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De vreemde ontvoering
van Roel van Duijn

Er wás bewĳs

H

Op 17 april 1970 werd Roel van Duijn, destijds gemeenteraadslid van Provo in
Amsterdam, voor de deur van zijn huis ontvoerd. Een paar uur later werd hij
nabij de Belgische grens alweer vrijgelaten. Wat gebeurde er, en vooral: waarom?
door PETER VAN KOPPEN

H

et waren hectische tijden in Amsterdam. Er gebeurden vanaf 1967
in de stad voortdurend dingen die
de autoriteiten niet bevielen, met
als hoogtepunt de bezetting van het
Maagdenhuis in 1969. Gevestigd stond tegenover
nieuw, ouderen tegenover jeugd, rechts tegenover
links.
Roel van Duijn (Den Haag, 1943) had eind
jaren zestig een vooraanstaande positie in de Provobeweging; in 1969 kwam hij voor Provo (later
voor Amsterdam Kabouterstad) in de gemeenteraad.
Rechtse ontvoerders namen de linkse Roel
van Duijn mee. De ontvoering duurde minder dan
een dag en de ontvoerders beëindigden zelf de
ontvoering. Dat maakt de – voor zover ik weet –
eerste politieke ontvoering in Nederland er niet
minder vreemd op. Het bleef lang duister wie de
hand erin had en of de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) al dan niet een handje heeft geholpen. Roel van Duijn is daarvan overtuigd, net als
dat hij ervan overtuigd is dat onder invloed van
de BVD de politie doelbewust de opsporing in het
honderd liet lopen.
Van Duijn wordt inderdaad genoemd in veel
BVD-stukken die hij in de loop der jaren stukje
bij beetje onder ogen kreeg. Bij die stukken zat
een nogal witgelakte ingekorte versie van het politiedossier over deze zaak; op veel bladzijden
was alleen het paginanummer nog te lezen. Amateuristisch BVD-werk, want na een stevige speurtocht bleek dat het complete dossier, ongelakt,
gewoon in het archief van de provincie NoordHolland lag.
Op verzoek van Van Duijn zat ik in een kleine
commissie, onder leiding van Hans Blom, die de
rol van de BVD in Van Duijns leven onderzocht.
Dit artikel gaat alleen over die ene dag: de dag
van de ontvoering. Wat er tijdens die ontvoering
gebeurde, staat in grote lijnen vast. Zowel de ontvoerde als de ontvoerder schreven hun versie van
het verhaal op: Van Duijn in zijn biografie Diepvriesfiguur (2012) en ontvoerder Joop Baank in
zijn biografie Bom onder metro (2013, in eigen
beheer uitgegeven door zijn vrouw L. Ruiter). Zij
verschillen slechts over details van mening.

De ontvoering
Even na 18.00 uur op vrijdag 17 april 1970 werd
Van Duijn thuis opgebeld door een vrouw. Zij zei
dat ze een collega was van een gehandicapte
vrouw voor wiens huisvestingsproblemen Van
Duijn het de woensdag ervoor had opgenomen in
de Amsterdamse gemeenteraad. Toen had gemeenteraadslid Jeanne Baank-Meijer heftig gereageerd op wat Van Duijn zei, door ‘Schande,
schande!’ te roepen..
De vrouw wilde Van Duijn spreken; ze zou
rond 22.45 uur naar zijn huis komen. Op het afgesproken tijdstip kwam Van Duijn de straat in
lopen. Er stapte een man uit een auto tegenover
zijn huis, die zei: “Liesje zit in de auto.” Van
Duijn boog zich naar binnen en kreeg een duw in

zijn rug. Hij kwam naast een vrouw te zitten; de
man ging aan de andere kant zitten. Er zat ook
een man achter het stuur; drie ontvoerders derhalve. De man achter het stuur zei: “Houdt u zich
rustig; u bent een krijgsgevangene van Groep 7.”
Op Van Duijns vraag wat die groep inhield, werd
hem gezegd: “Van Duijn, gedraagt u zich waardig
als een raadslid. U krijgt het straks zwart op wit;
wees ludiek.”
Bij een stoplicht in Amsterdam probeerde Van
Duijn nog over de voorbank heen het voorportier
te openen, maar hij werd weer naar achteren getrokken. Pas bij de Belgische grens stopte de auto.
“Laat meneer Van Duijn er maar uit,” zei de bestuurder. Van Duijn kreeg een envelop mee – en
vergat om te kijken welke type auto het was en
om het nummerbord te noteren. In de envelop zat
een papier met de volgende tekst:
Oorlogsverklaring
Aan de zogenaamde ORANJE VRIJSTAAT te
Amsterdam
Amsterdam april 1970
Geachte heer,
U bent verbannen op grond van Uw oorlogsverklaring aan de gemeente Amsterdam.
De door U veroorzaakte vijandigheden vormen een rechtstreekse bedreiging voor de democratische gang van zaken in onze stad.
Uw oorlogshandelingen zullen vanaf heden op
passende wijze worden beantwoord.
GROEP Z E V E N’
Van Duijn liep naar een kantoor van de Nederlandse douane en vroeg waar hij de nacht kon
doorbrengen. Vanuit een hotel in Wernhout belde
hij zijn vrouw. Aan de douanier en aan de hotelier
vertelde hij niet wat hem was overkomen.

De opsporing
Van Duijn heeft geen aangifte gedaan. De politie
benaderde hem drie dagen later naar aanleiding
van publicaties in de krant waarin hij zijn verhaal
deed. Hij wilde geen aangifte doen als dat zou leiden tot gevangenisstraf voor de betrokkenen. Hij
werd niettemin door de politie gehoord.
De dag daarna stelde Tweede Kamerlid Hannie Singer-Dekker (PvdA) vragen aan staatssecretaris van Justitie Klaas Wiersma (VVD). De
beantwoording hield vooral in dat er onderzoek
was gedaan, maar dat dat niet tot een verdachte
had geleid. ‘Het politiële onderzoek kan nog niet
als definitief geëindigd worden beschouwd; indien in de toekomst de beschikking zou worden
verkregen over nieuwe gegevens, zal het onderzoek worden voortgezet,’ schreef de staatssecretaris. Oftewel: het dossier ligt nu op de plank.
Inmiddels was er serieus onderzoek gedaan.
Van Duijn vertelde al direct aan de politie dat hij
meende in de bestuurder van de auto de man van
gemeenteraadslid Jeanne Baank-Meijer (afgesplitst van de Boerenpartij) te herkennen. Zij was
er niet bij, dacht Van Duijn, maar haar man wel.
Echt zeker was hij er ook niet van.
De politie ging met Van Duijn naar het huis
van Baank en liet diens auto zien, een donker
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Raadsleden Provo: vlnr Frans van Bommel, Joop
groene Opel Record 1900. Volgens Van Duijn
was het net zo’n soort auto als waarin hij was ontvoerd. De politie liet hem ook een foto van Baank
zien. Maar dat leverde niet veel op. De ontvoerder
leek wel op Baank, maar ‘een positieve herkenning, aan de hand van de foto, kwam niet tot
stand’.
Intussen had de politie de gehandicapte vrouw
gehoord voor wie Van Duijn het in de gemeenteraad had opgenomen, evenals een drietal mensen
die wellicht meer zouden weten. Ook dat leverde
geen resultaat op.
Baank zelf werd op 13 mei 1970, negen dagen
later, aan de tand gevoeld. Hij ontkende elke betrokkenheid. De dag daarna zette de politie Baank
in diens auto en Van Duijn op de achterbank. Van
Duijn vond het zeer waarschijnlijk dat die man
achter het stuur had gezeten. Daar kon de politie
niet veel mee.
De politie ging ook naar café-hotel Benelux
op de Wernhoutseweg in Wernhout, dat inmiddels
niet meer bestaat. De eigenaar herkende Van
Duijn van een foto: hij was in de vroege ochtend
van 18 april 1970 in het hotel aangekomen. Vlak
voor zijn komst waren twee mannen en een
vrouw het het café in gekomen, tussen middernacht en half een. De hotelier had voor hen koffie
gemaakt. Hij meende in een van de mannen op de
foto Baank te herkennen.
Ook gemeenteraadslid Jeanne Baank werd ondervraagd. Zij ontkende iets te weten. Zij wist
ook niks van Groep 7, beweerde ze – wij weten
nu dat zij en haar man ronduit zaten te liegen. Het
politieonderzoek werd hierna beëindigd.
Op 29 mei 1970 sloot de politie het dossier af.
Het werd op 16 juni 1970 gezonden naar hoofdofficier van justitie Jan Hartsuiker (1913-2003).
De zaak werd kennelijk hetzij serieus genomen,
hetzij politiek gevoelig geacht, of beide. Hartsuiker zond de brief door naar de procureur-generaal
van het ressortparket Amsterdam, die hij later zou
opvolgen. Op 2 juli 1970 werd aan de staatssecretaris bericht dat er geen bewijs was gevonden;
die verwerkte dat netjes in zijn antwoord op de
Kamervragen.

Peters, Conny Bos, Roel van Duyn, Guy Kilian (op de rug).

Groep 7
De zaak verdween echter niet in de doofpot. Op
30september 1970 deed Jeanne Baank aangifte
tegen Van Duijn naar aanleiding van een artikel
in Het Parool. Onder de kop ‘Beloning van tien
mille voor lijk Roel van Duijn’ – de citaattekens
stonden ook zo in de titel – werd verteld over een
pamflet met de volgende tekst:
‘fl.10.000,- BELONING....voor het lijk van
......R. van DUYN staatsgevaarlijk saboteurprovocateur G7’
Het artikel in Het Parool verhaalde verder: ‘G7
deed al eerder dit jaar van zich spreken toen Roel
van Duijn begin dit jaar ontvoerd werd en bij
Wuustwezel over de grens werd gezet. “Het zijn
blaffende honden die niet bijten,” verklaarde Van
Duijn vanmorgen. Hij heeft de overtuiging dat
achter G7 het voormalige onafhankelijk raadslid
mevrouw A. Baank-Meijer schuil gaat.’ Dat pikte
Jeanne Baank niet en zij deed aangifte. Zij werd
verhoord, evenals Van Duijn, en het dossier werd
30 december 1970 zonder resultaat afgesloten.
Bijna vijf jaar later, 7 februari 1975, schreef
Van Duijn opnieuw een brief naar Hartsuiker. Die
zond de brief naar de politie met het verzoek om
actie. Van Duijn vroeg om speurwerk naar de
twee handlangers van de ontvoerder. De hoofddader kende hij al, schreef hij: Baank. De aanleiding voor de brief was de aanslag op de
Amsterdamse metro in de nacht van 13 op 14 februari 1975. Die aanslag werd gepleegd door
Baank en door een zekere Max Lewin. Die laatste
was een curieuze, rechtse man. Hij spioneerde
voor de DDR, was medeoprichter van Radio Veronica en was actief in rechtse kringen.
Van Duijn was inmiddels wethouder in Amsterdam. In de stad waren voortdurend heftige
protesten tegen de sloop van een deel van de
Nieuwmarktbuurt voor het aanleggen van de eerste metrolijn. Baank en Lewin hadden de bomaanslag bedacht om het linkse verzet tegen de
metro in diskrediet te brengen. Daarop wees Van
Duijn in zijn brief.
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Van Duijn vertelde ook dat hij inmiddels wat
meer over de ontvoerders te weten was gekomen.
Een anonieme beller had hem verteld dat hij wist
wie de vrouw was die hem mede had ontvoerd.
Het was Els fukking. Zij figureerde op een foto
in dagblad De Tijd. Daarop staat een groep van
zeven vrouwen, onder wie ook Jeanne BaankMeijer, die zich had gekandideerd voor de gemeenteraad onder de naam CDU. De journalist
vroeg of zij de ontvoerders waren. “Echt niet. We
hebben er wel over gesproken. Jammer dat we het
niet hebben gedaan. We zouden hem in Madurodam hebben losgelaten. Daar hoort hij.”
Dat was gelogen, weten we nu. Baank vertelde
aan zijn echtgenote-biograaf dat de opzet van de
ontvoering was bedacht door die Groep 7, ‘want
ik was goed beschouwd alleen maar de chauffeur
van de dames’.
De politie ondervroeg opnieuw alle betrokkenen. Allen ontkenden. Er werd geen vervolging
ingesteld. Er was gewoon onvoldoende bewijs.

Waarom niemand werd vervolgd
Waarom werd niemand vervolgd, ook niet na het
tweede onderzoek naar de ontvoering? Volgens
Roel van Duijn moet het antwoord worden gezocht in de politieke perikelen in Amsterdam. Hij
schreef mij: ‘Na de mislukte bomaanslag op de
metrowerken, 13 februari 1975, was er een zenuwslopende spanning in de stad. In mei woedden in de Nieuwmarktbuurt de felste botsingen
tussen politie en bewoners sinds het Jordaanoproer van 1934. Waterkanonnen tegen stenen. Zou
het oorlog worden in de stad? […] Het lag nu in
brede kring in de verwachting dat de meerderheid
in het College erin zou slagen om mij het wethouderschap te ontnemen, zodat CDA en VVD als
vanouds terug zouden keren in het dagelijks bestuur van de stad. Ik veronderstel dat [procureurgeneraal] Hartsuiker en zijn medewerkers daar
ook naar uitkeken. Het verzet van de Nieuwmarktbuurt zorgde voor grote onrust in de stad,
ongeveer zoals de Provo’s en Kabouters dat in de
vervolg op pagina 8

et is merkwaardig dat Peter van Koppen in zijn stuk over mijn ontvoering
alle informatie die ik daarover heb gegeven in mijn boek Diepvriesfiguur (2012.
Pag. 273-274) terzijde heeft gelaten, ondanks
dat ik hem daarop uitdrukkelijk heb gewezen.
Had hij dat wel gedaan, dan had hij gezien dat
de politie en ook justitie uiterlijk in 1975 al
doorslaggevend bewijs in handen hadden
over de identiteit van de daders.
In 1975 hebben diezelfde extreem-rechtse
figuren een aanslag met een bom op de metrowerken in de Bijlmer gepleegd. De aanslag
mislukte doordat zij al van tevoren door de
BVD getraceerd waren en konden worden
gearresteerd voordat de bom afging. Zodra
het bericht over hun arrestatie binnenkwam,
heb ik de officier van justitie geschreven dat
deze mensen dezelfde waren als mijn ontvoerders in 1970, en om hun vervolging gevraagd.
Een van de betrokkenen, Max Lewin, is op
23 mei 1975 verhoord door commissaris
G.J.Peters, die hem heeft meegedeeld dat
Joop Baank wel degelijk de ontvoerder van
Roel van Duijn was geweest Voor de rechtbank heeft Lewin dit nog eens in een openbare zitting herhaald. Deze documenten bevinden zich bij het N.H.Archief. Ik was dus niet
de enige die tegen de politie heeft gezegd
dat Baank de dader was. Lewin was een zeer
geloofwaardige getuige, want al jaren de politieke vriend van Baank.
Wat in 1975 overduidelijk was, was trouwens in 1970 ook al duidelijk. Van Koppen
vraagt zich af wat de politie toen meer had
kunnen doen, nadat ik al bij de situatie-reconstructie in de auto van Baank al had getuigd
had dat hij ‘als twee druppels water’ leek op
mijn ontvoerder. Dat is 1): zij hadden zijn
handschrift kunnen vergelijken met enveloppes van dreigbrieven die hij naar ons anoniem
verstuurde, en ook zijn schrijfmachine. En 2):
de politie had ook contact kunnen opnemen
met de Amsterdamse geheime politie die in
de groep van Baank geïnfiltreerd was, zoals
gebleken is.
Uiterlijk in 1975 had tot vervolging moeten
worden besloten van de daders, aangezien er
toen verscheidene getuigen waren: ikzelf, Lewin en ook de inmiddels gescheiden ex-vrouw
van Baank. Het was toen een fluitje van een
cent geweest om de dader te veroordelen.
Baank zat op moment overigens al gevangen
wegens de geplande bomaanslag.
Het blijft buitengewoon vreemd dat de belangrijkste ontvoerder van een politicus ondanks alles nooit vervolgd is en na zijn bekentenis nog rustig door kon gaan met laster
tegen mij.
Pas twee jaar geleden heeft het OM mij
per brief (tot tweemaal toe) excuses aangeboden voor het gebrek aan informatie aangaande de voortgang van hun behandeling
van deze zaak; 46 jaar na de ontvoering! Het
laatste voornemen tot de nooit gekomen vervolging dateert van 1977. Terwijl ik nadien
nooit meer iets had vernomen.
Is het gek dat ik de verklaring voor deze
falikante passiviteit van het OM en de politie
zoek in de sfeer van politieke verhoudingen
en/of betrokkenheid van overheidsfunctionarissen?
ROEL VAN DUĲN
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De vreemde ontvoering
van Roel van Duijn

Er wás bewĳs

H

Op 17 april 1970 werd Roel van Duijn, destijds gemeenteraadslid van Provo in
Amsterdam, voor de deur van zijn huis ontvoerd. Een paar uur later werd hij
nabij de Belgische grens alweer vrijgelaten. Wat gebeurde er, en vooral: waarom?
door PETER VAN KOPPEN

H

et waren hectische tijden in Amsterdam. Er gebeurden vanaf 1967
in de stad voortdurend dingen die
de autoriteiten niet bevielen, met
als hoogtepunt de bezetting van het
Maagdenhuis in 1969. Gevestigd stond tegenover
nieuw, ouderen tegenover jeugd, rechts tegenover
links.
Roel van Duijn (Den Haag, 1943) had eind
jaren zestig een vooraanstaande positie in de Provobeweging; in 1969 kwam hij voor Provo (later
voor Amsterdam Kabouterstad) in de gemeenteraad.
Rechtse ontvoerders namen de linkse Roel
van Duijn mee. De ontvoering duurde minder dan
een dag en de ontvoerders beëindigden zelf de
ontvoering. Dat maakt de – voor zover ik weet –
eerste politieke ontvoering in Nederland er niet
minder vreemd op. Het bleef lang duister wie de
hand erin had en of de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) al dan niet een handje heeft geholpen. Roel van Duijn is daarvan overtuigd, net als
dat hij ervan overtuigd is dat onder invloed van
de BVD de politie doelbewust de opsporing in het
honderd liet lopen.
Van Duijn wordt inderdaad genoemd in veel
BVD-stukken die hij in de loop der jaren stukje
bij beetje onder ogen kreeg. Bij die stukken zat
een nogal witgelakte ingekorte versie van het politiedossier over deze zaak; op veel bladzijden
was alleen het paginanummer nog te lezen. Amateuristisch BVD-werk, want na een stevige speurtocht bleek dat het complete dossier, ongelakt,
gewoon in het archief van de provincie NoordHolland lag.
Op verzoek van Van Duijn zat ik in een kleine
commissie, onder leiding van Hans Blom, die de
rol van de BVD in Van Duijns leven onderzocht.
Dit artikel gaat alleen over die ene dag: de dag
van de ontvoering. Wat er tijdens die ontvoering
gebeurde, staat in grote lijnen vast. Zowel de ontvoerde als de ontvoerder schreven hun versie van
het verhaal op: Van Duijn in zijn biografie Diepvriesfiguur (2012) en ontvoerder Joop Baank in
zijn biografie Bom onder metro (2013, in eigen
beheer uitgegeven door zijn vrouw L. Ruiter). Zij
verschillen slechts over details van mening.

De ontvoering
Even na 18.00 uur op vrijdag 17 april 1970 werd
Van Duijn thuis opgebeld door een vrouw. Zij zei
dat ze een collega was van een gehandicapte
vrouw voor wiens huisvestingsproblemen Van
Duijn het de woensdag ervoor had opgenomen in
de Amsterdamse gemeenteraad. Toen had gemeenteraadslid Jeanne Baank-Meijer heftig gereageerd op wat Van Duijn zei, door ‘Schande,
schande!’ te roepen..
De vrouw wilde Van Duijn spreken; ze zou
rond 22.45 uur naar zijn huis komen. Op het afgesproken tijdstip kwam Van Duijn de straat in
lopen. Er stapte een man uit een auto tegenover
zijn huis, die zei: “Liesje zit in de auto.” Van
Duijn boog zich naar binnen en kreeg een duw in

zijn rug. Hij kwam naast een vrouw te zitten; de
man ging aan de andere kant zitten. Er zat ook
een man achter het stuur; drie ontvoerders derhalve. De man achter het stuur zei: “Houdt u zich
rustig; u bent een krijgsgevangene van Groep 7.”
Op Van Duijns vraag wat die groep inhield, werd
hem gezegd: “Van Duijn, gedraagt u zich waardig
als een raadslid. U krijgt het straks zwart op wit;
wees ludiek.”
Bij een stoplicht in Amsterdam probeerde Van
Duijn nog over de voorbank heen het voorportier
te openen, maar hij werd weer naar achteren getrokken. Pas bij de Belgische grens stopte de auto.
“Laat meneer Van Duijn er maar uit,” zei de bestuurder. Van Duijn kreeg een envelop mee – en
vergat om te kijken welke type auto het was en
om het nummerbord te noteren. In de envelop zat
een papier met de volgende tekst:
Oorlogsverklaring
Aan de zogenaamde ORANJE VRIJSTAAT te
Amsterdam
Amsterdam april 1970
Geachte heer,
U bent verbannen op grond van Uw oorlogsverklaring aan de gemeente Amsterdam.
De door U veroorzaakte vijandigheden vormen een rechtstreekse bedreiging voor de democratische gang van zaken in onze stad.
Uw oorlogshandelingen zullen vanaf heden op
passende wijze worden beantwoord.
GROEP Z E V E N’
Van Duijn liep naar een kantoor van de Nederlandse douane en vroeg waar hij de nacht kon
doorbrengen. Vanuit een hotel in Wernhout belde
hij zijn vrouw. Aan de douanier en aan de hotelier
vertelde hij niet wat hem was overkomen.

De opsporing
Van Duijn heeft geen aangifte gedaan. De politie
benaderde hem drie dagen later naar aanleiding
van publicaties in de krant waarin hij zijn verhaal
deed. Hij wilde geen aangifte doen als dat zou leiden tot gevangenisstraf voor de betrokkenen. Hij
werd niettemin door de politie gehoord.
De dag daarna stelde Tweede Kamerlid Hannie Singer-Dekker (PvdA) vragen aan staatssecretaris van Justitie Klaas Wiersma (VVD). De
beantwoording hield vooral in dat er onderzoek
was gedaan, maar dat dat niet tot een verdachte
had geleid. ‘Het politiële onderzoek kan nog niet
als definitief geëindigd worden beschouwd; indien in de toekomst de beschikking zou worden
verkregen over nieuwe gegevens, zal het onderzoek worden voortgezet,’ schreef de staatssecretaris. Oftewel: het dossier ligt nu op de plank.
Inmiddels was er serieus onderzoek gedaan.
Van Duijn vertelde al direct aan de politie dat hij
meende in de bestuurder van de auto de man van
gemeenteraadslid Jeanne Baank-Meijer (afgesplitst van de Boerenpartij) te herkennen. Zij was
er niet bij, dacht Van Duijn, maar haar man wel.
Echt zeker was hij er ook niet van.
De politie ging met Van Duijn naar het huis
van Baank en liet diens auto zien, een donker
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was het net zo’n soort auto als waarin hij was ontvoerd. De politie liet hem ook een foto van Baank
zien. Maar dat leverde niet veel op. De ontvoerder
leek wel op Baank, maar ‘een positieve herkenning, aan de hand van de foto, kwam niet tot
stand’.
Intussen had de politie de gehandicapte vrouw
gehoord voor wie Van Duijn het in de gemeenteraad had opgenomen, evenals een drietal mensen
die wellicht meer zouden weten. Ook dat leverde
geen resultaat op.
Baank zelf werd op 13 mei 1970, negen dagen
later, aan de tand gevoeld. Hij ontkende elke betrokkenheid. De dag daarna zette de politie Baank
in diens auto en Van Duijn op de achterbank. Van
Duijn vond het zeer waarschijnlijk dat die man
achter het stuur had gezeten. Daar kon de politie
niet veel mee.
De politie ging ook naar café-hotel Benelux
op de Wernhoutseweg in Wernhout, dat inmiddels
niet meer bestaat. De eigenaar herkende Van
Duijn van een foto: hij was in de vroege ochtend
van 18 april 1970 in het hotel aangekomen. Vlak
voor zijn komst waren twee mannen en een
vrouw het het café in gekomen, tussen middernacht en half een. De hotelier had voor hen koffie
gemaakt. Hij meende in een van de mannen op de
foto Baank te herkennen.
Ook gemeenteraadslid Jeanne Baank werd ondervraagd. Zij ontkende iets te weten. Zij wist
ook niks van Groep 7, beweerde ze – wij weten
nu dat zij en haar man ronduit zaten te liegen. Het
politieonderzoek werd hierna beëindigd.
Op 29 mei 1970 sloot de politie het dossier af.
Het werd op 16 juni 1970 gezonden naar hoofdofficier van justitie Jan Hartsuiker (1913-2003).
De zaak werd kennelijk hetzij serieus genomen,
hetzij politiek gevoelig geacht, of beide. Hartsuiker zond de brief door naar de procureur-generaal
van het ressortparket Amsterdam, die hij later zou
opvolgen. Op 2 juli 1970 werd aan de staatssecretaris bericht dat er geen bewijs was gevonden;
die verwerkte dat netjes in zijn antwoord op de
Kamervragen.

Peters, Conny Bos, Roel van Duyn, Guy Kilian (op de rug).

Groep 7
De zaak verdween echter niet in de doofpot. Op
30september 1970 deed Jeanne Baank aangifte
tegen Van Duijn naar aanleiding van een artikel
in Het Parool. Onder de kop ‘Beloning van tien
mille voor lijk Roel van Duijn’ – de citaattekens
stonden ook zo in de titel – werd verteld over een
pamflet met de volgende tekst:
‘fl.10.000,- BELONING....voor het lijk van
......R. van DUYN staatsgevaarlijk saboteurprovocateur G7’
Het artikel in Het Parool verhaalde verder: ‘G7
deed al eerder dit jaar van zich spreken toen Roel
van Duijn begin dit jaar ontvoerd werd en bij
Wuustwezel over de grens werd gezet. “Het zijn
blaffende honden die niet bijten,” verklaarde Van
Duijn vanmorgen. Hij heeft de overtuiging dat
achter G7 het voormalige onafhankelijk raadslid
mevrouw A. Baank-Meijer schuil gaat.’ Dat pikte
Jeanne Baank niet en zij deed aangifte. Zij werd
verhoord, evenals Van Duijn, en het dossier werd
30 december 1970 zonder resultaat afgesloten.
Bijna vijf jaar later, 7 februari 1975, schreef
Van Duijn opnieuw een brief naar Hartsuiker. Die
zond de brief naar de politie met het verzoek om
actie. Van Duijn vroeg om speurwerk naar de
twee handlangers van de ontvoerder. De hoofddader kende hij al, schreef hij: Baank. De aanleiding voor de brief was de aanslag op de
Amsterdamse metro in de nacht van 13 op 14 februari 1975. Die aanslag werd gepleegd door
Baank en door een zekere Max Lewin. Die laatste
was een curieuze, rechtse man. Hij spioneerde
voor de DDR, was medeoprichter van Radio Veronica en was actief in rechtse kringen.
Van Duijn was inmiddels wethouder in Amsterdam. In de stad waren voortdurend heftige
protesten tegen de sloop van een deel van de
Nieuwmarktbuurt voor het aanleggen van de eerste metrolijn. Baank en Lewin hadden de bomaanslag bedacht om het linkse verzet tegen de
metro in diskrediet te brengen. Daarop wees Van
Duijn in zijn brief.
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Van Duijn vertelde ook dat hij inmiddels wat
meer over de ontvoerders te weten was gekomen.
Een anonieme beller had hem verteld dat hij wist
wie de vrouw was die hem mede had ontvoerd.
Het was Els fukking. Zij figureerde op een foto
in dagblad De Tijd. Daarop staat een groep van
zeven vrouwen, onder wie ook Jeanne BaankMeijer, die zich had gekandideerd voor de gemeenteraad onder de naam CDU. De journalist
vroeg of zij de ontvoerders waren. “Echt niet. We
hebben er wel over gesproken. Jammer dat we het
niet hebben gedaan. We zouden hem in Madurodam hebben losgelaten. Daar hoort hij.”
Dat was gelogen, weten we nu. Baank vertelde
aan zijn echtgenote-biograaf dat de opzet van de
ontvoering was bedacht door die Groep 7, ‘want
ik was goed beschouwd alleen maar de chauffeur
van de dames’.
De politie ondervroeg opnieuw alle betrokkenen. Allen ontkenden. Er werd geen vervolging
ingesteld. Er was gewoon onvoldoende bewijs.

Waarom niemand werd vervolgd
Waarom werd niemand vervolgd, ook niet na het
tweede onderzoek naar de ontvoering? Volgens
Roel van Duijn moet het antwoord worden gezocht in de politieke perikelen in Amsterdam. Hij
schreef mij: ‘Na de mislukte bomaanslag op de
metrowerken, 13 februari 1975, was er een zenuwslopende spanning in de stad. In mei woedden in de Nieuwmarktbuurt de felste botsingen
tussen politie en bewoners sinds het Jordaanoproer van 1934. Waterkanonnen tegen stenen. Zou
het oorlog worden in de stad? […] Het lag nu in
brede kring in de verwachting dat de meerderheid
in het College erin zou slagen om mij het wethouderschap te ontnemen, zodat CDA en VVD als
vanouds terug zouden keren in het dagelijks bestuur van de stad. Ik veronderstel dat [procureurgeneraal] Hartsuiker en zijn medewerkers daar
ook naar uitkeken. Het verzet van de Nieuwmarktbuurt zorgde voor grote onrust in de stad,
ongeveer zoals de Provo’s en Kabouters dat in de
vervolg op pagina 8

et is merkwaardig dat Peter van Koppen in zijn stuk over mijn ontvoering
alle informatie die ik daarover heb gegeven in mijn boek Diepvriesfiguur (2012.
Pag. 273-274) terzijde heeft gelaten, ondanks
dat ik hem daarop uitdrukkelijk heb gewezen.
Had hij dat wel gedaan, dan had hij gezien dat
de politie en ook justitie uiterlijk in 1975 al
doorslaggevend bewijs in handen hadden
over de identiteit van de daders.
In 1975 hebben diezelfde extreem-rechtse
figuren een aanslag met een bom op de metrowerken in de Bijlmer gepleegd. De aanslag
mislukte doordat zij al van tevoren door de
BVD getraceerd waren en konden worden
gearresteerd voordat de bom afging. Zodra
het bericht over hun arrestatie binnenkwam,
heb ik de officier van justitie geschreven dat
deze mensen dezelfde waren als mijn ontvoerders in 1970, en om hun vervolging gevraagd.
Een van de betrokkenen, Max Lewin, is op
23 mei 1975 verhoord door commissaris
G.J.Peters, die hem heeft meegedeeld dat
Joop Baank wel degelijk de ontvoerder van
Roel van Duijn was geweest Voor de rechtbank heeft Lewin dit nog eens in een openbare zitting herhaald. Deze documenten bevinden zich bij het N.H.Archief. Ik was dus niet
de enige die tegen de politie heeft gezegd
dat Baank de dader was. Lewin was een zeer
geloofwaardige getuige, want al jaren de politieke vriend van Baank.
Wat in 1975 overduidelijk was, was trouwens in 1970 ook al duidelijk. Van Koppen
vraagt zich af wat de politie toen meer had
kunnen doen, nadat ik al bij de situatie-reconstructie in de auto van Baank al had getuigd
had dat hij ‘als twee druppels water’ leek op
mijn ontvoerder. Dat is 1): zij hadden zijn
handschrift kunnen vergelijken met enveloppes van dreigbrieven die hij naar ons anoniem
verstuurde, en ook zijn schrijfmachine. En 2):
de politie had ook contact kunnen opnemen
met de Amsterdamse geheime politie die in
de groep van Baank geïnfiltreerd was, zoals
gebleken is.
Uiterlijk in 1975 had tot vervolging moeten
worden besloten van de daders, aangezien er
toen verscheidene getuigen waren: ikzelf, Lewin en ook de inmiddels gescheiden ex-vrouw
van Baank. Het was toen een fluitje van een
cent geweest om de dader te veroordelen.
Baank zat op moment overigens al gevangen
wegens de geplande bomaanslag.
Het blijft buitengewoon vreemd dat de belangrijkste ontvoerder van een politicus ondanks alles nooit vervolgd is en na zijn bekentenis nog rustig door kon gaan met laster
tegen mij.
Pas twee jaar geleden heeft het OM mij
per brief (tot tweemaal toe) excuses aangeboden voor het gebrek aan informatie aangaande de voortgang van hun behandeling
van deze zaak; 46 jaar na de ontvoering! Het
laatste voornemen tot de nooit gekomen vervolging dateert van 1977. Terwijl ik nadien
nooit meer iets had vernomen.
Is het gek dat ik de verklaring voor deze
falikante passiviteit van het OM en de politie
zoek in de sfeer van politieke verhoudingen
en/of betrokkenheid van overheidsfunctionarissen?
ROEL VAN DUĲN

Klunen
Elfstedentocht / Eddy Posthuma de Boer
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schaatsen. Onvergetelijk in alle opzichten was ook 18 januari 1963,
de dag waarop ik met Theo Koomen, sportverslaggever van de
Volkskrant, getuige mocht zijn van
de Elfstedentocht die de geschiedenis in zou gaan als de zwaarste
aller tijden.
Tegen het eind van de nacht
stonden we al in Leeuwarden, bij
de start van de Tocht der Tochten.
Tot Bartlehiem kon ik de rijders fotograferen, daarna moest ik als een
haas terug naar Amsterdam om
mijn foto’s op tijd op de redactie af
te leveren; door de trage analoge
technieken van destijds zouden fo-

to’s van de finish de ochtendkrant
niet meer halen.
In Hindeloopen, een van de elf
friese steden, wachtte ik de kopgroep op – er moest daar op een
lastige plek flink gekluund worden.
Ik maakte onder meer een foto van
een ongelukkige schaatser die ruggelings onderuit ging. Later bleek
dat de uiteindelijke winnaar Reinier Paping te zijn.
Maar de mooiste foto, hierbij
afgebeeld, was het kluunballet van
twee koplopers, sterke jongens die
de eindstreep net iets later haalden
dan de winnaar.
De winter van 1963 was ijzig

koud en mede doordat er die dag
een gemene wind uit het oosten
waaide, zou het de meest barre
tocht ooit worden. De held van die
dag, Reinier Paping, is nu 86 en
bleek het onlangs op de televisie
nog te kunnen navertellen. Omdat
de kans zo klein is geworden dat er
ooit nog een Elfstedentocht komt
en we de historische aankondiging
It giet oan dus nooit meer zullen
horen, verklaar ik hierbij dat 18 januari voor mij voortaan ELfSTEDENTOCHTDAG zal zijn.
En daar drinken we dan op met
een hartverwarmend glaasje friese
Beerenburg.

‘Het is nog denkbaar dat …’
vervolg van pagina 7

jaren daarvoor hadden gedaan. En ook toen hadden Hartsuiker c.s. daar tegen opgetreden. [...]
Wat was nu het politieke gevolg geweest van een
vervolging van Baank wegens ontvoering van de
lastige (toch nog steeds wethouder) Van Duijn?’
Dit is een citaat uit een brief waarin Van Duijn
de koppeling legt tussen de metrobom, de ontvoering en het afzien van vervolgen. Die koppeling
legt Van Duijn vooral door het doen van suggesties, zoals ‘Het is niet meer dan logisch dat...’ en
‘het is nog denkbaar dat...’ Het onderzoek naar de
ontvoering was echter zonder succes al vijf jaar
eerder afgesloten. Toen – en later evenmin – was

er geen bewijs gevonden tegen de ontvoerders en
zeker geen bewijs tegen anderen die in het plan
een rol konden hebben gespeeld. De metrobom
en de ontvoering mogen dan zijn voortgekomen
uit dezelfde rechtse kringen, dat leidt nog niet tot
bewijs van een complot tegen Roel van Duijn.
In werkelijkheid is er redelijk serieus onderzoek gedaan naar de ontvoering door de politie.
Dat gebeurde op initiatief van de politie, terwijl
Van Duijn van meet af aan weinig daarvoor zei te
voelen omdat hij niet wilde dat er gevangenisstraf
zou worden opgelegd aan de daders. Ik heb niet
kunnen bedenken welke nadere acties de politie
had kunnen ondernemen om de zaak op te lossen.
Later kwam Van Duijn met de mededeling dat
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Mijn leven lag in gruzelementen
door HELEEN MEES

oit kregen mijn broer en ik
schaatsen van omke Pier
uit het friese Sotterum.
Schaatsen die hij voor ons in Exmorra had gekocht, echte friese
doorlopers, waar we op de Amsterdamse Sintelbaan goede sier mee
maakten.
friesland hoorde erbij. Ik logeerde er als kind bij mijn pake en
beppe, en later kwam ik er geregeld in mijn functie als journalistiek fotograaf. Zo was ik in 1961 in
franeker om voor Paris Match de
kortebaankampioenschappen te fotograferen. Sneller dan Martha
Wieringa bleek niemand te kunnen
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Baank een van de daders was. Maar daarvoor had
de politie niets anders dan zijn woord. Dat, gevoegd bij de nogal zwakke herkenning door Van
Duijn in 1970 en de liegende betrokkenen, leverde geen bewijs op van Baanks aandeel in de
ontvoering. Bewijs van een rol van de BVD was
er evenmin. Dat lijkt ook onwaarschijnlijk, nu we
weten dat de ontvoering werd gepleegd door een
kleine rechtse splinter en haar man.
Prof. dr. Peter J. van Koppen is hoogleraar
rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Een
versie van dit stuk met bronnen kan worden
gevraagd aan de auteur: p.j.van.koppen@vu.nl

oewel ik in mijn leven
duizenden keren het
Onze Vader heb gepreveld, thuis baden
we altijd voor het
eten, was ik helemaal vergeten hoe
centraal vergeving van zonden in
het katholieke geloof staat. Wat me
wel levendig bijbleef, is hoe mijn
vader altijd hoofdschuddend naar
ons, dat zijn mijn broer, mijn zus
en ik, keek en verzuchtte: “Vader,
vergeef het hun, want ze weten niet
wat ze doen.” Net als Jezus aan het
kruis. Ik hoop dat het geen reflectie
op het vaderschap was.
Zou de wetenschap dat je zonden worden vergeven, je tot een
beter mens maken? Een kwestie
van beroepsdeformatie. Als econoom ben je nou eenmaal gewend
te denken in prikkels. Op basis van
een piepkleine steekproef in mijn
eigen omgeving moet ik echter
concluderen dat degene die zich
het meest godvruchtig betoont, niet
degene is die het meest gewetensvol handelt.
Eind september verschenen in
The New York Times de eerste onthullingen over seksueel wangedrag
door Harvey Weinstein, de Hollywood-mogul die sindsdien ondergedoken zit. Al snel beperkte de
publieke woede zich niet tot Weinstein, maar moest een hele reeks
mannen het ontgelden. Binnen een
paar weken tijd verdwenen tal van
mannen van het toneel op een
wijze die herinneringen oproept
aan de oude Sovjet-Unie.
Shaming, het beschamen van
anderen, is wreed. Volgens de
Britse psychoanalyticus Adam
Phillips is het een manier om via
marteling een moraal af te dwingen. Het doet in mijn ogen niet wezenlijk onder voor de steniging die
je nog wel ziet in een aantal islamitische landen, zoals Pakistan, en
waarover wij hier in het Westen zo
gretig onze afschuw uitspreken.
Het navrante is dat de shaming gebeurt zonder ook maar de schijn
van een eerlijk proces. De media
zijn aanklager en rechter tegelijkertijd.
Ondanks ons geloof in vooruitgang en beschaving zijn we niet
beter dan degenen die twintig eeuwen geleden leefden. In de tijd van
het Oude Testament ging men ook
niet al te zachtzinnig met elkaar
om. Oog om oog, tand om tand,
was het devies. Steniging was, als
ik de bijbel mag geloven, aan de
orde van de dag.
Vergeving is niet iets tijdelijks,
maar iets constants. Of om het in
economentermen te zeggen: de
ware genade is geen schaars goed.

Vanaf de kansel van de vrijzinnige Vrijburgkerk in Amsterdam
sprak econoom, jurist en publicist Heleen Mees zich in een
‘lekenpreek’ uit over vergeving, een actueel thema in het
#MeToo-tijdperk. Ze weet uit ervaring wat naming and
shaming betekent: in 2013 verdween ze in haar woonplaats New
York achter de tralies op verdenking van digitale stalking van
Willem Buiter, de Nederlandse hoofdeconoom bij Citigroup. Na
drie dagen kwam ze op borgtocht vrij. Uiteindelijk werd de
zaak geseponeerd, op voorwaarde dat Mees in therapie zou
gaan en Buiter met rust zou laten. De preek wordt hieronder
enigszins bekort gepubliceerd. Het juridische geschil is
overigens nog niet beslecht.

sterdam. In oktober kwam NRC
Handelsblad met onthullingen over
de bijverdiensten van Ruf, overduidelijk ingestoken door iemand die
daar belang bij meende te hebben.
Twee dagen later velde NRC-columnist Bas Heijne zijn oordeel al.
Beatrix Ruf moest hangen. Heijne
hekelde niet alleen Rufs zakelijke
integriteit, maar maakte ook meteen korte metten met haar artistieke visie.
Waar menselijke feilbaarheid
het uitgangspunt is, dienen vergeving en mededogen het natuurlijke
tegenwicht te zijn. Anders dreigen
we, zoals Gerrit Achterberg
dichtte, terecht te komen in een
eindeloze kringloop van straf en
wraak, van zelfbehoud en veroordeling.

H

Heleen Mees
Zo lezen we in Mattheüs 18 dat
Petrus tot Jezus kwam, en zei:
“Heere! hoe menigmaal zal mijn
broeder tegen mij zondigen, en ik
hem vergeven! Tot zevenmaal?”
En Jezus zei tot hem: “Ik zeg u,
niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal.”

E

r is niet veel verbeelding
voor nodig om te zien dat
ons strafrechtssysteem
vooral geïnspireerd is op het
Nieuwe Testament en in veel mindere mate op het Oude. Vergelding
speelt in het strafrecht slechts een
ondergeschikte rol en er is veel
aandacht voor resocialisatie, ook al
gaat dat laatste wel eens verschrikkelijk mis, zoals we het afgelopen
jaar tot onze schrik hebben moeten
constateren. In ons strafrecht-
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systeem krijgt iedereen, als dat
even mogelijk is, een nieuwe kans.
Maar het strafrecht gaat ons
niet ver genoeg. Er is ook nog de
moraal. We rekenen elkaar gretig
af op die set aan ongeschreven regels. En vaak lijkt het alsof degene
die het hardste roept, zoals bij de
#MeToo-beweging, bepaalt wat die
ongeschreven regels precies zijn.
Als onduidelijk is of er überhaupt
regels zijn overtreden zijn, constateren we simpelweg dat iemand de
schijn tegen heeft. Dat volstaat tegenwoordig al om iemand met pek
en veren in te smeren. Paradoxaal
genoeg gebruiken we zo de moraal
als excuus om anderen te vernederen.
Dat overkwam nog niet zo lang
geleden Beatrix Ruf, de directeur
van het Stedelijk Museum in Am-

et zou mijn vader verheugen dat ik hier nu, na zoveel jaren het geloof links
te hebben laten liggen, in Vrijburg
de boodschap van het evangelie
omarm. Dat ik geen gelovige ben
en zelfs geen agnost, doet er in
mijn ogen niet wezenlijk toe. Volgens de Amerikaans-Britse wetenschapsfilosoof Philip Kitcher is de
kracht van religie dat ze gemeenschappen kan scheppen. Wat mij
betreft is de kracht van religie dat
ze mensen kan inspireren het
goede te doen, zoals vergiffenis
schenken.
Ik denk dat ik zelf een existentiële ervaring had in de nasleep van
de beschuldigingen aan mijn adres
door Willem Buiter. Na mijn arrestatie en vrijlating, toen mijn hele
leven in gruzelementen lag door de
shaming die plaats had, vormden
mijn familie en vrienden een waar
cordon van liefde om mij heen om
mij te beschermen tegen de boze
buitenwereld. Gek genoeg kijk ik
daardoor op die gebeurtenissen bovenal terug met een gevoel van
dankbaarheid: dankbaarheid jegens
mijn familie, vrienden en advocaten, voor alle liefde en bescherming die ze mij in die tijd hebben
geboden.
Daar het juridische geschil tussen Willem Buiter en mij nog niet
is beslecht, kan ik vanaf deze plek
op de kansel weinig kwijt over
mijn persoonlijke ervaring met vergeven en vergeven worden in het
licht van die gebeurtenissen. Laat
ik me daarom tot het volgende beperken. Tegen Willem Buiter wil ik
zeggen dat ik mij als geen ander
bewust ben van de menselijke feilbaarheid. Ten opzichte van de buitenwereld weet ik mij getroost
door de woorden die mijn lieve
vader altijd sprak: “Heer, vergeef
het hun, want ze weten niet wat ze
doen!”

