische gegevens
De bewegingen van 9987 (9 gesprekken) van de paal gegevens uit rampgebied, hoefden niet in stukken naar RB [rechtbank Almelo], vanaf maart
2001, was niet belangrijk (Kamperman) is wel door ons aangeleverd.
Volgens Reinshagen zijn paalgegevens van 13 mei 2000 geen historische
gegevens. Een uitbel registratie van 13 mei 2000 zou dit wel zijn, maar dit
was in december 2000 te lang geleden en kon niet meer. (Gegevens uit het
verleden, zijn historisch!!)
Moeder jarig 19 juni
In Proces-Verbaal Juni 2001 stond wel dat 13 mei vader De Vries jarig was en
op 19 juni moeder. Op 19 juni 2000 stuntelige poging eigen auto in brand
te steken. Echter moeder was in sept. jarig.
Op verzoek leiding moest in ambtelijk verslag “moeder jarig 19 juni”
Op mijn verzoek werd PV abusievelijk 19 juni verjaardag vermeld opgemaakt (kleuren)
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Op foto geen brandblussers?
Op foto mei 2000 rond 15.30 uur hangen de brandblussers vermoedelijk
niet op de plaats. Onderzoek door NFI komt niet. (Je dwaalt van De Vries
af, hij is onze man, hij heeft het gedaan, als hij hierover verklaart doen we
er wat mee eerder niet aldus Kamperman). Tot op heden nog niets mee
gedaan, o.i. een belangrijke tactische aanwijzing als ze er niet hangen, voor
een bedrijfsongeval.
Rode sportbroek
Rode sportbroek ibg. Bij poging brand eigen auto van de Vries op 19 juni
2000, In november 2000 overgenomen AJZ Enschede.
Broek zat in plasticzak van C1000. Dick Somers trok hem aan, ging van
hand tot hand, werd later veilig gesteld en vervolgens naar Amerika waar
waarschijnlijk, gezien de sporen van een vijftal stoffen, vuurwerk in het
broek je zat, duizendste van millimeters.
Wat heeft er in de plastic C 1000 zak gezeten. Volgens PV veilig gesteld en
overgenomen.
Roy Franken
Leugenachtige verklaring van Roy Franken.
Buksopname Damhuis
Waar is de opname van buks bij Damhuis op 28 april 2001.
PV achter houden
24 september 2001 stond gesprek 112 toch op de band, was een vrouw, Anita
Stevens, stond bij Dave Stevens toen ze belde. Was begin maart 2001 al vrij
duidelijk maar mocht niet op papier tactisch niet verstandig. Toen het op
26 april 2001 op papier kwam, werd het verbaal opzettelijk achter gehouden tot september 2001.
OPZETTELIJK STUKKEN ONTLASTEND VOOR VERDACHT ACHTERHOUDEN IS
STRAFBAAR. (en Stam wel laten lezen april 2001, dit kan toch niet)
André herkent van foto:
Als in september 201 wordt aanvaard dat André niet in rampgebied zit met
GSM, dan wordt er een (1) foto van hem getoond aan getuigen van het 1e
uur, dit is oktober 2001, 2 getuigen herkennen André, niet bij naam, maar
puur en alleen van de foto, erg geloofwaardig!!!! na 1½ jaar, kan helemaal
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niet, maar wordt wel opgevoerd. (Kleuren) Overigens klopt dit signalement
met de man die wij in Onder de Loep brachten in sept. 2000.
Millenniumnacht
Getuige verklaringen begin 2001: dat André in de millennium nacht van
1999 op 2000 gezegd zou hebben dat er een grote bom af zou gaan in
Enschede.
December 2001 bleek dat getuige zich hadden vergist, onderbouwt met
bewijs, dat het de jaarwisseling na de ramp was 2000-2001 dat zij met
André in cafe waren.
Echter begin sept. 2001 waren er getuigenverklaringen van buren van
broer Bert dat André in de millenniumnacht daar was. (waren getuigen die
begeleidt wonen wel strakke verklaring) Bij de rechtbank werd toch in sept.
opgevoerd dat hij André dit in de millenniumnacht had gezegd. (kleuren)
CID info Damhuis
Augustus 2000 CID info dat Damhuis meer weet van de ramp. Deze CID
info van Friesland komt in mei 2001 boven water.
Klaas en Piet CID delen op onze vraag hoe wij dit moeten lezen, “meer van
de ramp”, dat zij aan Mijwaart mondeling hebben toegelicht dat Damhuis
kennis heeft omtrent de oorzaak en de toedracht van de ramp. (waarom
hield Mijwaart dit achter)
De CID info van augustus 2000 wordt met dit gegeven in de CID info van
mei uitgebreid. Mijwaart is kwaad dat wij hiermee verder gaan. Toen hij
dit hoorde zei hij letterlijk, Paalman, ik word ziek van jou en je Damhuis, hij
is door mij afgehoord en is helemaal af en leeg. Hier gebeurt verder niets
mee. (erbij waren Klaas, Piet en Hans Cartan)
Mijwaart en Piet Stadler zijn nog een keer op bezoek geweest bij CID
Friesland, maar dit leverde volgens hen niets op, wij mochten niet naar CID.
Leugenachtige verklaring Damhuis
Verklaringen van Damhuis vol tegenstrijdigheden/leugens een stuk of 20
en op 11 augustus 2000 ’s avonds in cellengang als ik dat vertel, maken ze
mij dood, er werd niet gevraagd wie, Pater en Bakker lijken niet waarschijnlijk. (Dendermonde wel)
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Springstoffen (i.v.m. Dendermonde??)
Onderzoek in Amerika in 1e instantie waren door lab. daar, resten van
springstoffen in de monsters gevonden.
Prompt volgde nader onderzoek, bleek foutje van lab. in Amerika !!!!!!!!!!!!
TNT (ivm Dendermonde)
TOD Ger Vlissingen vond bij SEF iets wat op TNT leek. Bij onderzoek bleek
dat het dit niet was.!!!
Foto’s video Rutbeek
Diverse keren gevraagd om er een persbericht uit te doen, waarin bezoekers van het Rutbeek 13 mei 2000 gevraagd wordt om foto’s of video opnames. Klein kansje, maar mogelijk levert dit ons informatie omtrent de Vries
op. Antwoord leiding, teveel commotie, doen wij niet, te kleine kans op
meerwaarde. (kan dit alsnog!!!)
Veerda
13 december 2001 fantastische verklaring van Veerda. Had Willy Pater voor
de ramp op de hoek Roomweg/Tollensstraat gesproken op zaterdagmiddag 13 mei.
Wordt door OVJ afgedaan als niet betrouwbare getuige, waarom neem je
dan een verklaring op. Waarom Veerda niet naar RC gestuurd om onder
ede te worden gehoord wat wel waar was en wat niet.
Dendermonde
Dendermonde wordt niet vervolgd voor de mil. delicten die hij tot 31 december 1997 ook heeft gepleegd, Bakker en Pater worden hiervoor veroordeeld.
Ook de rechtbank begreep dit niet. (moet Dendermonde uit de wind blijven om de handel die hij bij SEF had liggen, waardoor laatste zware knal)
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mr. A.C.M. Welschen
Openbaar Ministerie
Ressortsparket Arnhem
Datum: 14 januari 2003
Onderwerp: Paalman en De Roy van Zuydewijn
Geachte heer Deelman [korpchef Twente],
In aansluiting op eerdere telefonische contacten stuur ik u hierbij mijn
commentaar op de kritiek d.d. mei 2002 van de heren Paalman en De Roy
van Zuydewijn, welke kritiek ik via u ontving.
Met het oog op de waarheidsvinding in de strafzaken m.b.t. de vuurwerkramp Enschede, in welke zaken thans het hoger beroep gaat dienen, heb
ik een en ander bekeken.
Alle kritiekpunten zijn door mij en mijn medewerkers zelfstandig onderzocht
aan de hand van het in mijn bezit zijnde proces-verbaal van het Tolteam
(inclusief aanvullingen), en de stukken van de ofﬁcieren van justitie. Ten aanzien van enkele kritiekpunten was in het dossier niets te vinden en daarover
hebben wij de teamleiding van het Tolteam om verduidelijking gevraagd. In
het navolgende zal worden aangegeven waar dat het geval was.
Mijn uiteindelijke indruk is dat de heren Paalman en De Roy van Zuydewijn
soms een oordeel geven zonder alle onderliggende feiten te kennen, soms
te snel conclusies trekken uit door hen waargenomen feiten en soms
slechts iets suggereren zonder die suggesties te onderbouwen. Hun kritiek
d.d. mei 2002 is voor mij geen aanleiding om tot nader onderzoek of een
andere zienswijze dan die van de leiding van het Tolteam over te gaan.
Hierna zullen de belangrijkste kritiekpunten kort worden aangegeven met
per kritiekpunt mijn bevindingen. Aangezien ik op dit moment niet kan
overzien waar de informatie uit deze brief terecht zal komen voeg ik een
aantal zaken bij op vertrouwelijke bijlagen [hier niet opgenomen], die wel
aan de heren Paalman en De Roy van Zuydewijn en hun eventuele advocaat c.q. vakbond kunnen worden verstrekt maar uitdrukkelijk niet voor
verdere verspreiding bedoeld zijn.
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1.

Van mei 2001 tot mei 2002 zou alleen maar gezocht zijn naar
daderschap van André de Vries.
In het kader van het GVO-NN is na de aanhouding van De Vries nog een
BOB-traject tegen W. Pater, W. Jansma en H. Damhuis gestart. Hierbij is
uitdrukkelijk aan de orde gekomen of het geen vragen zou op roepen dat
na de aanhouding van een verdachte nog bijzondere opsporingsbevoegdheden tegen anderen zouden worden ingezet terzake van hetzelfde feit.
Met her oog op de waarheidsvinding is toch besloten het BOB-traject te
starten.
Het GVO-NN loopt overigens nog steeds.
(Ordner 45 vuurwerkramp p. 27 t/m 30 “PV methodieken BOB contra NN
terzake 157 Sr.”).
Hierin komen stelselmatige observatie, stelselmatige informatie-inwinning en het opnemen van vertrouwelijke communicatie van W. Pater, W.
Jansma en H. Damhuis aan de orde.
Na de aanhouding van De Vries is dus nog gezocht naar mogelijk daderschap van anderen dan De Vries. Daar waar Paalman en De Roy met name
de periode mei 2001-mei 2002 noemen moet opgemerkt worden dat de
BOB-activiteiten tegen Pater, Jansma en Damhuis (afhankelijk van het
ingezette middel) maximaal tot juli 2001 hebben geduurd.
Daartegenover kan worden gesteld dat de verdenking tegen De Vries
toen zodanige vaste vormen had aangenomen dat het niet vreemd is dat
vervolgens slechts naar De Vries is gekeken.
Zie bijlage 1 voor een overzicht van ambtshandelingen ten aanzien van
genoemde drie toenmalige verdachten.

2.

Onderzoek naar daderschap van André de Vries zou niets hebben
opgeleverd.
Het bewijs tegen De Vries is in verschillende fases naar voren gekomen.
Een goed overzicht van dat bewijsmateriaal (c.q. de verdenkingen) en de
rol die het heeft gespeeld bij de (verlenging van) de gevangenhouding
van De Vries geven de raadkamerstukken bij rechtbank en hof.
Ik verwijs naar bijlage 2.
Hieruit is onder meer op te maken dat de GSM-telefoon waarvan het
nummer op naam van De Vries stond aanvankelijk een rol heeft gespeeld
voor de verdenking tegen De Vries, maar later niet meer. Zie hierover ook
punt 5.b. hierna.
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3.a. Damhuis zou niet gehoord mogen worden door Paalman en
De Roy van Zuydewijn.
Ten aanzien van dit kritiekpunt is mede informatie ingewonnen bij de
teamleiding van het Tolteam.
Paalman en De Roy van Zuydewijn mochten Damhuis in eerste instantie uit tactisch oogpunt niet horen omdat zij de verhoorders van Bakker
waren. (Dit in verband met verhoortechnieken en verstrengeling van
belangen).
Later (verhoor 28-04-01) was de taak van Paalman en De Roy om Damhuis
in het kader van het ZED traject (direct aﬂuisteren) te prikkelen o.a. m.b.v.
foto’s om het daarna beladen naar huis te sturen in de hoop dat het aﬂuisteren nieuwe informatie zou opleveren. Hun taak was uitdrukkelijk niet
Damhuis daarna nogmaals te horen omdat inmiddels wel duidelijk was
dat hij zich steeds op zijn zwijgrecht zou beroepen. Aangezien alle verhoren van Damhuis in eerste instantie (18 x als werknemer van SEF) door
Peifers, De Graauw en Kanter zijn afgenomen en later (15 x na de aanhouding voor meineed) door Mijwaart en Peifers is het niet verwonderlijk dat
de teamleiding inderdaad tegen Paalman en De Roy van Zuydewijn zou
hebben gezegd dat zij niet naar Damhuis toe mochten gaan om hem te
verhoren.
Voor een overzicht van de verhoren zie bijlage 3.
3.b. Het aﬂuisteren van Damhuis zou zijn gefrustreerd.
Met name stellen Paalman en De Roy van Zuydewijn het volgende.
Op 28-04-01 ging Damhuis na een beladen verhoor naar huis. De KLPD
zou op verzoek van Paalman de aﬂuisterapparatuur in zijn woning
ingeschakeld hebben. Op maandag 30-04-01 deelt Mijwaart mee dat
er iets mis is gegaan en dat er geen opnames zijn van 28-04-01.
In een pv van de KLPD van mei 2001 staat dat de aﬂuisterapparatuur goed heeft gewerkt en verder geen bijzonderheden vertoonden.
Paalman en De Roy zijn van mening dat er nog een disc moet bestaan
met informatie over 28-04-01, maar dat die om de een of andere
reden wordt achtergehouden.
Hierover merk ik het volgende op.
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In het pv van 28 april 2001 van ‘verbalisant nummer 13’ (ordner 90, 2e tab,
p. 005) staat aan het eind:
Conform de procedure (…) heb ik, verbalisant, op zaterdag 28 april
2001, de bij de onderhoudswerkzaamheden verwijderde ﬂash-card
opgestart, waarbij ons bleek dat deze ﬂashcard geen opnamen had
vastgelegd, terwijl de conﬁguratie wel ingeschakeld was geweest.
Derhalve zijn geen opnamen beschikbaar van de periode tussen
27 april 2001, na de inschakeling van 22.56 uur en voor de onderhoudswerkzaamheden van zaterdag 28 april 2001, 17.45 uur.
Op 28 april 2001 wordt dus al gerelateerd dat de apparatuur niet gewerkt
heeft.
– Daar waar Paalman en De Roy van Zuydewijn spreken over een abusievelijke aanduiding van de periode door KAMPERMAN, doelen ze
waarschijnlijk op het pv van KOOISTRA van 19 mei 2001 (ordner 90, 2e
tab, p. 0002v.) waar inderdaad de periode 29 april 2001 tot 1 mei 2001
wordt genoemd als de periode waarin communicatie is opgenomen.
– Aangezien er op 27 en 28 april 2001 niets is opgenomen wegens een
technisch mankement, is het begrijpelijk dat in bovenstaand p.v. de
periode vanaf 28 april 2001 als opname-periode wordt aangeduid.
– Daar waar Paalman en De Roy van Zuydewijn spreken over een p.v.
van KAMPERMAN van augustus 2001, waarin wordt gerelateerd dat
er iets is misgegaan met de apparatuur, doelen zij waarschijnlijk op
het p.v. van 23 augustus 2001 (ordner 45, p. 0032v.) waarin o.m. staat:
Ten aanzien van betrokkene Damhuis kon op grond van minder indicaties door falende apparatuur en zijn geringe aanwezigheid, geen
concrete zekerheid worden vastgesteld of bij hem enige wetenschap
over het ontstaan van de brand en de betrokkenheid van derden
daarbij, aanwezig is (onderstreping van mijzelf – AW).
Er was inderdaad sprake van falende apparatuur, zo blijkt uit bovengenoemd p.v. van ‘verbalisant nummer 13’.
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– Daar waar Paalman en De Roy van Zuydewijn spreken over een pv van
de KLPD van mei 2001, waarin zou zijn te lezen dat de apparatuur goed
had gewerkt, doelen zij waarschijnlijk op het p.v. van WELTER (KLPD)
van 22 augustus 2001 (ordner 43, p. G 6717), waarin wordt gerelateerd
over de plaatsing, het gebruik (tijdstippen in- en uitschakeling) en de
verwijdering van de aﬂuister-appartauur. In het pv staat niets over
het al dan niet slagen van de opnamen.
Conclusie: blijkens bovengenoemd pv van ‘verbalisant nummer 13’ heeft
de opname apparatuur tussen 27 april 2001, na de inschakeling van
22.56 uur en voor de onderhoudswerkzaamheden van zaterdag 28 april
2001, 17.45 uur niet goed gewerkt. E.e.a is ook gerelateerd in het pv van
KAMPERMAN van 23 augustus 2001. Er is geen tegenstrijdigheid tussen
deze pv’s en het KLPD-pv van 22 augustus 2001, aangezien in dit laatste
pv niets staat over het al dan niet slagen van de opnamen.
(N.B. Omdat Paalman niet bevoegd was om de KLPD te bellen om de
aﬂuisterapparatuur in te schakelen is het merkwaardig dat Paalman stelt
dat de aﬂuisterapparatuur op zijn verzoek is ingeschakeld. Uit bovengenoemd p.v. van Welter (KLPD) blijkt dat de apparatuur toen is ingeschakeld op verzoek van de opsporingsambtenaar met dienstnummer 1382,
niet zijnde Paalman of De Roy van Zuydewijn).
3.c. “Damhuis beroept zich op zijn zwijgrecht en OvJ Stam pikt dit”.
Ter terechtzitting van 1-06-01 wordt door raadsman Plasman t.a.v. meer
dan 40 personen gevraagd deze als getuigen te horen, hieronder bevindt
zich ook Damhuis. Blijkens het p.v. der terechtzitting geeft OvJ Stam aan
dat naar de mening van het OM het verhoor van Damhuis geen toegevoegde waarde meer heeft, nu deze getuige reeds uitgebreid door de
politie is gehoord.
In het schema van het OM m.b.t. de mening van het OM per aangevraagde getuige (dat als bijlage aan het pv ttz d.d. 01-06-01 is gehecht)
wordt door het OM m.b.t. Damhuis aangegeven: “Is al uitgebreid gehoord
door de politie. Niet aan te nemen dat hij op de zitting meer of anders zal
verklaren.”
Op 04-10-01 is Damhuis t.t.z. als getuige gehoord.
Aan het begin van dit verhoor is door de voorzitter van de rechtbank aan
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Damhuis meegedeeld dat hij zich in zijn hoedanigheid van verdachte in
de strafzaak, van het beantwoorden van bepaalde vragen kon verschonen, indien hij daardoor zichzelf zou belasten.
Damhuis heeft als getuige wel verklaringen afgelegd m.b.t. de gang van
zaken op het terrein van SEF in het algemeen. T.a.v. de gebeurtenissen van
13-05-00 heeft hij zich steeds beroepen op zijn verschoningsrecht.
Uit het p.v. der terechtzitting blijkt inderdaad niet dat de OvJ hier iets
tegen ondernomen heeft, maar hij kon hiertegen ook moeilijk iets ondernemen, dus het is niet duidelijk wat Paalman en De Roy van Zuydewijn
met hun kritiek willen zeggen.
4.

De plaats waar de eerste brand is ontstaan zou niet logisch zijn voor
een brandstichter, wel voor een bedrijfsongeval.
Mocht de brand zijn ontstaan door een bedrijfsongeval dan moet er
zaterdag 13-05-00 gewerkt zijn op het terrein van SEF. Het is duidelijk
geworden dat bij SEF inderdaad soms gewerkt werd buiten reguliere
werktijden (G 390-391). Ook is uitgebreid onderzoek gedaan naar werken
op zaterdag 13-05-00 (G 392-399).
PV Alibi werknemers (G 122-159): Uit verhoren van omstanders en getuigen, alsmede vanuit de media ontstonden geruchten dat er gewerkt was
op zaterdag 13 mei 2000 op het terrein van SEF. Omdat niet uitgesloten
was dat werknemers van SEF verantwoordelijk zouden zijn voor het ontstaan van de brand is een project uitgevoerd waarin werd getracht alibi’s
van alle werknemers na te gaan.
Uit dit onderzoek is niet gebleken dat, behalve Damhuis, een van de
andere medewerkers op het terrein van SEF is geweest op 13-05-00.
Een en ander is uitgebreid onderzocht en er is niet gebleken van werkzaamheden op 13-05-00.

5.a. De GSM van De Vries was in gebruik bij Dave Stevens en de 112-bandopname zou laat zijn uitgeluisterd.
Volgens Paalman en De Roy van Zuydewijn is de 112-band waarop de stem
van Anita Stevens (als beller met de gsm waarvan lange tijd gedacht is
dat hij van André was) stond bewust niet eerder uitgeluisterd omdat dan
de verdenking tegen André zou wegvallen.
Volgens Paalman en De Roy van Zuydewijn zit het pv m.b.t. de stemherkenning ook niet in het dossier.
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De pv’s m.b.t. de stemherkenning zitten wel degelijk in het dossier:
X 1190 p.v. (ambtshalve) stemherkenning door verbalisant Zandt d.d.
28-09-01;
X 1191 p.v. confrontatie Anita Stevens met het telefoongesprek; herkenning eigen stem 28-09-01.
De band kon niet eerder uitgeluisterd worden want doordat er (naar achteraf bleek) een tijdsverschil van 2,49 minuten zat in de registraties van
de KPN en van 112-KLPD en er zeer vele gesprekken geregistreerd waren,
was niet eerder duidelijk om welk gesprek het ging.
Een en ander is beschreven in het p.v. d.d. 24 okt 2001 van J.H. Cartan (B.
0170 e.v.) van het Tolteam; hierin wordt ook verwezen naar diverse vindplaatsen.
5.b. OvJ Stam zou p.v. achterhouden.
Paalman en De Roy van Zuydewijn beweren het volgende:
“OvJ Stam was al op 15 maart 2001 op de hoogte van het vermoeden
dat GSM 9987 op 13 mei niet in het bezit was van André de Vries maar
van Dave Stevens. Jurgen Smits maakt hier op 26-04-01 een pv van op
(vindplaats B 0191v.). Dit PV wordt pas in september 2001 aan het dossier
toegevoegd. Kennelijk heeft OvJ Stam de bedoeling om het pv buiten het
dossier te houden omdat hij anders zijn vd kwijt is”.
Daarover valt het volgende te zeggen:
– Ten tijde van de behandeling van de 1e verlenging gevangenhouding
zegt de OvJ: “Ook staat vast dat de telefoon met het GSM-nummer
van verdachte aanwezig is geweest in het rampgebied”.
Dit is een houdbare redenering, en ook volgens Paalman/De Roy nog niets
aan de hand want de OvJ is pas op 15-3-01 op de hoogte van vermoeden
dat GSM niet bij De Vries in gebruik was.
– De rechter-commissaris heeft op 19-3-01 telefonisch contact gehad
met OvJ Stam. In een telefoonnotitie schreef hij:
“T.a.v. de gsm-gegevens gaat de OvJ er inmiddels ook vanuit dat de
vd deze gsm op 13 mei 2000 niet in zijn bezit heeft gehad, aangezien
degenen die op 13 mei 2000 vanaf dit toestel gebeld zijn verklaren
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op die dag geen telefonisch contact te hebben gehad met vd [verdachte].”
OvJ houdt dus geen kennis achter maar laat het gsm-verhaal al op
19-03-01 vallen.
– Op 20 maart 2001 wordt een voortgangs-pv aan het dossier toegevoegd. Hierin staat onder het kopje: ‘Gebruik GSM-9987 op de 13e’ het
volgende:
‘Resumerend kan worden opgemerkt dat de opgespoorde getuigen,
met wiens telefoontoestellen contact is geweest met het nummer
9987, niemand heeft verklaard contact te hebben gehad met verdachte De Vries. Ook hebben geen van de gehoorde getuigen verklaard dat zij het betreffende GSM-toestel de 13e in hun bezit hadden.
Met betrekking tot het gebruik van het nummer zal de OVJ te Almelo
mr. H. Stam aan de RC bij de rechtbank te Almelo verzoeken de getuige
Dave Stevens onder ede te horen’.
Op 20 maart 2001 laat het OM het gsm-verhaal kenbaar vallen. Rb is op de
hoogte van het feit dat GSM niet in het bezit van De Vries was op 13-05-00.
– Ten tijde van de behandeling van het appel tegen de 1e verlenging op
21 maart 2001 noemt de raadkamer-AG het gsm-verhaal niet meer.
– Ten tijde van de behandeling van de vordering 2e verlenging op 4 april
2001 noemt OvJ Stam het gsm-verhaal niet meer.
– Op 26-04-01 maakt Smits een pv op waarin hij aangeeft dat het niet
aannemelijk is dat vd De Vries op 13-05-00 gebruik heeft gemaakt
dan wel onder zich heeft gehad de GSM-telefoon met nummer 9987
(B 0191).
Conclusie: De Rb is op 20 maart 2001 op de hoogte gebracht van het feit
dat de GSM niet in het bezit van De Vries was op 13-05-00. Vanaf dat
moment is het gsm-verhaal niet meer genoemd als ernstig bezwaar om
De Vries in voorlopige hechtenis te houden. De suggestie dat OvJ Stam
de bevindingen in de la heeft gehouden omdat hij anders ‘zijn verdachte
kwijt zou zijn’ is dus apert onjuist.
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6.

Getuige Franken zou zijn aangezet tot bepaalde verklaring.
Franken zou in SBS uitzending (live-tapverslag) hebben gezegd dat hij
André niet kon helpen omdat de recherche wat anders wilde horen.
Mijwaart zou tegen Cor Jager hebben gezegd dat hij Roy Franken moest
laten verklaren dat André tussen de 2 knallen op het Rutbeek kwam en
gelijk weer wegging.
Ten aanzien van dit kritiekpunt is mede informatie ingewonnen bij de
teamleiding van het Tolteam.
Hierover valt het volgende op te merkten.
Dit onderwerp is binnen de leiding van het Tolteam uitgebreid ter sprake
geweest.
Mijwaart voelde zich in zijn goede naam aangetast, en heeft gezegd dat
hij nooit iemand opdracht zou geven om een ander te dwingen tot een
bepaalde verklaring.
Jager heeft aangegeven dat hij i.v.m. het verhoren van personen van
Mijwaart (als leider van het team) wel sturing heeft gehad (Jager kwam
van de koninklijke marechaussee en had geen ervaring met RBT-verhoren)
maar dat hij niet de opdracht heeft gehad bepaalde personen bepaalde
verklaringen te laten aﬂeggen.
Op 26-22-02 [dit moet 26-02-02 zijn] wordt Roy Franken door de rechtercommissaris gehoord. Hij verklaart zelf dat hij niet door de politie onder
druk is gezet.
De kritiek van Paalman en De Roy van Zuydewijn komt mij op dit punt
zeer ongeloofwaardig over.

7.

Verklaringen over de millenniumnacht zouden verkeerd zijn
voorgesteld.
Ten aanzien van dit kritiekpunt is mede informatie ingewonnen bij de
teamleiding van het Tolteam.
Er zijn verschillende verklaringen over uitlatingen die De Vries zou hebben gedaan in de millenniumnacht. Donkers zegt dat André de Vries tijdens de millenniumnacht verklaarde dat de mensheid een grote bom had
gemaakt en dat die binnenkort de lucht in zou gaan.
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Omdat Donkers in zijn verklaring steeds sprak over de millenniumnacht,
is met er in eerste instantie van uit gegaan dat de uitlating van De Vries
tegen Donkers in de nacht van 31-12-99 op 01-01-00 (dus voorafgaand aan
de ramp) was geuit. Donkers geeft aan de millenniumnacht met De Vries
in Enschede te zijn geweest, terwijl anderen verklaren dat De Vries tijdens de millenniumnacht in Almelo was.
Omdat gaandeweg het onderzoek bleek dat sommige personen niet
meer zeker wisten of de uitlatingen in de millenniumnacht of met oud
en nieuw 2000-2001 (na de ramp) waren gedaan, wordt er van uitgegaan
dat Donkers zich een jaar heeft vergist en zijn deze verklaringen door het
OM niet als bewijsmateriaal aangevoerd. Er is dus ter terechtzitting door
het O.M. geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven.
Omgekeerd is het uiteraard niet automatisch zo dat verdachte De Vries
meteen zou worden vrijgepleit als zou vaststaan dat zijn verklaring over
“de grote bom” ná de vuurwerkramp is afgelegd.
De rechtbank Almelo heeft wel als bewijs 2 verklaringen van Raymond
Donkers gebruikt (X 429 en X 925).
8.

De Oslo-confrontatie en fotoconfrontatie.
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen:
– De Oslo/videoconfrontatie op 20-03-01 (X 1085).
– De fotoconfrontatie op 20-07-01 (X 986).
In zijn algemeenheid moet worden opgemerkt dat getuige De Leeuw verdachte De Vries bij geen van de confrontaties heeft herkend. De kritiek
kan zich dan ook niet richten tegen het gebruik maken van deze confrontatie want ze waren niet te gebruiken.
20-03-01 Oslo/video confrontatie (X 734 e.v. X 1085).
Bij de Osloconfrontatie is gebruik gemaakt van videobeelden.
Op de Vliegbasis Twente zijn opnames gemakt van verdachte en 10 door
een castingbureau geselecteerde ﬁguranten. Hierbij is gepoogd de situatie zo veel mogelijk te laten lijken op die van 13-05-00. Aan de verdachte
en de ﬁguranten is gevraagd om een hoek van een gebouw te komen rennen. De uiteindelijke videoband is op 16-03-01 aan 2 test observatoren
getoond, door hen werden geen bijzonderheden waargenomen.
Vervolgens is de videoband op 16-03-01 getoond aan de raadsman van vd,
de rc, de OvJ en de leiding van het Tolteam.
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Op 20-03-01 is de videoband getoond aan getuige De Leeuw, zij verklaarde
de man waarover zij in haar getuigenverklaringen had gesproken niet te
herkennen (X 743 e.v).
20-07-01 fotoconfrontatie (X 986).
Aan getuige De Leeuw zijn op 20-07001 75 foto’s getoond waarbij in HKS
via de computer is gezocht op:
– man
– leeftijd 21-26
– lengte 170-180
– blank uiterlijk
– gegolfd/krullend haar
Op pagina X 987 zijn de registratiecodes van de getoonde toto’s
opgenomen.
Niet is gebleken van onjuist toepassing.
Slotbeschouwing
Tot zover mijn bevindingen t.a.v. de belangrijkste kritiekpunten. In het stuk
van Paalman en De Roy van Zuydewijn worden nog meer punten aangestipt, maar die hebben naar mijn mening een minder belangrijke rol in het
geheel gespeeld, dan wel is de kritiek niet duidelijk geformuleerd en laat
zich dus niet weerleggen.
Ik herhaal nog eens wat ik aan het begin van deze brief heb gezegd, n.l.
dat hun kritiek d.d. mei 2002 voor mij geen aanleiding geeft om tot nader
onderzoek of een andere zienswijze dan die van de leiding van het Tolteam
over te gaan.
De advocaat-generaal,

(w.g.) A.C.M. Welschen
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Somers over het rode sportbroekje
Proces-verbaal
Ambtelijk verslag
District Achterhoek/Doetinchem
Door mij:
Dick Somers
Brigadier/rechercheur van politie District Achterhoek,
Wordt het volgende verklaard:
Op maandag, 24 maart 2003, ontving ik, Dick Somers, een verzoek van de
leiding van het Tolteam te Enschede om een ambtelijk verslag op te maken
met betrekking tot mijn bevindingen in de periode 31 oktober 2000 tot en
met 6 november 2000 inzake de inbeslaggenomen rode sportbroek van de
verdachte de Vries.
Hierover verklaar ik het volgende:
Vanaf 26 mei 2000 tot en met 7 juni 2000 ben ik werkzaam geweest in het
Tolteam te Enschede.
In de middaguren van dinsdag, 31 oktober 2000 heb ik samen met, de eveneens in voornoemd team werkzame Cor Jager, een bezoek gebracht aan de
collega Willem Seder van de afdeling ALZ van de politie Enschede. Seder
overhandigde ons een doos met inbeslaggenomen danwel veilig gestelde
kleding van de verdachte de Vries.
Deze kleding bevond zich bij Seder in verband met een op 19 juni 2000
gepleegde brandstichting van zijn eigen auto door de verdachte de Vries.
Ik zag dat bij deze kleding in een dichtgesealde plastic fouilleringszak een
rode broek bevond. Aangezien het mij bekend was dat door de getuige De
Leeuw een wegrennende persoon was gezien in een rode sportbroek, heb
ik deze fouilleringszak geopend. Ik zag dat in deze zak een rode sportbroek
zat. Deze sportbroek rook naar dieselolie.
Tevens zag ik dat op de voorzijde van deze rode sportbroek een klein brandgaatje zat. Hierna is deze rode sportbroek weer in de stuk getrokken fouilleringszak gedaan.
Jager en ik hebben deze goederen meegenomen naar de kofﬁekamer van
voornoemd team. Aldaar is deze rode sportbroek aan collega’s getoond.
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Wie deze collega’s waren, herinner ik me niet meer. Tevens is deze rode
sportbroek getoond aan de teamleiding op hun kamer.
Hierna is deze rode sportbroek door mij in een, nieuwe, van rijkswege verstrekte grote doorzichtige plastic zak gedaan. Deze zakken worden gebruikt
om inbeslaggenomen goederen in te bewaren. Daarna heb ik deze plastic
zak in mijn attachékoffer gedaan en heb ik deze meegenomen naar huis
zodat eer door niemand mee ‘gerommeld’ kon worden.
Op woensdag, 1 november 2000, ben ik, voor zover ik mij meen te herinneren, rechtstreeks met, zoals gebruikelijk, collega Zandt vanaf mijn woning
naar het café Halfweg te Lonneker gereden alwaar die dag een brainstormsessie werd gehouden. In een zaal bij het café heb ik de voornoemde sportbroek uit de genoemde plastic zak gehaald en vervolgens getoond aan de
daar aanwezigen en daarna weer opgeborgen in voornoemde zak.
Op de data 2, 3, 4 en 5 november 2000 ben ik niet werkzaam geweest binnen het Tolteam. Dit is geveriﬁeerd aan de hand van mijn agenda.
Daarna is deze rode sportbroek op maandag 6 november 2000 overhandigd aan K. Buurema, werkzaam als technisch rechercheur bij voornoemd
team.
Deze rode sportbroek is tijdens het tonen NIET van hand tot hand gegaan.
Doordat deze rode sportbroek nog enigszins naar dieselolie rook en lichtelijk vettig was, is het niet logisch dat deze danwel door mij op het hoofd
gezet zou zijn danwel dat ik deze aangetrokken zou hebben.
Met andere woorden:
Deze sportbroek is door mij NIET op het hoofd gezet en NIET aangetrokken
en derhalve zijn met deze rode sportbroek GEEN carnavaleske gedragingen
gepleegd.
Waarvan door mij,
Dick Somers, op ambtseed,
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende te Doetinchem op
24 maart 2003.
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Bijlage 4: Weergave getuigenverklaringen over
millenniumnacht in digitaal dossier
Noot: In het digitale dossier was de hieronder vet en onderstreept weergegeven
tekst steeds een link naar onderliggende stukken.
Recherche Bijstands Team Twente
PROCES-VERBAAL M.B.T GETUIGEN MR. R. MENKEMA
Door ons, […], beiden brigadier van de Regiopolitie Twente en proces-verbaal coördinator van het Recherche Bijstands Team Twente, wordt het volgende gerelateerd:
Op maandag 26 maart 2001 bevond zich bij de post in de brievenbus van
het hoofdbureau van Politie Twente een brief van mr. R. Menkema, advocaat te Enschede, met daarbij gevoegd twee door hem opgenomen verklaringen van:
Raymond Donkers,
Geboren te […] op […] 1981
Wonende te Enschede op het adres […]
en
Robertus Kraak,
Geboren te […] op […] 1969,
Wonende te Enschede op het adres […]
Verklaringen Donkers en Kraak
In de van Donkers opgenomen verklaring stond onder andere dat De Vries
nabij de grens van Duitsland en Nederland een hooischuur in de brand zou
hebben gestoken. Donkers had van De Vries een briefje ontvangen, waarin
De Vries had bekend de autobranden in Enschede aangestoken te hebben.
Tijdens het millennium-feest op 1 januari 2000 had De Vries tegen hem
gezegd dat hij het bedrijf SE Fireworks kende en dat je daar vuurwerk van
goede kwaliteit kon kopen. Tevens had De Vries iets gezegd in de trant van:
“De mensheid heeft daar een grote bom gemaakt en die gaat binnenkort de
lucht in.” Het verslag opgemaakt door Mr. R. Menkema omtrent dit gesprek
met R. Donkers is bijgevoegd op de pagina’s 375 t/m 383 van het X. Dossier.
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Kraak verklaarde over een gesprek met De Vries, waarin De Vries over het
stichten van autobranden zou hebben gesproken. Daarbij waren meerdere
personen aanwezig geweest, aldus Kraak.
Het verslag van Mr. R. Menkema omtrent het gesprek met R. Kraak is bijgevoegd op de pagina’s 384 t/m 389 van het X. Dossier.
Naar aanleiding van de ontvangen verklaringen van Donkers en Kraak,
werden beiden door leden van het Tolteam gehoord. De verklaringen van
R. Donkers en van R. Kraak, die in grote lijnen overeenkwamen met de verklaringen die mr. Menkema had opgenomen, zijn respectievelijk bijgevoegd
op de pagina’s 429 t/m 440 en 423 t/m 428 van het X. Dossier. Omtrent de
opgenomen verklaring van Donkers is een proces-verbaal van bevindingen
opgemaakt dat is bijgevoegd op de pagina’s 441 t/m 442 van het X. Dossier.
Tevens werd op 9 april 2001 een verklaring opgenomen van eerder
genoemde getuige Donkers. De verklaring van R. Donkers is bijgevoegd op
pagina 522 van het X. Dossier.
Naar aanleiding van de verklaringen van bovengenoemde Donkers en
Kraak, werden tevens gehoord de in die verklaringen genoemde:
LUDWIG M[...],
Geboren te […] op […] 1967
Wonende te Enschede op het adres […]
De verklaring van L. M[...] is bijgevoegd op de pagina’s 443 t/m 447 van het
X. Dossier.
[En dan worden nog 10 getuigen genoemd, zonder dat iets gezegd wordt
over hun verklaringen]

Verhoren getuigen door rechter commissaris.

[…]
Bijgevoegd telefoontapgesprek.

[…]
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Getuigen welke gehoord zijn omtrent de verblijfplaats van
verdachte A. de Vries in de millenniumnacht.
[Opsomming van getuigenverklaringen, zonder enige opgave van de
inhoud van die verklaringen.]
Waarvan door ons, verbalisanten respectievelijk op ambtsbelofte en
ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat wij sloten en tekenden te
Enschede op 3 oktober 2001.
De verbalisanten,
[…]
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Bijlage 5: Arrest Hof Arnhem
Het volgende citaat is ontleend aan Hof Arnhem 12 mei 2003, LJN -nummer
AF 8395.
“Vrijspraak
In de middag van zaterdag 13 mei 2000 vond bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks aan de Tollensstraat in Enschede een zeer zware
vuurwerkontplofﬁng plaats. De Vuurwerkramp kostte aan 22 personen het leven, onder wie vier brandweermannen. Ongeveer 950
personen raakten gewond, van wie een aantal ernstig. De ramp
veroorzaakte bij velen groot persoonlijk leed. De materiële schade
was enorm.” Zo vangt de Commissie onderzoek Vuurwerkramp
haar op 28 februari 2001 uitgebrachte eindrapport aan. Intussen
zijn we ruim twee jaar verder en ligt morgen de ramp exact drie
jaar achter ons.
In de afgelopen maanden waarin het hof de belangrijkste drie uit de
ramp voortvloeiende strafzaken heeft behandeld, is opgevallen hoe
zeer nog steeds bij de samenleving ter plaatse, maar ook landelijk
behoefte bestaat te weten hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren.
Het hangt wellicht samen met de omstandigheid dat de ramp zich
volstrekt onverwachts voltrok. Natuurlijk komt iedere ramp en ook
ieder ongeluk van geringere proporties tot op zekere hoogte onverwachts, maar dat is niet steeds in dezelfde mate het geval. Wie achter dijken woont, weet dat die kunnen doorbreken, wie in een bos
woont, weet van het vóórkomen van bosbranden, maar nagenoeg
niemand is zich bewust geweest van de mogelijkheid van de explosies van 13 mei 2000. De meeste Enschedeërs wisten niet eens van
de aanwezigheid van een vuurwerkbedrijf midden in een woonwijk
en, voor zover ze het wisten, hebben ze met slechts een enkele uitzondering daarvan nooit het bijzondere gevaar beseft. Vuurwerk is
wel gevaarlijk, het kan afgaan en wie ermee stunt, riskeert een hand
of een oog, maar dat vuurwerk ook massaal kan exploderen, was
een mogelijkheid die buiten de gangbare voorstellingen lag, niet
alleen buiten die van het grote publiek, maar helaas ook te vaak
buiten die van autoriteiten en deskundigen.
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Wellicht is dat een verklaring van die grote ophelderingsbehoefte.
Juist omdat we nooit bedacht hadden dat iets dergelijks kon gebeuren, willen we weten hoe het tóch heeft kunnen gebeuren. Wie
heeft de lont in het kruitvat gegooid? Heeft eigenlijk wel iemand
een lont in het kruitvat gegooid? Wie heeft dat kruitvat daar neergezet en waarom? Wie heeft fouten gemaakt en welke fouten? En
dat is niet alleen om antwoord te krijgen op de vraag hoe herhaling
te voorkomen. Want dat is eigenlijk nog relatief eenvoudig: er moeten gewoon geen vuurwerkbedrijven in woonwijken liggen. Maar
daar gaat het niet alleen om. We willen weten om te weten.
Er is uitvoerig technisch onderzoek gedaan naar de oorzaak van de
ramp. Daarin heeft het Nederlands Forensisch Instituut centraal
gestaan, maar via dat instituut en onder zijn supervisie hebben
vele andere instellingen en personen hun bijdragen geleverd. En
ook hebben sommige deskundigen die zich daartoe spontaan aanboden hun licht over de zaak laten schijnen en ook dat heeft nu en
dan tot verhelderende gezichtspunten geleid. Vele scenario’s zijn
bedacht en als werkhypotheses genomen en er is gezocht naar aanwijzingen voor de juistheid of onjuistheid van die hypotheses. Er is
gezocht naar aanwijzingen voor sabotage, (bom)aanslag, brandstichting, naar aanwijzingen voor zelfontbranding, gasexplosie,
kortsluiting. Zelfs de mogelijkheid dat een in de zon liggende bril
als brandglas gewerkt zou hebben, is onderzocht. De conclusie is
steeds dat er geen aanwijzingen zijn, dat er een hogere of lagere
graad van waarschijnlijkheid aan kan worden verbonden, maar dat
een deﬁnitieve verklaring niet gegeven kan worden.
Het lijkt een brevet van onvermogen van de deskundigen, maar dat
is het niet. Het is niet zo wonderlijk dat er nauwelijks harde conclusies getrokken konden worden. Het ging niet om een brand, een
overstroming of een catastrofale kettingbotsing of om een andere
ramp die talloze sporen achterliet, het ging om een verwoestende
explosie die een barre woestenij achterliet. Juist het karakter van
de ramp heeft met zich gebracht dat er voor deskundigen heel weinig te onderzoeken is achtergebleven. Waar geen steen meer op de
andere staat, is het moeilijk de onderste steen boven te krijgen. In
hoge mate heeft de ramp door zijn verwoestend effect de sporen
van zijn eigen oorzaak vernietigd.
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Dat betekent dat, nu aan een verdachte is telastegelegd de brand
gesticht te hebben, het voor de hand ligt dat het technisch onderzoek weinig aan de opheldering van dat feit kan bijdragen. Het heeft
geen aanwijzingen voor brandstichting opgeleverd en al helemaal
geen aanwijzingen voor de identiteit van een eventuele brandstichter. De nadruk komt daarom te liggen op het tactisch opsporingsonderzoek. Het hof heeft zich niet kunnen onttrekken aan de indruk
dat ook daar de aard en de grote maatschappelijke impact van de
ramp het bereiken van heldere resultaten heeft bemoeilijkt. De in
de samenleving bestaande grote ophelderingsbehoefte lijkt te hebben geleid tot een zekere neiging tot legendevorming. Waar een als
getuige gehoorde politiefunctionaris heeft verzucht dat zich nog
steeds getuigen melden die groene marsmannetjes hebben gezien,
is dat wellicht een wat extreme wijze van uitdrukken, maar het is
onmiskenbaar waar dat er in het onderzoek vele verklaringen zijn
afgelegd die feitelijk niet juist kunnen zijn, maar die kennelijk niet
zijn ingegeven door enige vorm van kwade wil of eigenbelang, die
kennelijk ook in alle oprechtheid zijn afgelegd, maar die lijken voort
te komen uit een zo diepe behoefte om op vragen een antwoord te
geven dat de behoefte een juist antwoord te geven daaraan ondergeschikt wordt. Dat noopt tot behoedzaamheid bij de beoordeling
van de betrouwbaarheid van afgelegde verklaringen.
Nog in een ander opzicht lijkt de grote maatschappelijke impact de
kwaliteit van de onderzoeksresultaten te hebben beïnvloed, deels
in gunstige, maar deels ook in ongunstige zin. De maatschappelijke
betekenis van de ramp heeft geleid tot een grote bereidheid in de
samenleving om aan het onderzoek medewerking te verlenen. De
prioriteit die aan het onderzoek is gegeven, heeft geleid tot een
grote bereidheid om onderzoekscapaciteit te investeren. Van zeer
veel onderzoekswerkzaamheden heeft men zich door een geringe
kans op succes niet laten weerhouden. Er is monnikenwerk verricht.
Anderzijds heeft het onderzoek ook een zekere mate van verbetenheid vertoond die de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten niet steeds ten goede is gekomen. De rechercheurs [rechercheur
1 en rechercheur 2] hebben daarop gewezen en de teamleiding
bekritiseerd om wat naar hun mening een zekere tunnelvisie was.
Men kan betwijfelen of hun gezichtspunten wel steeds juist waren
en of de door hen gewezen weg wellicht niet slechts een andere
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tunnel was, maar dat zij het gevaar van een te eenzijdige benadering signaleerden, moet hun toch als een verdienste worden aangerekend. In het onderzoek zijn verdachten en getuigen met grote
indringendheid en vasthoudendheid gehoord. Er zijn vele getuigen
door de rechter-commissaris onder ede gehoord. Als een verklaring
werd afgelegd die niet direct in overeenstemming was met andere
op dat ogenblik beschikbare onderzoeksbevindingen, is met niet
steeds zichtbare terughoudendheid tot aanhouding en vervolging
wegens meineed overgegaan. Dat heeft tot een aantal vrijspraken
geleid en bij sommige getuigen heeft het geleid tot een ruim assortiment van tegenstrijdige verklaringen waaruit het niet steeds
eenvoudig is de meest geloofwaardige te kiezen. Ook dit noopt tot
behoedzaamheid bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van
afgelegde verklaringen.
De vraag die het hof zich heeft te stellen is of het tactisch onderzoek aanwijzingen voor het telastegelegde heeft opgeleverd en wel
van voldoende kracht om als bewijs te kunnen gelden. Er zijn uit
het onderzoek inderdaad een aantal aanwijzingen tegen verdachte
voortgekomen maar daarvan is een aantal volstrekt onvoldoende
van elders bevestigd of zelfs uiteindelijk ondeugdelijk gebleken.
De eerste aanwijzing waardoor verdachte als zodanig in beeld
begon te komen en die door de advocaat-generaal dan ook als eerste in zijn requisitoir is aangegeven, is de op 20 oktober 2000 (dus
pas ruim vijf maanden na de ramp) afgelegde verklaring van de
getuige [getuige 3]. Deze verklaarde de indruk te hebben dat verdachte op de een of andere manier met de brandstichting te maken
had. Dat had verdachte hem weliswaar niet verteld, maar verdachte
zou hem wel hebben verteld van de penoze te hebben gehoord dat
het om brandstichting ging, dat de brand door middel van een
chemische stof gesticht was en “dat het toch goed verdiende”. Het
was slechts een heel lichte aanwijzing (die terecht door de politie
niet werd beschouwd als grond voor een “redelijk vermoeden van
schuld”) maar er zou toch uit afgeleid kunnen worden dat verdachte
meer van een brandstichting afwist, indien tenminste ergens in het
onderzoek een serieuze aanwijzing zou opduiken dat “de penoze”
bij de brand betrokken was, dat er met “een chemische stof” was
gewerkt of dat de brand voor geld gesticht was. Een dergelijke aanwijzing dook echter niet op en daarmee verloor de verklaring van
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deze getuige in feite iedere overtuigende kracht. Ze is door de rechtbank dan ook niet voor het bewijs gebruikt.
Uit het bedrijfsprocessensysteem van de politie Twente bleek dat
een mobiele telefoon met een bepaald nummer (“de ramp-gsm”)
waarmee op 13 mei 2000 te omstreeks 15.08 uur uit het rampgebied gebeld was naar de alarmcentrale 112, nog in februari 2000
bij verdachte in gebruik was geweest. Dat wees erop dat verdachte
rond de tijd van de ramp in het rampgebied aanwezig was geweest.
Op zichzelf viel dat niet als een belastend gegeven te beschouwen:
er waren rond die tijd helaas heel veel mensen in het rampgebied.
Verdachte echter maakte zich verdacht door zijn aanwezigheid ter
plaatse te ontkennen en te beweren dat hij zich er niet van bewust
was de desbetreffende telefoon ooit te hebben gehad en dat hij
over die telefoon geen enkele informatie kon geven. In dat laatste
volhardde hij toen na zijn aanhouding in zijn woning de originele
verpakking werd aangetroffen waarin die telefoon ooit moest zijn
aangeschaft. Aldus werd de “ramp-gsm” een belangrijke aanwijzing tegen verdachte totdat in een later stadium nader onderzoek
hoogstwaarschijnlijk maakte dat verdachtes bewering juist was
en dat hij op 13 mei 2000 inderdaad niet meer over de “ramp-gsm”
beschikt had. Daarmee bleek ook deze aanwijzing tegen verdachte
achteraf ondeugdelijk.
Voorts kreeg de politie in maart 2001 de beschikking over een verklaring van de getuige [getuige 4] die voor verdachte belastend leek.
Deze getuige verklaarde over een uitlating die verdachte in de oudejaarsnacht 1999-2000 in de binnenstad van Enschede gedaan zou
hebben en die achteraf kon worden opgevat als een aankondiging
door verdachte van de hem thans verweten brandstichting. Voorts
maakte deze getuige melding van een aantal feiten en omstandigheden die verdachte als een pathologische brandstichter neerzetten. Nader onderzoek wees echter uit dat verdachte de bewuste
oudejaarsnacht niet in Enschede, maar in Almelo had doorgebracht en het beeld van een pathologische brandstichter zoals door
[getuige 4] geschetst, vond in verdachtes strafrechtelijk verleden en
ook overigens geen noemenswaardige bevestiging. Deze getuige is
later wegens meineed veroordeeld en aan zijn verklaringen valt in
ieder geval geen overtuigende kracht meer toe te kennen.
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Nadat verdachte als gevolg van de verklaring van [getuige 3] in
beeld was gekomen, bleek dat hij in juni 2000 wegens een poging
zijn eigen auto in brand te steken was aangehouden. Daarbij had
hij een rode sportbroek gedragen (die hij volgens getuigen ook op
13 mei 2000 gedragen had) en dat werd in verband gebracht met
een verklaring van een getuige [getuige 5] die kort voor de ramp
een man met een paniekerige blik in de ogen uit de Tollensstraat
had zien komen rennen. Deze man had een rode sportbroek gedragen. Bij confrontatie verklaarde deze getuige echter zonder aarzeling dat verdachte niet de man was die zij gezien had.
Al deze aanwijzingen, aanvankelijk meer of minder sterk, bleken uiteindelijk niet of niet noemenswaardig in de richting van verdachtes
schuld te wijzen. Op zichzelf wijzen ze ook niet op zijn onschuld,
maar het hof acht ze het vermelden waard omdat ze een illustratie
zijn van de hiervoor betoogde noodzaak om met andere aanwijzingen die niet duidelijk ontzenuwd zijn, toch met bijzondere behoedzaamheid om te gaan. Dergelijke andere aanwijzingen die in de loop
van het onderzoek overeind zijn gebleven, zijn er wel. Een bijzondere plaats wordt daarbij ingenomen door de rode sportbroek die
aan een technisch onderzoek is onderworpen en waarop een grote
hoeveelheid vuurwerkresten is aangetroffen die er sterk op wijzen
dat verdachte op korte afstand is geweest van ongecontroleerd
verbrandend of ontploffend vuurwerk. Er is over deze sportbroek
veel te doen geweest. Volgens de eerder genoemde interne critici
van het rechercheteam is er ongepaste gekkigheid mee uitgehaald,
door anderen wordt dat met klem bestreden. Belangrijk voor deze
zaak acht het hof dat niet: zelfs als er met de broek grappen zijn uitgehaald, zijn de sporen op de broek daardoor toch niet veroorzaakt.
Het technisch onderzoek wijst uit dat dergelijke sporen niet kunnen
ontstaan door op reguliere wijze afgestoken vuurwerk zodat aan
verdachtes bewering dat die sporen zijn ontstaan bij een vuurwerkshow op Kreta, geen geloof kan worden gehecht. Op zichzelf geldt
voor de hieruit te trekken conclusie, namelijk dat verdachte tijdens
de explosies of de daaraan voorafgaande brand op of zeer nabij
het rampterrein geweest moet zijn, hetzelfde wat hiervoor over de
“ramp-gsm” gezegd is: die conclusie is nauwelijks belastend omdat
er ten tijde van de ramp zeer veel mensen in de onmiddellijke nabijheid waren waarvan velen als gevolg van de ramp omgekomen
118

Bijlage 5

zijn, maar gelukkig ook velen het vege lijf hebben weten te redden.
Daaronder te zijn geweest, levert op zichzelf nog geen verdenking,
laat staan bewijs voor brandstichting op. Ook hier geldt echter dat
verdachte wel verdenking op zich geladen heeft door zijn aanwezigheid in het rampgebied met klem te ontkennen.
Daarbij heeft hij aangevoerd dat hij ten tijde van de ramp elders verbleef, namelijk bij de recreatieplas “Het Rutbeek”, en heeft hij zich
beroepen op tal van getuigen die hem daar gezien zouden moeten
hebben. Dat alibi bleek tegen nader onderzoek niet bestand te zijn.
Sommige van de genoemde getuigen verklaren op 13 mei 2000 niet
op het Rutbeek te zijn geweest, anderen zijn daar wel geweest en
hebben verdachte er ook wel ontmoet maar pas ongeveer ten tijde
van de grote explosies in de Tollensstraat en aldus op een zodanig
tijdstip dat het verdachte als brandstichter niet uitsluit. Nu is de
ondeugdelijkheid van het alibi, met andere woorden het feit dat
verdachte de brand gesticht zou kunnen hebben, geen gewichtige
aanwijzing dat hij de brand ook inderdaad gesticht heeft. Maar wel
is de conclusie gerechtvaardigd dat verdachte op dit belangrijke
punt opzettelijk onwaarheid sprak.
Daar komt nog bij dat volgens verschillende getuigen verdachte
hun gevraagd heeft zijn alibi te bevestigen. Dat zou hij volgens de
enige twee getuigen die hem op 13 mei 2000 op het Rutbeek gezien
hebben, [getuige 6] en [getuige 7], zelfs reeds op die dag gedaan
hebben en daarbij zou hij ook gezegd hebben een brandje te hebben gesticht. Wel dient daarbij te worden bedacht dat juist deze
twee getuigen het vuur zeer na aan de schenen is gelegd. Beiden
zijn door de rechter-commissaris onder ede gehoord, beiden zijn
vervolgens wegens meineed aangehouden en ingesloten, vervolgd
en uiteindelijk vrijgesproken en beiden hebben in de loop van het
onderzoek zeer verschillende verklaringen afgelegd. Beiden zijn ook
in hoger beroep als getuigen ter terechtzitting gehoord en hebben
daar verklaringen afgelegd die verdachtes alibi niet bevestigen,
maar slechts één van hen, de getuige [getuige 6], handhaaft dat
verdachte hem op die middag heeft gevraagd een alibi te bevestigen. Overigens herinnert deze getuige zich niet of het woord “alibi”
daarbij gevallen is, herinnert hij zich ook niet meer het verhaal over
het gestichte brandje en benadrukt hij dat zijn geheugen niet al te
best is. Het wordt uit deze getuigenverklaringen bepaald niet hel119

Dissidente rechercheurs in Enschede

der hoe laat precies verdachte die bewuste dag op het Rutbeek aankwam en wat hij toen exact gezegd heeft.
Belastend zijn ook de verklaringen van medegedetineerden van
verdachte, inhoudende dat verdachte zich tegenover hen heeft
uitgelaten op een manier die wees op zijn betrokkenheid bij het
ontstaan van de ramp, althans die zijn betrokkenheid daarbij suggereerde. Volgens de medegedetineerden [getuige 1] en [getuige
2], als getuigen ter terechtzitting in hoger beroep gehoord, heeft
verdachte hun echter niet met zoveel woorden gezegd dat hij de
brand gesticht had (wat [getuige 1] overigens eerder bij politie en
rechter-commissaris wel verklaard had). Verdachte zou slechts wat
geheimzinnige opmerkingen gemaakt waaruit deze getuigen (die
wisten waarvoor verdachte vast zat) aﬂeidden dat hij wel schuldig
zou zijn. Volgens de undercoveragent, bekend onder de codenaam
A 1046, die als gedetineerde werd ingesloten, in het huis van bewaring contact met verdachte heeft gehad en daarover ook als getuige
ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard, heeft verdachte
het stichten van de brand wel met zoveel woorden erkend. Hierbij
verdient echter aantekening dat deze getuige van verdachte met
zekerheid begrepen heeft dat deze ook toegaf op 13 mei 2000 in het
bezit van de “ramp-gsm” te zijn geweest, hoewel inmiddels nagenoeg vaststaat (en destijds ook reeds bekend was, zij het niet aan A
1046) dat verdachte toen niet meer over die “ramp-gsm” beschikte.
Bovendien verdient opmerking dat verdachte tegenover A 1046 in
details getreden is over een soort van huisje of een soort van kantoortje met een elektrisch kacheltje en verlengsnoeren en over
de aanwezigheid van een inbraakalarm, maar geen brandalarm.
Voor al deze details komt geen herkenbare externe bevestiging uit
de stukken naar voren en ze kunnen daarom niet als herkenbare
daderwetenschap gezien worden.
Een en ander overziende, komt het hof tot de slotsom dat al wat
min of meer serieus in de richting van verdachtes schuld wijst, uit
zijn eigen mond komt, niet in de vorm van een reguliere welbewust
tegenover politie of justitie afgelegde bekentenis, maar in de vorm
van betrekkelijk vormeloze uitlatingen. Deze uitlatingen zijn volgens degenen die ze hebben aangehoord vaak van een zekere vaagheid en onsamenhangendheid en ze zijn soms met grote onzekerheid en na lang tijdsverloop overgeleverd. Daarbij neemt het hof in
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aanmerking dat verdachte iemand is wiens reacties vaak wonderlijk zijn en niet in overeenstemming met de manier waarop mensen doorgaans met elkaar communiceren. Hij drukt zich niet altijd
uit op een voor de toehoorder direct inzichtelijke manier. Getuigen
beschrijven hem als “een mafketel”, iemand “die niet helemaal
spoort”, iemand met een rijke fantasie en met veel sterke verhalen
waar niet al te veel geloof aan moet worden gehecht, hetzij over
vrouwen, hetzij over door hem gepleegde ernstige delicten (wat
niet strookt met zijn strafrechtelijke verleden). Het Pieter Baancentrum beschrijft hem als een verstandelijk en sociaal-emotioneel
beperkte man met een persoonlijkheid met schizotypische trekken
waarvoor kenmerkend zijn zijn ‘vreemde’ spraak, het vage irreële
denken en een gebrekkige sociale aansluiting. Het hof acht beide
beschrijvingen in hoge mate met elkaar in overeenstemming.
De vage, inconsistente en voor een belangrijk deel met grote
onzekerheid overgeleverde uitlatingen van deze verdachte missen
voldoende overtuigende kracht. Het hof heeft niet door wettige
bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het hem
telaste gelegde heeft begaan zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.”
BESLISSING
Het hof:
Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht:
Verklaart niet bewezen, dat verdachte het telastegelegde heeft
begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.
De voorlopige hechtenis
Heft op het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis.
De in beslag genomen voorwerpen
Gelast de teruggave aan verdachte, van de inbeslaggenomen, nog
niet teruggegeven voorwerpen, te weten de voorwerpen zoals vermeld op de door de advocaat-generaal overgelegde lijst van het
thans nog resterend beslag (zie voor de inhoud bijlage I).
Aldus gewezen door
mr Mannoury, voorzitter, mrs Denie en Koksma, raadsheren, in
tegenwoordigheid van mrs Van Laethem en Collombon, grifﬁ ers,
en op 12 mei 2003 ter openbare terechtzitting uitgesproken.”
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Bijlage 6: Voortgangsrapportage Bureau Interne
Zaken
POLITIE
•
Gelderland Midden
•
Bureau Interne Zaken
Betreft: Voortgangsrapportage intern onderzoek politie Twente.
RAPPORT
Hierbij rapporteren wij, J.H.A. Vonk en P.A.M. Waalre, respectievelijk hoofd
van het Bureau Interne Zaken van de politie Gelderland Midden en strategisch misdaadanalist van het Kernteam Noord & Oost Nederland, het
volgende.
In aansluiting op de eerdere rapportages en mondelinge toelichtingen is
binnen het interne onderzoek recent informatie zichtbaar geworden welke
niet alleen als belangrijk gekenschetst kan worden maar ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van het onderzoek.
Conform de afspraken zoals gerelateerd in het plan van aanpak worden
belangrijke ontwikkelingen van het onderzoek direct gerapporteerd aan
de opdrachtgever Korpsbeheerder J. Mans, wat leidde tot het opmaken van
deze rapportage en een overleg op maandag 17 november te 11.00 uur op
het gemeentehuis te Enschede.
Het Europese verdrag van de Rechten van de Mens artikel 6 geeft in grote
lijnen weer dat elke verdachte recht heeft op een openbaar en eerlijk proces waarin door onafhankelijke rechters wordt rechtgesproken. Men heeft
het hierbij met name over ‘fair trial’. Deze eis van een ‘fair trial’ geldt niet
alleen in de fase van vervolging maar ook in de fase van de opsporing.
Op basis van de informatie welke door de interne onderzoekers recent
zichtbaar is gemaakt ontstaat het ernstige vermoeden dat verantwoordelijken en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek contra de
verdachte A.dV. handelingen hebben verricht en/of beslissingen hebben
genomen die in strijd kunnen zijn met hetgeen hierboven verwoord.
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Vanuit die beleving werd door de leden van het onderzoeksteam uit de tot
op heden verkregen informatie een hypothese opgesteld die als rode draad
door het totale onderzoek kan lopen. Deze hypothese luidt als volgt:
‘Verantwoordelijken en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek contra de verdachte A.dV. hebben binnen het strafrechtelijke onderzoek opzettelijk de rechterlijke macht misleid.’
Rapporteurs en de overige interne onderzoekers zijn zich terdege bewust
van het feit dat deze hypothese een zeer zware beschuldiging inhoudt met
veel impact en mogelijk ernstige gevolgen. Door het onderzoeksteam is
echter informatie zichtbaar gemaakt waaruit zou kunnen blijken dat de
verdediging van de verdachte A.dV. door de handelswijze van verantwoordelijken en uitvoerenden binnen dit strafrechtelijk onderzoek ernstig in
haar belangen is geschaad.
Er kan niet meer uitgesloten worden dat medewerkers van het Tolteam als
verdachte dienen te worden aangemerkt van strafbare feiten zoals meineed en valsheid in geschrifte of als betrokkene bij een vorm van plichtsverzuim. Er zijn mogelijk ook handelingen verricht die er na verder onderzoek
tot kunnen leiden dat bewijsmiddelen als onrechtmatig verkregen worden
beschouwd. Het gaat hierbij om cruciale handelingen binnen het strafrechtelijke onderzoek contra de verdachte A.dV.
Vanuit het interne onderzoeksteam was bij aanvang van het onderzoek
gevraagd om zowel alle schriftelijke als digitale informatie welke bij het
Tolteam aanwezig was aan te leveren. Het verkrijgen van informatie vanuit het Tolteam verliep echter soms stroef. Medio oktober bleek dat er
informatie van het Tolteam op een zogenaamde W-schijf in het computersysteem in Twente aanwezig was. Deze informatie was niet aangereikt. Op
30 oktober 2003 kregen de interne onderzoekers via de afdeling I&A van
politie Twente een kopie van de informatie op deze zogenaamde W-schijf.
Er werd met name op deze W-schijf informatie aangetroffen welke leidde
naar vorenstaande hypotheses. De indruk bestaat dat er nog informatie
ontbreekt daar er op de zogenaamde W-schijf lege mappen werden aangetroffen waarvan niet duidelijk is of er informatie in deze mappen aanwezig is geweest of dat de mappen zijn geschoond. Nader onderzoek kan hier
mogelijk duidelijkheid over geven.
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De elementen voor de hypothese:
1.
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Is er sprake van een ‘geheim’ traject in de richting van A.dV.
• Op 28 september 2000 werd het programma ‘Onder de loep’ uitgezonden. Zoals blijkt uit het proces-verbaal m.b.t. Media werden hierop een
drietal reacties ontvangen waarvan er één waardevol voor het onderzoek bleek te zijn maar niet leidde naar de verdachte A.dV.
•

Op 2 oktober 2000 werd het programma ‘Opsporing verzocht’ uitgezonden hetgeen blijkens hetzelfde proces-verbaal mbt Media een tachtig (80) tal reacties opleverde maar niet leidde naar de verdachte A.dV.

•

Blijkens een mutatie in het journaal van het Tolteam op 6 oktober 2000
werd het team via een Ofﬁcier van Justitie door een oud Rechter Commissaris attent gemaakt op van Katwijk en Swetslooth welke mogelijk
betrokken zouden zijn bij het ontstaan van de Vuurwerkramp.

•

Op 9 oktober 2000 werd door een projectleider van het Tolteam hierover een werkopdracht gemaakt.

•

Op 18 oktober 2000 blijkt uit een door een projectcoördinator gemaakt
overzicht dat drie rechercheurs bezig zijn met ‘A.dV.’ en het ‘rode sportbroekje’.

•

Op 20 oktober 2000 meldde zich, volgens de processen-verbaal, spontaan en zonder verdere onderbouwing aan het bureau van politie te
Enschede de getuige van Katwijk. Hij tipte over mogelijke betrokkenheid van ene A. bij het ontstaan van de vuurwerkramp. Via deze verklaring en nader onderzoek kwam het team korte tijd later uit bij A.dV.

•

Op 31 oktober 2000 werd door dezelfde projectleider vorenstaande
werkopdracht uitgegeven aan twee rechercheurs van het Tolteam.

•

Bij de interne onderzoekers bestaat het vermoeden dat de tip van Van
Katwijk in verband zou kunnen staan met het aanleveren van ‘de gouden tip’, waaraan mogelijk een beloning was gekoppeld.
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•

Uit een journaalmutatie in Perfect View onder nummer 2724 kon blijken dat van Katwijk in februari 2001 door onbekenden werd bedreigd.
Bij van Katwijk bestond het vermoeden dat hij werd bedreigd omdat
het hem kwalijk werd genomen dat hij de zaak aan het rollen had
gebracht. In de mutatie stond dat hij letterlijk verklaarde: “Het komt
toch van mij, ik heb toch de bal aan het rollen gebracht. Ik heb jullie op
het spoor van A.dV. gezet. Ik wil dat geld van B. ook hebben”. Opvallend
in deze mutatie is het woord: ook.

•

Gezien de vorenstaande feitelijkheden kunnen vraagtekens geplaatst
worden bij de rol van de getuige van Katwijk zoals deze in het procesverbaal is gerelateerd.

Cruciale vragen hierbij zijn:
1.

2.

3.
4.
5.

Wat was de inhoud van de bovengenoemde uitzendingen en kon dit
een motief voor van Katwijk zijn de aandacht te vestigen op de verdachte A.dV.?
Welke opsporingsactiviteiten hebben er plaatsgevonden in de periode
tussen 6 en 20 oktober 2000 en kan worden gesteld dat A.dV. toen al
als verdachte kon worden bestempeld?
Waar en op welke wijze werden deze opsporingshandelingen vastgelegd?
Wat is de positie van de oud Rechter Commissaris in relatie tot deze
tip?
Kon dit traject door de rechterlijke macht worden getoetst? Uit het
interne onderzoek kan namelijk blijken dat de tip van de oud Rechtercommissaris niet meer in het einddossier van het onderzoek werd vermeld.

2. Is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs contra verdachte A.dV.
• De strekking van de informatie (een doorbraak in het onderzoek en het
aantreffen van zijn rode sportbroek) welke tijdens de brainstormsessie
van het tolteam op 1 november 2000 bekend werd gemaakt, kan er op
duiden dat A.dV. op dat moment als verdachte conform art. 27 SV werd
aangemerkt.
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•

Op 8 november 2000 werd in het kader van artikel 11 WPR om inlichtingen gevraagd naar telefoonaansluitingen van A.dV. Het bevel werd
door een Ofﬁcier van Justitie ondertekend. Deze ambtshandeling alsmede de hierop betrekking hebbende documenten werden ondergebracht in het zogenaamde ‘Dossier 3’. Een Gerechtelijk Vooronderzoek
contra NN.

•

Op 12 november 2000 werd kleding van A.dV. waaronder een rode sportbroek, naar het N.F.I. gezonden. Uit de inhoud van de bij deze kleding
gevoegde documenten blijkt dat A.dV. werd verdacht van het plegen
van artikel 157 van het Wetboek van Strafrecht gepleegd te Enschede op
13 mei 2000 tussen 13.00 en 15.00 uur.

•

Op 24 januari 2001 werd een Gerechtelijk Vooronderzoek geopend
tegen de verdachte A.dV. en op 26 januari 2001 werd deze aangehouden.

Binnen het interne onderzoek is gebleken dat een kennelijk select aantal
rechercheurs binnen het Tolteam betrokken waren bij opsporingshandelingen tegen de verdachte A.dV. welke vanaf 6 november 2000 in een separaat en kennelijk afgeschermd journaal werden geregistreerd. Dit separate journaal werd na onderzoek in ruim 25.000 bestanden aangetroffen
op voornoemde W-schijf en bleek niet te zijn opgenomen in het formele
journaal van het Tolteam. In dit separate journaal werden over de periode
6 november 2000 tot en met 20 november 2000 o.a. onderstaande opsporingshandelingen contra A.dV. vermeld:
•
•
•
•
•
•
•
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Opvragen van bekeuringen die A.dV. had ontvangen.
De autoverzekering van A.dV. natrekken.
Nader onderzoek over A.dV. bij de Criminele Inlichtingen Eenheid en de
afdeling Drugs en Wapens.
De huidige woning van A.dV. werd aan de buitenzijde bekeken.
De wijkagent werd verzocht uit te kijken naar kentekens van voertuigen welke bij A.dV. in gebruik waren.
Onderzoek naar A.dV. in het HKS systeem.
Onderzoek in B.P.S. (Bedrijfsprocessensysteem Politie) naar telefoonnummers van A.dV.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Woonadressen van A.dV. bekeken op een plattegrond om vast te stellen
of deze in de buurt van de Tollensstraat lagen.
Onderzoek naar historische printgegevens telecommunicatie A.dV.
Onderzoek bij de bevolking Almelo in verband met familierelaties
A.dV.
Een tweede foto van A.dV. ‘op de kop getikt’.
Deze foto met videobanden vergeleken.
Met een projectleider van het Tolteam de stand van zaken doorgesproken en aangegeven dat er toch eens over ‘een tap’ moet worden nagedacht.
Onderzoek naar relaties c.q. bekenden van A.dV.
Trachten telefoongesprekken van A.dV. op de rampdag te achterhalen.
Trachten telefonisch contact te krijgen met GSM nummer 9987 en het
oude nummer van A.dV. te weten 9762.

Eerst op 12 januari 2001 werd door één van de rechercheurs uit de ‘selecte
groep’ in het formele journaal van het Tolteam onder de noemer ‘samenvatting van hetgeen tegen A.dV. ligt’ zeer marginaal melding gemaakt
van de informatie rond de verdachte A.dV. Er werd hierbij geen melding
gemaakt van vorenstaande opsporingshandelingen en ook het bestaan
van dit separate journaal werd niet vermeld.
In verhoren bij de Rechter Commissaris op 29 oktober 2001 werd door twee
rechercheurs uit de ‘selecte groep’ op vragen van de verdediging onder ede
verklaard dat A.dV. op 21 november 2000 binnen het Tolteam niet werd
aangemerkt als verdachte. Gezien vorenstaande opsporingshandelingen
lijkt dit juridisch geen houdbare redenering. Op 21 november 2000 was
A.dV. namelijk door deze rechercheurs als getuige gehoord waarbij o.a.
vragen werden gesteld over een mogelijk een in zijn bezit zijnde GSM telefoon en ook kwam zijn alibi van 13 mei 2000 aan de orde. Door onder ede
te verklaren dat A.dV. op dat moment niet als verdachte werd aangemerkt
maakten deze rechercherus zich mogelijk schuldig aan meineed. Een van
de getuigen verklaarde hierover dat voordat dit verhoor op 21 november
2000 plaatsvond er over de status van A.dV. overleg was gevoerd met de
teamleiding.
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Cruciale vragen hierbij zijn:
1. In de map van een dagelijks leider van het Tolteam werd een zogenaamd ‘Methodieken proces-verbaal contra A.dV.’ aangetroffen. Dit
proces-verbaal maakte geen deel uit van het formele dossier contra
A.dV. In de formele dossiers werden ten aanzien van de verdachten B.
en P. wel methodieken processen verbaal aangetroffen. De verbalisant
maakte in het Methodieken proces-verbaal contra A.dV. o.a. melding
dat er in de periode van november 2000 tot juni 2001 telefoongesprekken waren afgeluisterd. Het betrof hier 19 aansluitingen, waarvan er
negen (9) rechtstreeks de verdachte A.dV. betroffen en tien (10) andere
betrokkenen. In het formele dossier contra A.dV. stond aangegeven dat
er vanaf 5 januari 2001 telefoongesprekken werden afgeluisterd. Dit
roept de vraag op of er in die periode 20 november 2000 tot 5 januari
2001 telefoongesprekken van de verdachte A.dV. (en/of andere betrokkenen) zijn afgeluisterd en of deze ambtshandelingen onder de werking van art. 181 lid 3 Wetboek van Strafvordering (GVO NN) vielen?
2. Binnen het interne onderzoek is gebleken dat een Ofﬁcier van Justitie
op 7 december 2001 de leiding van het tolteam schriftelijk opdracht gaf
om 20 optical-disc’s met alle afgeluisterde (ongeveer 80.000) telefoongesprekken te vernietigen. In een aanvullend schrijven d.d. 14 december 2001 gaf dezelfde Ofﬁcier van Justitie o.a. aan dat de gesprekken
met geheimhouders opgenomen in het jaar 2000 vernietigd moesten
worden ook de gesprekken van de verdachte A.dV. Blijkens het dossier
contra de verdachte A.dV. werden pas vanaf 5 januari 2001 telefoongesprekken afgeluisterd en opgenomen. Formeel kunnen er derhalve
geen opgenomen telefoongesprekken zijn van de verdachte A.dV. in
het jaar 2000. Welke verklaring is hiervoor?
3. Welke opsporingshandelingen werden er vanaf welk moment verricht
tegen de verdachte A.dV. en waar zijn deze opsporingshandelingen verwoord?
4. Waarom nam algemeen Tol-teamleider Rik de Boer in zijn rapport d.d.
25 april 2003, dat als brondocument diende voor dit interne onderzoek,
de volgende passage op:
‘Het opsporingsonderzoek moest volslagen transparant binnen de huidige kaders van de opsporing uitgevoerd worden, met een volledige verantwoording van nagenoeg elke (opsporings-)handeling in het dossier’.
De toevoeging ‘nagenoeg’ valt in dit verband op en kan er mogelijk op
duiden dat hij kennis draagt van het feit dat er redenen waren om niet
alle opsporingshandelingen in het dossier te verantwoorden.
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5. Waarom zijn er in de periode 6 november tot 5 januari 2001 opsporingshandelingen verwoord in een separaat c.q. ‘geheim journaal’ en
waarom is de inhoud van dit journaal na de aanhouding van A.dV. niet
integraal opgenomen in het formele journaal van het tolteam?
6. Wie van de leidinggevenden van het Tolteam waren op de hoogte van
dit separate journaal en wie waren verantwoordelijk voor de aansturing van de ‘selecte’ groep rechercheurs?
7. Was het Openbaar Ministerie op de hoogte van de opsporingshandelingen in de pariode van 6 oktober 2000 tot 5 januari 2001?
8. Wat is de reden dat er op meerdere momenten bij opsporingshandelingen geen proces-verbaal van bevindingen werd opgemaakt en/of een
mutatie in het werkjournaal werd opgenomen?
9. Indien er sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs in de periode
tussen 6 november 2000 en 5 januari 2001 wat zijn hiervan de gevolgen?
De rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn waren kennelijk niet
op de hoogte van het separate journaal en de opsporingshandelingen
welke daarin zijn verwoord. Zij maakten hiervan geen melding. Illustratief
in dit kader is een journaalmutatie van Paalman en De Roy van Zuydewijn
in januari 2001 waarin zij kennelijk veel moeite hebben om een getuige te
vinden. In deze mutatie spreken zij over een ‘zoektocht naar een getuige’.
Deze getuige bleek echter ongeveer 2 maanden daarvoor al te zijn gelokaliseerd en verhoord door twee rechercheurs uit de ‘selecte’ groep rechercheurs welke actief waren in het afgeschermde traject. Deze hadden e.e.a.
verantwoord in het separate journaal.
3. Is er sprake van onprofessioneel handelen betreffende het omgaan met de
rode sportbroek van de verdachte A.dV.?
Binnen dit deelonderzoek is reeds veel duidelijk geworden over de wijze
waarop binnen het strafrechtelijk onderzoek met de rode sportbroek van
de verdachte A.dV. werd omgegaan. Een en ander is al grotendeels in een
deelrapportage verwoord. Er dienen nog getuigen te worden gehoord
waaronder de rechercherus Paalman en De Roy van Zuydewijn. Op dit
moment leidt dit tot de volgende conclusie:
‘Door een aantal medewerkers van zowel het Tolteam als van Politie Twente
is op een als niet professioneel te betitelen wijze met de in beslag genomen
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rode sportbroek omgegaan. Hierdoor bestaat er volgens ons, rapporteurs,
risico dat de rode sportbroek was uitgesloten als bewijsmiddel, indien de
feitelijkheden welke binnen het interne onderzoek naar voren gekomen zijn
bekend waren ten tijde van de gerechtelijke procedure contra de verdachte
A.dV.’
Gezien de strekking van de kritiek van de rechercheurs Paalman en De
Roy van Zuydewijn die kennelijke aandacht vroegen voor het feit dat er in
hun perceptie niet op een professionele wijze met her in beslag genomen
sprotbroekje was omgegaan, lijkt het gezien vorenstaande conclusie, dat
zij op dit punt bevestiging vinden. Hetgeen zij stelden rond de vermeende
handelingen van het aantrekken of op het hoofd zetten van de rode sportbroek is binnen het interne onderzoek door geen der getuigen bevestigd.
Wel is de rode sportbroek door een rechercheur op twee momenten uit
de verpakking gehaald en getoond aan de aanwezigen door de broek met
beide handen op borsthoogte voor zich te houden.
Verder werden binnen het interne onderzoek nog een aantal feitelijkheden
zichtbaar gemaakt waaruit kon blijken dat door medewerkers niet conform richtlijnen en op een onzorgvuldige wijze met de in beslag genomen
sprotbroek was omgegaan.
Binnen het deelonderzoek van het mogelijk achterhouden van het zogenaamde GSM proces-verbaal is informatie aangetroffen welke er op kan
duiden dat al in 2000 binnen het tolteam bekend had kunnen zijn adt de
verdachte A.dV. de GSM 9987 niet meer in gebruik had.
Er dient nog (veel) nader onderzoek verricht te worden om vorenstaande
hypothese te onderbouwen of te weerleggen. Er is door de interne onderzoekers de laatset weken veel tijd geïnvesteerd om te trachten uit de aangeleverde informatie antwoord te vinden op vorenstaande vragen.
In het plan van aanpak is aangegeven dat bij de ontdekking van nieuwe
strafbare feiten deze te kennis worden gebracht van het Openbaar Ministerie. Daar binnen het onderzoek gebleken is van een verdenking van meineed ten aanzien van twee rechercheurs van het Tolteam dient dit conform
de afspraken ter kennis te worden gebracht van het Openbaar Ministerie.
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Zoals het zich nu laat aanzien dient zich nu een beslissingsmoment aan
binnen het onderzoek waarvoor wij de volgende voorstellen doen:
•

•

•

•
•

De leiding van het openbaar ministerie in kennis stellen en in overweging geven om een Ofﬁcier van Justitie vanuit een ander Ressort aan
te wijzen teneinde deze te belasten met de verantwoordelijkheid vooren aansturing van de strafrechtelijke component binnen dit bestuursrechtelijke onderzoek. Mogelijk dat het Openbaar Ministerie de inzet
van de Rijksrecherche binnen dit onderzoek wil heroverwegen.
Een hernieuwde afstemming laten plaatsvinden daar door vorenstaande ontwikkelingen er een nieuwe situatie ontstaat waarbij de
doorlooptijden van het onderzoek langer dreigen te worden.
Mogelijk kan overwogen worden een multifunctioneel rechercheteam
op te richten met korte lijnen vanuit zowel het Openbaar Ministerie als
Politie waarbij direct verantwoording afgelegd kan worden aan verantwoordelijke autoriteiten.
De verdere tactische strategie af laten hangen van de keuzes die worden gemaakt over de vorm van de strafrechtelijke insteek.
Het horen van de rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn
gezien vorenstaande ontwikkelingen naar achteren te schuiven. Hier
ontstaat gevaar voor afbreuk doordat de raadsman van beiden mr.
Peters heeft aangegeven bij deze verhoren aanwezig te willen zijn.
Door de vraagstelling in het onderzoek kunnen de onderzoekslijnen
duidelijk worden. Gezien de eerdere handelwijze van mr. Peters en zijn
contacten met de raadslieden van de verdachten A.dV., B. en P. bestaat
groot risico dat er voorbarige conclusies worden getrokken en dat deze
worden doorgespeeld aan de media.

Mogelijk ten overvloede wijzen wij erop om de grootst mogelijke omzichtigheid betrachten met de inhoud van deze rapportage. Indien de inhoud
hiervan breed bekend zou worden zal dit zowel binnen het Openbaar
Ministerie in Almelo als de politie Twente veel commotie teweeg brengen,
waardoor mogelijke strafrechtelijke onderzoeksdoelen kunnen worden
geschaad. Wij achtten het van groot belang voor de resultaten van het
onderzoek dat er zo lang mogelijk in de luwte gewerkt kan worden.
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Bijlage 7: Brief minister van Justitie aan Tweede
Kamer
Tweede Kamer [2004-2005] 27157, nr. 59 (Vuurwerkramp Enschede; Brief
minister Donner 27 oktober 2004 over Rijksrechercheonderzoek naar het
Tolteam).
Tweede Kamer der Staten-Generaal
27 157 Vuurwerkramp Enschede
Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 oktober 2004
1.
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Inleiding
Bij brief van 27 augustus jl. heb ik u de antwoorden op vragen van het lid
Vos over het rijksrechercheonderzoek naar het Tolteam doen toekomen
(Kamerstukken II, 2003–2004, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2172).
In het antwoord op vraag 5. heb ik toegezegd de Tweede Kamer over de
uitkomsten van het onderzoek zou informeren. Hierbij doe ik deze toezegging gestand.
Ik zal hieronder (punt 2.) eerst ingaan op de aanleiding van het rijksrechercheonderzoek. Vervolgens zal ik onder punt 3. een (geanonimiseerde) samenvatting geven van het rijksrechercheonderzoek. Tenslotte
zal ik onder punt 4. een afsluitende conclusie trekken. Hierbij zal ik ingaan
op de doelstellingen, aard en omvang van het onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek. Ik teken hierbij aan dat het opsporingsonderzoek
van het Tolteam zeer omvangrijk is geweest. Het rijksrechercheonderzoek
heeft zich in detail gericht op onderdelen van dit omvangrijke onderzoek,
met name het opsporingsonderzoek tegen De V.. Dit heeft tot gevolg dat
onderstaande samenvatting een bepaalde voorkennis veronderstelt. Zoals
bekend heeft het gerechtshof te Arnhem De V. op 12 mei 2003 vrijgesproken
van brandstichting op het terrein van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks.
De rechtbank te Almelo had hem eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar cel. Na lezing van het arrest van het gerechtshof kan
de samenvatting van het rijksrechercheonderzoek in perspectief worden
geplaatst. Daartoe heb ik een exemplaar van dit arrest hierbij gevoegd.
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2.

Aanleiding rijksrechercheonderzoek
Gedurende het strafproces tegen de verdachten is regelmatig, binnen
en buiten de rechtszaal, de professionaliteit van het opsporingsonderzoek van het Tolteam in twijfel getrokken, met name voor wat betreft
het onderzoek tegen De V.. Het Tolteam was belast met het strafrechtelijk
onderzoek naar – kort gezegd – de vuurwerkramp te Enschede op 13 mei
2000. De kritiek op het team had met name betrekking op de toelaatbaarheid van de gebruikte opsporingsbevoegdheden en selectiviteit («tunnelvisie») van het opsporingsteam in het onderzoek tegen de heer De V..
Twee rechercheurs van het Tolteam hebben meermalen in het openbaar
uiting gegeven aan deze twijfels.
De burgemeester van Enschede heeft in zijn hoedanigheid als korpsbeheerder van de regiopolitie Twente besloten een onderzoek in te laten
stellen met als doel: «helderheid te verschaffen of mogelijk sprake is
geweest van strafbare feiten en/of plichtsverzuim van medewerkers van
de regiopolitie Twente». De opdracht is verstrekt aan het Bureau Interne
Zaken (BIZ) van de regiopolitie Gelderland Midden en het onderzoek is in
juli 2003 gestart.
Het BIZ heeft de korpsbeheerder periodiek schriftelijk en mondeling
op de hoogte gebracht van de tussentijdse resultaten van het onderzoek.
In het tussenrapport van het BIZ van 16 november 2003 staat als hypothese vermeld:
«Verantwoordelijken en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk
onderzoek contra de verdachte De V. hebben binnen dit strafrechtelijke onderzoek opzettelijk de rechterlijke macht misleid».
Na kennisneming van deze rapportage heeft de korpsbeheerder zich bij
brief van 27 november 2003 rechtstreeks gewend tot ondergetekende. Ik
heb deze brief terstond in handen gesteld van het College van procureursgeneraal. Overeenkomstig de daartoe geëigende procedure, zoals neergelegd in de Aanwijzing taken en inzet rijksrecherche van het College van
procureurs-generaal (Stcrt. 2002, nr. 15), heeft de Coördinatie Commissie
Rijksrecherche (CCR) van het openbaar ministerie vervolgens aan de Rijksrecherche de opdracht verstrekt tot het instellen van een feitenonderzoek
onder leiding van de ofﬁcier van justitie van het landelijk parket.
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3.

Samenvatting van het rijksrechercheonderzoek

3.a. Doelstelling
De doelstelling van het feitenonderzoek door de Rijksrecherche was vast
te stellen of en zo ja, in hoeverre, verantwoordelijken en uitvoerenden
binnen het strafrechtelijk onderzoek contra de verdachte De V., opzettelijk de rechterlijke macht hebben misleid.
Inkadering
De doelstelling is vertaald in een zestal onderzoekstrajecten:
1) Het moment waarop De V. als verdachte is aangemerkt c.q. had moeten worden;
2) Het mogelijk antedateren en/of achterhouden van een proces-verbaal, welke betrekking heeft op het gebruik c.q. bezit van een mobiele
telefoon.;
3) Het moment wanneer en de wijze waarop de getuige B. binnen het
onderzoek is gekomen;
4) Het bestaan van een geheim onderzoekstraject richting De V.;
5) Het eerste moment waarop telecommunicatie van De V. is opgenomen en uitgeluisterd alsmede de opdracht van de zaaksofﬁcier van
justitie om deze telefoongesprekken te (doen) vernietigen;
6) De wijze waarop is omgegaan met de in beslag genomen rode sportbroek van De V..
3.b. Aard en omvang van het onderzoek
Het feitenonderzoek is projectmatig en in fasen uitgevoerd aan de hand
van de onderzoekstrajecten.
De eerste fase van het onderzoek bestond uit het doen van administratief onderzoek in de door het BIZ overgedragen onderzoeksgegevens
naar de feiten en bronnen die hebben geleid tot de hypothese, en het vervolgens herleiden, analyseren en reconstrueren van deze informatie. De
tweede fase bestond uit het op basis van de analyse en reconstructie uit
de eerste fase, horen van getuigen teneinde (aanvullende) verklaringen
te vinden voor bepaalde handelwijzen, opsporingshandelingen en genomen beslissingen, zoals deze voorkomen in de onderzoeksadministratie.
Vervolgens werd nader administratief onderzoek verricht en werd het
onderzoeksdossier gecompleteerd.
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Het onderzoek is gestart in januari 2004 en werd begin juni 2004 afgesloten. De Rijksrecherche heeft inzage gehad in de dossiers van BIZ en het
Tolteam. Er zijn ongeveer dertig getuigen, bijna allen werkzaam bij de
politie en het openbaar ministerie, gehoord.
3.c. Uitkomsten van het onderzoek
1) Het moment waarop De V als verdachte is aangemerkt c.q. had moeten
worden.
Op 31 oktober 2000 werd tijdens het onderzoek voor het eerst de volledige
identiteit van De V. bekend. Vanaf deze datum werd een nader onderzoek
ingesteld. Niet is gebleken dat vóór 21 november 2000, de dag dat De V.
als getuige is gehoord, andere relevante feiten en/of omstandigheden
ten aanzien van De V. bekend zijn geworden dan in het dossier zijn opgenomen en verantwoord.
De strafrechtelijke status van De V. is voorafgaand aan zijn verhoor
op 21 november 2000 onderwerp van gesprek geweest binnen het Tolteam. Hierbij heeft een leidinggevende aan de verhorende rechercheurs
kenbaar gemaakt dat De V. als getuige moest worden gehoord. Niet is
gebleken dat ten laste van De V. bekend geworden feiten en/of omstandigheden aan de rechterlijke macht zijn onthouden voor de beoordeling
van de status van De V. op 21 november 2000. Van onrechtmatig verkregen bewijs is niet gebleken.
2) Het mogelijk antedateren en/of achterhouden van een proces-verbaal,
welke betrekking heeft op het gebruik c.q. bezit van een mobiele telefoon op 13 mei 2000 door De V.
a) Informeren rechtelijke macht en handhaven onderzoeksgrond:
Op 26 april 2001 werd door verbalisant Y. een proces-verbaal opgemaakt
met betrekking tot het gebruik/bezit van een mobiele telefoon op 13 mei
2000. In dit proces-verbaal werd de conclusie getrokken dat het niet aannemelijk was dat De V. op 13 mei 2000 deze telefoon heeft gebruikt of
deze onder zich had. Dit proces-verbaal werd niet direct aan het dossier
toegevoegd en ingezonden.
Uit een aantal onderzoeksgegevens bleek dat De V de laatst bekende
gebruiker/bezitter was van de mobiele telefoon voor 13 mei 2000. Uit het
onderzoek tot 26 april 2001 is niet gebleken dat De V. de telefoon op 13 mei
2000 in gebruik of bezit had. Uit het onderzoek tot 26 april 2001 is niet
gebleken wie deze telefoon op 13 mei 2000 wel in gebruik of bezit had.
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De getuigenverklaringen die door verbalisant Y. gebruikt werden ten
behoeve van zijn analyse en werden aangehaald in zijn proces-verbaal,
werden voor 26 april 2001 toegevoegd aan het dossier en ingestuurd. De
rechter heeft daarmee kennis kunnen nemen van deze getuigenverklaringen met betrekking tot het onderzoek naar de mobiele telefoon, voordat verbalisant Y. zijn proces-verbaal opmaakte.
Door de Advocaat-Generaal in hoger beroep werd op verschillende
momenten aangevoerd dat het OM de mobiele telefoon op 21 maart 2001
«heeft laten vallen» als bewijsmiddel. Het is juist dat de zaaksofﬁcier er
op 19 maart 2001 niet langer van uit ging dat De V de mobiele telefoon in
zijn bezit had. Dit werd door hem bevestigd. Uit onderzoek in het dossier
en de verklaringen van de zaaksofﬁcier en de hoofdadvocaat-generaal
is echter niet gebleken dat het OM de mobiele telefoon als onderzoeksgrond heeft laten vallen. Dit omdat uit onderzoek nog niet was gebleken
wie de mobiele telefoon wel in gebruik en/of bezit had. Niet uitgesloten
kon worden dat De V. dit was.
Het handhaven van deze onderzoeksgrond gedurende het onderzoek,
blijkt ook uit de verschillende processen-verbaal «Stand van Zaken» en
proces-verbaal «Voortgangsrapportage» welke werden opgemaakt en
ingezonden.
Uit verklaringen afgelegd door De V. tegenover een undercoveragent
in mei 2001 kon worden afgeleid dat De V. de desbetreffende telefoon op
13 mei 2000 in gebruik/bezit had.
Op 28 september 2001 bleek uit stemherkenning, dat op 13 mei 2000
door iemand anders dan De V gebruik gemaakt is van de mobiele telefoon.
Het gerechtshof oordeelde dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat De V
op 13 mei 2000 over de desbetreffende mobiele telefoon beschikte.
b) Niet aan dossier toevoegen proces-verbaal:
Op 26 april 2001 werd door verbalisant Y een proces-verbaal opgemaakt
met betrekking tot het gebruik/bezit van de mobiele telefoon op 13 mei
2000.
Dit proces-verbaal werd niet opgemaakt op verzoek van de teamleiding. Geconfronteerd met het proces-verbaal constateerde de teamleider
dat het proces-verbaal er op wees dat De V. niet de gebruiker was van de
mobiele telefoon. Voor de teamleider stond dit op dat moment nog niet
vast, hetgeen aansluit bijhet handhaven van de onderzoeksgrond door
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het openbaar ministerie. Het proces-verbaal werd daarop niet (direct)
aan het dossier toegevoegd.
Het proces-verbaal werd, nadat een aantal wijzigingen waren aangebracht door verbalisant Y en nadat bekend was geworden dat De V op
een bepaald tijdstip geen gebruik had gemaakt van de mobiele telefoon,
conform de afspraak daarover toegevoegd aan het einddossier De V. en
ingezonden.
c) Antedateren:
Niet gebleken is dat het proces-verbaal van verbalisant Y. is geantedateerd.
Na 30 augustus 2001 heeft verbalisant Y. een telefonisch onderhoud
gehad over dit proces-verbaal met eerst collega X. en vervolgens de teamleider.
Verbalisant Y. verklaarde dat hierbij aan hem is gevraagd de opmaak-/
afsluitdatum van zijn proces-verbaal te wijzigen/actualiseren (in verband
met de aangebrachte wijzigingen). Door X en de teamleider werd dit niet
bevestigd.
3)

Het moment wanneer en de wijze waarop de getuige B. binnen het
onderzoek is gekomen.
Gebleken dat B. via twee verschillende trajecten «in beeld» is gekomen bij
het Tolteam in de aanloop naar het onderzoek contra De V..
Het eerste traject betreft een tip op B. waarvan is vastgesteld dat deze
afkomstig is van een Almelose rechter, kort voor of op 6 oktober 2000. Uit
de verklaringen is niet gebleken op welk exact moment en naar aanleiding waarvan de rechter heeft getipt. Op de aandachtvestiging van de
rechter is ten gevolge van prioriteitstelling niet direct geïnvesteerd.
Nadat naar aanleiding van de verklaring van B., De V in beeld was
gekomen, is de tip van de rechter niet langer als opportuun beoordeeld
en administratief afgehandeld.
Het tweede traject betreft een eigen initiatief van B., kort voor of op
20 oktober 2000. Niet kon worden gereconstrueerd of B. zich spontaan
aan het bureau meldde of dat hijeerst telefonisch contact heeft gehad
en/of een afspraak heeft gemaakt.
Van belang in dit verband is echter, dat niet gebleken is dat het initiatief
om een verklaring af te leggen contra De V. van iemand anders afkomstig
is dan van B. zelf. Van enig verband tussen beide trajecten is niet gebleken.
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Niet gebleken is dat tussen 6 en 20 oktober 2000 opsporingshandelingen
hebben plaatsgevonden contra (verdachte) De V.. De volledige identiteit van
De V werd, zoals al hiervoor is opgemerkt, eerst bekend op 31 oktober 2000.
Niet gebleken is dat relevante informatie met betrekking tot getuige B.,
niet in het einddossier is opgenomen.
4)
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Het bestaan van een geheim onderzoekstraject richting De V.
Gezien de communicatie binnen het Tolteam en de verslaglegging in
het Tolteam journaal, kon binnen het Tolteam, maar ook daarbuiten,
ruim bekend zijn dat vanaf eind oktober, begin november, 2000 met een
onderzoek gestart was naar De V. (en tevens welke rechercheurs daarmee
belast waren).
Overige Tolteamleden, de teamleiding en het openbaar ministerie
waren op de hoogte van de relevante bevindingen ten aanzien van De V.
of hadden dit kunnen zijn.
De enkele verslaglegging in het «Journaal De V en B» van de activiteiten, zonder hiervan een proces-verbaal op te maken, is niet in strijd met
de daarvoor bestaande regelgeving.
De werkzaamheden zoals genoemd in dat journaal zijn niet aan te
merken als activiteiten waarvoor de voorwaarde aanwezig moet zijn van
het zijn van verdachte of waaraan anderszins strafvorderlijke voorwaarden zijn verbonden die niet werden nagekomen.
Niet gebleken is dat (relevante) onderzoeksresultaten welke bij procesverbaal hadden moeten worden vastgelegd en/of aan het dossier
hadden moeten worden toegevoegd buiten het dossier zijn gehouden.
Althans niet gebleken is dat relevante opsporingshandelingen buiten het
dossier zijn gehouden en/of processenstukken aan de rechterlijke macht
zijn onthouden in verband met de beoordeling van de status van De V op
21 november 2000.
In het BIZ-rapport wordt gesteld dat het gebruik van een bepaalde
woordkeuze, in een door de algemeen leider opgemaakt rapport, er op
kan duiden dat bepaalde opsporingshandelingen willens en wetens niet
in het dossier waren verantwoord. Uit het onderzoek is geen enkele indicatie naar voren gekomen die deze veronderstelling kan onderbouwen.
Op basis van de activiteiten, zoals vermeld in het «Journaal De V en
B», kan de bewering van het BIZ, dat het aanmerken van De V als getuige
op 21 november 2000 «juridisch geen houdbare redenering lijkt», niet
onderschreven worden.
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5)

Het eerste moment waarop telecommunicatie van De V. is opgenomen
en uitgeluisterd alsmede de opdracht van de zaaksofﬁcier van justitie om
deze telefoongesprekken te (doen) vernietigen.
Niet gebleken is dat telecommunicatie welke aan De V konden worden
toegeschreven vóór 5 januari 2001 is opgenomen en uitgeluisterd. Kort na
de vuurwerkramp van 13 mei 2000 zijn telefoongesprekken opgenomen
en uitgeluisterd van de verdachten B en P, waaronder telefoongesprekken
met geheimhouders. In 2001 zijn telefoongesprekken opgenomen en uitgeluisterd van De V, waaronder telefoongesprekken met geheimhouders.
Uit de journaalmutaties in combinatie met de gestuurde faxberichten, verklaringen, het requisitoir van de zaaksofﬁcier en het uitvaardigen van een «Instructie» door het College naar aanleiding van een kort
geding, ontstaat een beeld van onduidelijkheid welke bestaan heeft over
de toepassing van het (sinds 1 februari 2000 ingevoerde) artikel 126aa
Wetboek van Strafvordering, voor zowel politie als OM. Door acties van
de advocatuur in een spraakmakende strafzaak is een en ander in een
stroomversnelling gekomen en is sprake geweest van een «gewijzigd juridisch inzicht» over hoe gehandeld dient te worden met geheimhoudergesprekken.
Uit onderzoek is gebleken dat de inhoud van de faxen over het vernietigen van telefoongesprekken, betrekking heeft op twee verschillende
onderwerpen:
alle telefoongesprekken;
alle telefoongesprekken met geheimhouders.
Uit nader onderzoek en bestudering van de faxberichten, kan worden
vastgesteld dat de navolgende passages met elkaar in onderling verband
gelezen dienen te worden:
Faxbericht 1
«Op 06.12 heb ik u in uw hoedanigheid van dagelijks leider Tolteam de
opdracht gegeven om de data op de optical disks, betreffende de afgeluisterde telefoongesprekken met geheimhouders in de strafzaken tegen de
verdachten B en P, te vernietigen».
Faxbericht 3
«Bij deze deel ik u mede dat mijn opdracht van 6 december 2001 ook betrekking heeft op de data op de opti cal disks, betreffende de afgeluisterde telefoongesprekken met geheimhouders in de strafzaak tegen de verdachte
De V».
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De zinsnede uit het citaat van het BIZ-rapport dat «de gesprekken met
geheimhouders opgenomen in het jaar 2000 vernietigd moesten worden
ook de gesprekken van de verdachte De V», koppelt los van elkaar staande
tekstgedeelten aan elkaar.
Uit de faxberichten en het naar aanleiding daarvan ingestelde onderzoek valt op geen enkele wijze op te maken dat (geheimhouder)gesprekken
van De V in het jaar 2000 opgenomen zijn (geweest) dan wel vernietigd
dienden te worden dan wel dat überhaupt voor 5 januari 2001 telecommunicatie van De V. is opgenomen en uitgeluisterd.
Conform daarvoor geldende regelgeving is van alle fysieke en digitale
vernietiging van geheimhoudergesprekken proces-verbaal opgemaakt en
bij het dossier gevoegd.
6)

De wijze waarop is omgegaan met de in beslag genomen rode sportbroek
van De V.
a) Feitelijke handelingen met sportbroek:
Niet gereconstrueerd kon worden op welke wijze de rode sportbroek op
welk moment verpakt is geweest. Vastgesteld werd dat de rode sportbroek
op drie, mogelijk vier momenten uit de verpakking is gehaald. Gebleken
is dat rechercheur Z. de rode sportbroek op verschillende momenten
getoond heeft.
Gebleken is dat Z. de sportbroek met twee handen heeft vastgepakt
en voor zich hield.
Niet gebleken is dat Z. het rode sportbroekje heeft aangetrokken of op
zijn hoofd heeft gezet.
b) Ter kennis brengen handelingen aan rechterlijke macht:
Naar de gevolgen van het uit de verpakking halen van de rode sportbroek
(contaminatie) werd op verzoek van de zaaksofﬁcier door het NFI een deskundigenrapport opgesteld. Dit rapport werd met de brief gevoegd bij
het dossier De V.
De twee rechercheurs die openlijk kritiek hadden geuit op het opsporingsonderzoek verklaarden bij het gerechtshof dat de sportbroek niet
alleen uit de verpakking was gehaald en getoond, maar dat deze ook was
aangetrokken of op het hoofd gezet. Deze handelingen werden door hen
eerder op enig moment intern kenbaar gemaakt bijleidinggevenden.
Deze stelden een onderzoek in waarbijgeen ondersteuning werd gevonden voor de bevindingen van deze twee rechercheurs. Nu feitelijk door
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de teamleiding niet vastgesteld kon worden of en zo ja op welke wijze
betreffende handelingen hadden plaatsgevonden (aantrekken/op het
hoofd zetten), werd hiervan in het dossier geen vermelding opgenomen.
c) Contaminatie:
Door het uit de verpakking halen, vastpakken en tonen van de rode sportbroek bestond het risico van contaminatie. Op de afzonderlijk verpakte
overige kledingstukken en schoenen van De V, waarvan niet is gebleken
dat deze uit de verpakking zijn geweest, werd door het NFI een overeenkomstig sporenpatroon aangetroffen als op de rode sportbroek. Hieruit
volgt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de vuurwerksporen door of vanwege handelingen van rechercheur Z op de rode sportbroek terecht gekomen zijn. Het gerechthof oordeelde dat de sporen op de broek niet door
welke handeling dan ook, kunnen zijn veroorzaakt.
De rechtbank en het gerechtshof hebben kennis genomen van de NFI
bevindingen met betrekking tot mogelijke contaminatie met betrekking
tot het uit de verpakking halen van de kleding.
Niet gebleken is dat het gerechtshof, voor de beoordeling van de rode
sportbroek als wettig bewijsmiddel, niet bekend was met handelingen
waarvan feitelijk is vastgesteld dat deze hebben plaatsgevonden en de
(mogelijke) gevolgen hiervan.
4.

Conclusie
Zoals uit het voorgaande blijkt is uit het onderzoek van de rijksrecherche niet gebleken dat medewerkers van de regiopolitie Twente en het
arrondissementsparket te Almelo binnen het strafrechtelijk onderzoek
tegen De V. opzettelijk de rechter hebben misleid, zoals de hypothese van
het BIZ luidde. In geen van de zes onderzoekstrajecten, zoals hiervoor
beschreven, zijn onregelmatigheden geconstateerd. Om uit te sluiten
dat et BIZ op basis van andere onderzoeksvindingen tot haar (voorlopige)
bevindingen c.q. hypothese is gekomen, zijn alle onderzoeksbevindingen
van het BIZ (waaronder conceptrapportages, conceptprocessen-verbaal
en onderliggende stukken) betrokken in het rijksrechercheonderzoek. In
het rijksrechercheonderzoek is geen enkele ondersteuning gevonden voor
voornoemde hypothese. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen
dat het onderzoek van het BIZ medio november 2003 nog in volle gang
was en het rapport van 16 november 2003 een voortgangsbericht aan de
opdrachtgever betrof, te weten de korpsbeheerder. Dit (interne) onder141
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zoek is stopgezet zodra de rijksrecherche met het onderzoek begon.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner
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Bijlage 8: Lijst van namen
Geanonimiseerde namen
Bennie Achterberg
Buurema
Hans Cartan
Damhuis
Dendermonde
Donkers
Richard Franken
Hans Geerken
De Graauw
Peter Grundel
René Hendriks
Cor Jager
André en W. Jansma
Kanter
Van Katwijk
Isabelle de Keizer
Kooistra
B. de Leeuw
Lusse
Menkema
Chiel Meulenhof
Middeling
Daniëlle Neven
Peifers
Pa en Jeanette Schnetlage
Willem Seder
Gerard Sijdel
Smits
Dick Somers
Piet Stadler
Firma Stapel
Dave Stevens
Swetslooth

Rechercheur in Tolteam
Technisch rechercheur
Rechercheur in Tolteam
Klusjesman bij se Fireworks
Andere importeur van vuurwerk
Getuige (bekende van André de Vries)
Getuige (was op Rutbeek)
Rechercheur in Tolteam (sterke Hollandse vent)
Rechercheur in Tolteam
Getuige (kennis van Willy Pater)
Getuige (werkelijke bezitter van gsm 9987)
Rechercheur in Tolteam
Getuigen (twee broers; werknemers van
se Fireworks)
Rechercheur in Tolteam
Getuige (stond in Tollensstraat)
Rechercheur in Tolteam (lieftallige blondine)
Rechercheur in Tolteam
Getuige (zij zag rennende man in Tollensstraat)
Rechercheur in Tolteam
Advocaat van Windel (medegedetineerde van
André de Vries)
Getuige (stond in Tollensstraat)
Gaf advies aan Veerda om naar de politie te gaan
Getuige (stond in Tollensstraat)
Rechercheur in Tolteam
Getuigen (kennissen van Willy Pater)
Politieman Enschede
Rechercheur in Tolteam
Misdaadanalist van Tolteam
Rechercheur in Tolteam (haalde gekkigheid uit met
rode broekje)
Rechercheur in Tolteam
Klant van se Fireworks
Getuige (stond in Tollensstraat; had de gsm met
nummer 9987)
Zou mogelijk betrokken zijn bij ontstaan
vuurwerkramp
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Henri Terveldt
Veerda
Ger Vlissingen
J.H.A. Vonk
Peter Vreedenhof
P.A.M. Waalre
Rob van Wamel
Welter
Edwin Westerveld
Windel
Zandt

Rechercheur in Tolteam
Kennis van Willy Pater (sprak hem op 13 mei)
Technisch rechercheur
Hoofd Bureau Interne Zaken politie Gelderland
Midden
Werknemer se Fireworks
Strategisch misdaadanalist van het Kernteam
Noord & Oost Nederland
Rechercheur Tolteam (macho type)
Politieambtenaar Korps Landelijke Politiediensten
(klpd)
Getuige (was op Rutbeek)
Medegedetineerde van André de Vries
Rechercheur in Tolteam

Niet geanonimiseerde namen
Rudi Bakker
Rik de Boer
Piet Deelman
Piet Hein Donner
Kamperman
J.H.H. Mans

Verdachte (directeur van se Fireworks)
Teamchef bij het Tolteam
Korpschef politieregio Twente
Minister van Justitie
Teamchef bij het Tolteam
Burgemeester van Enschede, korpsbeheerder
politieregio Twente
Cees Mijwaart
Teamchef bij het Tolteam, hulpofﬁcier van Justitie
Jan Paalman
Dissidente rechercheur Tolteam
Willy Pater
Verdachte (directeur van se Fireworks)
Reijnshagen
Teamchef bij het Tolteam
Charl de Roy van Zuydewijn Dissidente rechercheur Tolteam
Stam
Ofﬁcier van Justitie, arrondissment Almelo
André de Vries
Verdachte (aansteken vuurwerkramp)
A.C.M. Welschen
Advocaat-generaal bij Hof Arnhem
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De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 deed in vele opzichten ons
land op zijn grondvesten schudden. Dit boek gaat dieper in op de wijze van
rechercheren door politie en justitie naar de vuurwerkramp. Twee rechercheurs uit het onderzoeksteam dat de ramp onderzocht, Jan Paalman en
Charl de Roy van Zuydewijn, hebben kritiek geuit op de wijze van rechercheren. Zij zijn, kort gezegd, van oordeel dat het onderzoeksteam zo gericht was
op de veroordeling van verdachte André de Vries dat de waarheidsvinding
uit het oog is verloren. De rechercheurs uitten hun kritiek intern tegen de
teamleiding, maar later is de kritiek openbaar geworden en heeft deze een
rol gespeeld in het strafproces tegen André de Vries. In dit boek wordt onderzocht wat waar is en niet waar van de kritiek van de twee rechercheurs.

Mr. M. de Maaré studeerde Nederlands recht aan de Universiteit
Maastricht en is thans advocaat bij Houben Advocaten te Breda.

Prof. dr. P.J. van Koppen is senior hoofdonderzoeker bij het
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te
Leiden en hoogleraar Rechtspsychologie aan de Juridische Faculteiten van
de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

