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INLEIDING

Dit is het verhaal van Harke J. Hij werd in april 1958 geboren. Hij zit nu in 
de terbeschikkingstelling (tbs) voor de moord op Felicita Oostdam in 1994 
in Den Haag. Felicita werd dood gevonden op een volkstuincomplex, lut-
tele uren nadat zij ’s ochtends naar school was gegaan. Voor de moord op 
Felicita is Harke verdacht geworden omdat de modus operandi, de manier 
waarop het misdrijf is gepleegd, volgens de Haagse politie leek op een eer-
dere moord waarvoor Harke ook al was veroordeeld. Dat was de moord op 
Maitrie Koeldiep in de zomer van 1980. Haar lichaam werd gevonden in 
de duinen bij Den Haag nadat zij was verdwenen tijdens een schooluitje. 
Harke was een plantsoenarbeider die in de buurt aan het werk was.
Tussen de twee moorden werd Harke nog voor een derde misdrijf veroor-
deeld. In 1990 belde een echtpaar dat tegenover de flat van Harke woonde 
naar de politie. De man en vrouw zeiden dat zij hadden gezien dat Harke 
zijn dochter en een vriendinnetje herhaaldelijk seksueel misbruikte. Harke 
ontkent elk van de drie misdrijven. Wij bespreken het bewijs tegen hem om 
te onderzoeken of hij wellicht onschuldig is.
Wij deden dat onderzoek op basis van het dossier dat de advocaat van 
Harke, Gerda Later, aan ons ter beschikking stelde. Het dossier over de 
moord in 1980 omvatte 574 pagina’s, het dossier over het misbruik in 1990 
261 pagina’s en het dossier over de moord in 1994 1521 pagina’s. Daarnaast 
ontvingen wij 693 pagina’s aan rapporten van deskundigen, krantenarti-
kelen en correspondentie. In de loop van de tijd werden daaraan nog zo’n 
100 pagina’s aanvullende stukken toegevoegd, vooral over onderzoek dat 
later is verricht. Wij beschikten over enkele fragmenten van opnames van 
verhoren die wij hebben beluisterd.
Hierna volgt het verslag van het onderzoek dat wij deden in het Project 
Gerede Twijfel. Aan het onderzoek werd, buiten de studenten-auteurs, ook 
meegewerkt door Belén Bode, Silvana George, Yvonne Hickey, Esther de 
Lange en Mark Rijnsburger. Het onderzoek werd, naast Peter van Koppen, 
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mede begeleid door Guillaume Beijers en Jasper van der Kemp. Wij danken 
John Coster van Voorhout en Hjalmar van Marle, beiden lid van de Raad van 
Toezicht van het Project Gerede Twijfel, voor hun kritische commentaar op 
een eerdere versie.
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DE mOOrD IN 
1980

1

Op vrijdag 27 juni 1980 was Maitrie Koeldiep met haar schoolklas op een 
uitje in de Westduinen bij Den Haag. De kinderen speelden op een zand-
vlakte die ook wel het Zandje wordt genoemd. Zij werden min of meer in 
de gaten gehouden door een vijftal begeleiders, vier leerkrachten en een 
vrijwilliger. Een van de kinderen was Maitrie Koeldiep, een 7 jaar oud 
meisje van Surinaamse afkomst. Om ongeveer 14.15 uur werd zij gemist. De 
zoektocht leverde pas de volgende ochtend resultaat op: zij werd gevonden 
achter een schuilhut, vlak bij de zandvlakte. Haar lichaam lag verscholen 
onder takken. Over haar gehele lichaam zaten steekwonden. Haar broek 
en onderbroek waren omlaag getrokken en zaten nog om haar linkerbeen. 
Ook in haar onderbuik was Maitrie gestoken. In haar linkerhand hield ze 
een aantal groene blaadjes en twee lange zwarte haren geklemd. Ook op 
de rug van de geopende rechterhand is er één lange zwarte haar gevonden. 
Naast haar lichaam werden een grote glasscherf, een herenslip, een stuk 
prikkeldraad en een leeg pakje Jaffa-limonade gevonden.
De politie wist dat in de buurt van de zandvlakte een aantal plantsoen-
arbeiders aan het werk was. Twee agenten gingen praten met de werk-
meester van de plantsoenendienst, Lenkhorst. De 24 mannen die voor de 
Gemeentelijke Dienst Arbeidsvoorziening (GDA) in de duinen werkten, vie-
len onder zijn gezag. Allen waren geestelijk of lichamelijk gehandicapt.
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Lenkhorst vertelde de agenten bijzonderheden over de mannen en vooral 
over een man die eruit sprong, Harke. Hij stond bekend als agressief. Hij 
was zo agressief dat de andere arbeiders niet met hem wilden samen-
werken. Harke werkte daarom altijd alleen.
Er was nog iets bijzonders aan Harke. De dag dat Maitrie verdween, had 
hij zich ziek gemeld en was naar huis gegaan. Harke zag er bleek uit en 
had overgegeven. Hij vertrok naar de schatting van Lenkhorst om 13.40 uur. 
Vanaf het moment dat Lenkhorst dit verhaal aan de politie vertelde, was 
Harke de enige verdachte van de moord op Maitrie.
Het precieze tijdstip waarop Harke zich ziek heeft gemeld, is van belang 
voor de vraag of Harke de dader van de moord op Maitrie kan zijn geweest. 
Als Maitrie later dan 13.45 uur is verdwenen en het tijdstip van ziekmel-
ding dat zowel Harke als Lenkhorst noemde klopt, kan Harke de moord op 
Maitrie niet hebben gepleegd. Waterdicht is dat niet. Harke vertelde de 
politie dat hij direct wegfietste en onderweg nog twee collega’s tegen-
kwam. Die twee collega’s zijn door de politie kennelijk niet verhoord, want 
van hun verhoor zit geen proces-verbaal in het dossier. Of de betreffende 
processen-verbaal zijn uit het dossier gelaten. De vrouw van Harke, Ingrid, 
vertelde de politie dat hij thuis was toen zij om 16.30 uur van haar werk 
kwam. En ook zij vertelde dat hij er bleek uitzag en ziek was.
Over het precieze tijdstip van de verdwijning van Maitrie bestaat ondui-
delijkheid. Zij was er zeker nog toen er tussen 10.30 en 11.00 uur melk werd 
uitgedeeld. Zij was er ook nog toen later een aantal kinderen met elkaar 
van kleding wisselde, onder wie Maitrie met haar klasgenootje Rowie. We 
weten niet op welk tijdstip dat was.
Rond 12.00 uur ging het regenen. De begeleiders floten de kinderen bij 
elkaar om te schuilen in de houten schuilhut. Of ze er toen allemaal waren, 
staat niet vast, want de kinderen werden niet geteld. Begeleider Van Steege 
controleerde of niemand was achtergebleven in en om de hut. Dit betekent 
dat Maitrie waarschijnlijk nog in leven was rond dit tijdstip. Als Maitrie 
toen al naast de schuilhut lag, hadden de spelende kinderen of begeleider 
Van Steege het lijk moeten zien. Maar dat weten we niet zeker, want het 
kostte na haar verdwijning een middag en een fiks deel van de volgende 
ochtend voordat Maitries lichaam daar werd gevonden.
Rond 13.45 uur werd er gefloten voor limonade. De kinderen kregen Jaffa- 
limonade. Een leeg pakje Jaffa-limonade werd naast het lichaam van 
Maitrie gevonden. Het is dan een redelijke aanname dat zij ook bij het uit-
delen daarvan was. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat het Jaffa-pakje van 



11

De moord in 1980

een van de andere kinderen was. Als iemand het daar had weggegooid, 
moet het lichaam van Maitrie zijn opgemerkt. Het lijkt ook niet waar-
schijnlijk dat het pakje er al lag. Op de plek waar het lichaam van Maitrie 
werd gevonden, lag weinig rommel en verder zijn er alleen Jaffa-pakjes in 
de afvalbakken gevonden. Niet alle begeleiders durfden te bevestigen dat 
Maitrie bij het uitdelen om 13.45 uur was. Slechts een van hen meent dat 
op dat moment alle kinderen aanwezig waren. In de kwestie van het Jaffa-
pakje zou tegenwoordig DNA-onderzoek soelaas kunnen bieden. Maar dat 
bestond nog niet en in 2007 bleek het pakje niet meer aanwezig bij het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Toen om 14.15 uur werd gefloten om naar huis te gaan, kwam een van de 
kinderen vertellen dat Maitrie was verdwenen.
De sectie op het lichaam van Maitrie werd uitgevoerd door de bekende 
patholoog-anatoom dr. Jan Zeldenrust. De toenmalige advocaat van Harke, 
Gerard Spong, vroeg hem ter terechtzitting of hij iets kon zeggen over het 
moment van overlijden van Maitrie. Dat leverde weinig op. Zeldenrust kon 
slechts iets zeggen over de lijkstijfheid en dat laat een erg ruime marge 
toe. Spong wilde – om redenen die later duidelijk zullen worden – vooral 
weten of Maitrie ook na 17.00 uur zou kunnen zijn overleden. Er waren ook 
vliegeneitjes gevonden op het lichaam van Maitrie, en die zouden gebruikt 
kunnen worden voor een schatting van het tijdstip van overlijden. Maar 
daarover verklaarde Zeldenrust niets in zijn sectierapport.

Het begin van het onderzoek naar Harke

We gaan weer terug naar 1 juli 1980. Op die dag gingen rechercheurs Bak-
huis en Katoen naar de GDA voor een gesprek met Harke. Harke vertelde 
dat hij op de dag van Maitries verdwijning struiken snoeide op een pad 
naast de zandvlakte. Dat deed hij met een zogeheten halvemeterschaar en 
een snoeischaar. Zo’n halvemeterschaar wordt ook wel een takkenschaar 
genoemd (zie afbeelding 1). Tijdens het snoeien had hij de kinderen op de 
zandvlakte gezien. Met een aantal kinderen heeft hij ook gesproken. De 
kinderen vroegen hem of hij de kraan van de waterpomp wilde opendraai-
en en of hij het gaatje in, zoals hij het noemde, ‘het kartonnen bekertje’ 
groter wilde maken, zodat de kinderen hiermee konden spelen. Met ‘kar-
tonnen bekertje’ wordt hoogstwaarschijnlijk een kartonnen drinkpakje 
bedoeld. De leerkrachten vertelden ook dat de kinderen met de pakjes 
wilden spelen. Of zij dat deden met de pakjes melk die ’s ochtends waren 
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uitgedeeld of met de middag-pakjes Jaffa vermeldt het dossier niet. Het 
waren waarschijnlijk de melkpakjes, want Harke vertelde dat hij daarna 
tussen 12.00 en 13.00 uur in de werkkeet is gaan lunchen. Rond 13.00 uur is 
hij terug de duinen in gegaan en liep hij rond op de paden langs de zand-
vlakte. Om ongeveer 13.30 uur voelde hij zich niet lekker. Hij ging terug naar 
de keet om zich bij Lenkhorst ziek te melden. Om 13.45 uur is hij op de fiets 
naar huis gegaan. Hij kwam daarbij nog twee collega’s tegen. Aldus Harke. 
Zoals gezegd, zijn die cruciale getuigen door de politie niet verhoord of is 
het proces-verbaal van hun verhoor niet in het dossier gevoegd.

Afbeelding 1: Een halvemeterschaar of takkenschaar

De kleding die Harke op 27 juni zou hebben gedragen – een rood T-shirt, een 
blauwe spijkerbroek en een zwart jasje – is in het laboratorium onderzocht. 
Op de kleding is geen bloed gevonden. De kleding was niet direct in beslag 
genomen. Pas op 3 juli kreeg de politie die van zijn vrouw Ingrid. Zij ver-
klaarde dat dit de kleding was die Harke op 27 juni aan had. En zij vertelde 
ook dat zij het T-shirt en de broek inmiddels had gewassen, niet het jasje. 
De volgende dag was ze daarvan niet meer zo zeker. Kwam dat doordat ze 
in het jonge gezin veel te wassen had – er was ook nog Bette, een baby van 
zeven maanden – of realiseerde ze zich dat haar verklaring niet zo ontlas-
tend was voor Harke? We weten het niet.
Harke vertelde de rechercheurs dat hij pas op maandag 30 juni voor het 
eerst hoorde dat er een meisje was gevonden in het bosgedeelte bij de 
zandvlakte. Samen met twee van zijn collega’s ging hij die dag kijken in de 
buurt van de vindplaats. Hoe Harke toen reageerde, weten we niet, want 
ook deze collega’s zijn niet door de politie verhoord. Rechercheur Bakhuis 
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verklaarde op 3 februari 1981 ter terechtzitting dat naast Harke ook nog 
andere arbeiders zijn gehoord, maar de processen-verbaal van die verhoren 
bevinden zich niet in het dossier.
Na het verhoor van Harke op 1 juli 1980 namen de rechercheurs hem mee 
naar de duinen bij de zandvlakte. Harke wees aan waar hij op 27 juni had 
gesnoeid. Ook wees hij de rechercheurs de plek aan waar hij zijn afgeknipte 
takken had gelegd. Harke merkte op dat er nu minder takken lagen dan 
hij had neergelegd op de bewuste vrijdag. Vervolgens gingen de recher-
cheurs met Harke naar de werkkeet. Lenkhorst liet aan de rechercheurs een 
 heggenschaar en een halvemeterschaar zien, het soort scharen dat Harke 
en zijn collega’s bij hun werk gebruikten. Toen Harke zich ziek meldde, ver-
telde Lenkhorst, zag hij dat Harke ‘bedoelde heggenschaar in de daartoe 
bestemde gereedschapskast legde’. De rechercheurs namen een heggen-
schaar en een halvemeterschaar in beslag. Die halvemeterschaar is vreemd. 
Lenkhorst vertelde dat Harke na de middagpauze alleen een heggenschaar 
en een bezem meenam om te gaan snoeien. Lenkhorst zag dat Harke de 
heggenschaar in de daartoe bestemde gereedschapskast teruglegde voor-
dat hij naar huis ging. Er was toen volgens Lenkhorst, geen sprake van een 
halvemeterschaar. Het lijkt erop dat de politie wat willekeurige scharen 
uit de voorraad in de werkkeet meenam, want nergens staat dat het de 
scharen waren die Harke op de fatale dag gebruikt zou hebben. Ter terecht-
zitting van de rechtbank zei rechercheur Bakhuis dat ze zijn onderzocht, 
zonder resultaat. Wie dat onderzoek deed en wanneer, weten we niet; het 
staat niet in het dossier.
De rechercheurs zouden Harke tijdens het bezoek aan de duinen ook heb-
ben verteld hoe Maitrie er volgens hen bij zou hebben gelegen, namelijk 
opengereten en verwrongen. Harke vertelde dit later aan Ingrid, zo vertel-
de zij op 3 juli aan de politie. Rechercheur Katoen gaf ter terechtzitting een 
iets andere versie. Zij namen Harke weliswaar mee naar de plaats delict, 
maar zij hebben hem niet laten zien waar Maitrie precies had gelegen. Die 
verklaring roept weer de vraag op waar ze Harke dan mee naartoe namen 
en waarom. Die vraag is gesteld noch beantwoord.
Op 3 juli werd Harke als verdachte aangehouden. Na zijn aanhouding 
bekende hij de moord op Maitrie te hebben gepleegd. De bekentenis was 
de eerste van een reeks van drie. Harke zou de moord naar zijn zeggen in 
een woedeaanval hebben gepleegd.
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De woedeaanvallen van Harke

Voordat we de bekentenissen bespreken, is het van belang om de woede-
aanvallen van Harke te onderzoeken. Hij vertelde tijdens het verhoor op 
3 juli dat hij zich op 27 juni 1980 tijdens het snoeien van de struiken opeens 
niet goed voelde. Hij voelde aan zijn hoofd dat hij een aanval kreeg. Hij had 
al langer last van dergelijke aanvallen. Toen Harke 4 jaar oud was, is hij van 
een dakje gevallen. Sinds die tijd had hij hoofdpijnaanvallen. De aanvallen 
vielen in twee soorten uiteen: ‘gewone’ hoofdpijn, die hij regelmatig had, 
en een hoofdpijn die plotseling opkwam en zo hevig was dat hij zich na 
afloop nog maar weinig van de aanval kon herinneren.
Zijn moeder vertelde de politie dat een aanval van hoofdpijn in een woede-
aanval overging zodra iemand tegen hem begon te praten of eisen aan 
hem begon te stellen. Harke zelf verklaarde dat hij tijdens een aanval altijd 
agressief werd, of er nu tegen hem werd gepraat of niet. Hij kon tijdens 
zo’n aanval bijvoorbeeld zijn vuist door de deur slaan, deuken in muren 
slaan of takken van bomen rukken. Zo had hij tijdens het plegen van een 
delict in Australië in 1972  ook veel last van hoofdpijn gehad en een woede-
aanval gekregen, vertelde Harke aan de rechter-commissaris. De hoofdpijn 
was na de daad weer verdwenen. Iedereen om Harke heen – zijn ouders, 
zijn schoonouders, zijn vrouw, zus, broer en schoonzus – benadrukte dat 
hij zijn woede nog nooit op een kind had gericht.
Harke werd na de moord op Maitrie onderzocht in het Pieter Baan Cen-
trum (PBC). Daar had hij ook tweemaal een dergelijke aanval. Volgens de 
groepsleiding duurde ze elk twee tot drie minuten. Harke was tijdens zo’n 
aanval niet benaderbaar en niets drong dan tot hem door. Na de ene aan-
val deed Harke net alsof er niets was gebeurd en na de andere gedroeg 
hij zich schuldbewust zonder verder over het voorval te praten. Hij ruimde 
de aangerichte schade min of meer dwangmatig op om alles ongedaan te 
maken, zo meldde de psycholoog. De aanvallen kwamen niet plotseling. Ze 
kwamen in beide gevallen door spanningen die werden veroorzaakt door 
medepatiënten. Tegen psychiater Frank Beyaert zei Harke dat hij nog wel 
weet wat hij doet als hij een woedeaanval heeft. De psychiater zei hierover 
dat Harke het verschil niet ziet tussen het zien van wat hij doet en het zien 
van wat hij heeft aangericht.
Met neurologisch onderzoek, eeg-onderzoek, gezichtsveldonderzoek door 
de oogarts en een CT-scan van de hersenen werden er bij Harke geen afwij-
kingen gevonden. Een duidelijke bevestiging van afwijkingen werd niet 
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gevonden. Toch werd door psychiater Beyaert vastgesteld dat Harke last had 
van psychomotore epileptische aanvallen. De diagnose werd volgens hem 
gesteund door de observaties van de groepsleiding van het PBC. De twee 
geobserveerde woedeaanvallen sloten nauw aan bij de in de handboeken 
beschreven aanvallen van psychomotore epilepsie. Buiten de omschrijving 
door de groepsleiding noemde Beyaert echter geen andere waarnemingen 
die de diagnose bevestigden. Volgens Beyaert was het niet vreemd dat er in 
het medisch onderzoek geen afwijkingen werden gevonden.
Uit de literatuur over epilepsie blijkt dat iemand bij een psychomotorische 
aanval verward kan raken en dat geheugenverlies kan optreden. Meestal 
verliest de patiënt zijn bewustzijn niet. Zijn bewegingen lijken doelgericht, 
maar zijn slecht gecoördineerd. Tijdens de aanval zijn er vaak uitingen van 
angst of woede waarbij de patiënt schreeuwt. De bewegingen zijn tijdens 
de meeste aanvallen simpel en min of meer automatisch. De epileptische 
aard van de aanvallen wordt gekenmerkt door de betrokkenheid van de 
temporale kwab in de hersenen. Dat was in onderzoek van Gibbs en col-
lega’s zichtbaar op een eeg-scan.1

Uit onderzoek van Jenner blijkt dat in slechts 0,13% van de gevallen agres-
sie en psychomotore epilepsie samengaan. Het is derhalve hoogst uitzon-
derlijk. Als ze ontstaat, is de agressie zonder aanleiding, niet doelgericht, 
duurt ze slechts anderhalve minuut en gaat ze gepaard met de voor deze 
epilepsievorm stereotiepe automatismen.2 Hieronder vallen onder ande-
re  kauwen, slikken, spugen, staren en smakken.3 Bij Harke is tijdens een 
 CT-scan nooit een afwijking gevonden.
Het lijkt erop dat het volgende moet worden geconcludeerd: psychomotore 
epilepsie gaat bijna nooit gepaard met agressie, en psychomotore epilep-
sie is bij Harke niet aangetoond. De conclusie moet dan zijn dat er geen 
aanwijzingen zijn dat Harke leed aan psychomotore epilepsie en dat het, 
zelfs al zou dat wél zo zijn, nog weinigzeggend is over zijn gedrag.
Het vervolg van de behandeling van Harke lijkt de conclusies te bevesti-
gen. Kort na de diagnose van Beyaert werd daarop al commentaar gegeven 
door het Selektie Instituut (SI). Dit instituut moest bepalen in welke inrich-
ting Harke zijn tbs zou ondergaan. Het SI meende dat het niet onmogelijk 
was dat Harke zich naar de status van lijder aan psychomotore epilepsie 
had toe gepraat. Harke kwam vervolgens twee jaar terecht in de Van der 
Hoevenkliniek in Utrecht. Ook daar werd de diagnose niet bevestigd. Dat 
blijkt uit het rapport van het Pieter Baan Centrum uit 1996, waarin staat 
dat na het PBC bij Harke geen aanwijzingen meer werden gevonden van 
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psychomotore epilepsie. Dat werd nog eens bevestigd in een brief van 
18 december 2008, geschreven door psychiater Lucieer van het psychia-
trisch centrum de Kijvelanden waar Harke toen zat. Er was bij hem nooit 
iets van epilepsie geconstateerd. Hij had in de Kijvelanden wel last van 
migraineaanvallen. Die gingen volgens Harke gepaard met een heftige pijn 
vooraan zijn hoofd en met pijn in zijn ogen. Hij verdroeg dan geen licht en 
geen geluid en moest gaan liggen en slapen.
Harke mag dan misschien geen epilepsie hebben, hij was wel eens agres-
sief. Hij stond ten tijde van de moord onder behandeling van een arts in 
psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal. De arts vond dat Harke moest wor-
den geholpen bij zijn spraakmoeilijkheden. Als Harke zich daardoor inge-
perkt begon te voelen, kon het tot agressieve driftontladingen komen. 
In 1974 was Harke in Bloemendaal ook al eens opgenomen nadat hij een 
vrouw van haar tas had beroofd. Ook Ingrid, de vrouw van Harke, vond 
dat hij erg agressief kon reageren. Dit is allemaal niet bijzonder, want we 
wisten al van werkmeester Lenkhorst dat Harke agressief was. Dat is ook 
de enige reden waarom hij verdachte werd van de moord op Maitrie. Wel 
is van belang dat Ingrid vertelde dat zowel zij als Harke meerdere malen 
heeft gevraagd om hem op te nemen uit angst dat hij zijn vrouw en kind 
iets aan zou doen. Artsen vonden dat niet nodig, maar Harke kreeg wel 
medicijnen voorgeschreven. Vanaf ongeveer drie weken voordat het mis-
drijf plaatsvond, was de medicatie tegen zijn woedeaanvallen stopgezet in 
verband met een komend eeg-onderzoek.

De bekentenissen

De verhoren van Harke zijn niet opgenomen. Het opnemen gebeurde in 
1980 eigenlijk nooit. Het enige wat toentertijd van een verhoor overbleef, 
was een ambtsedig proces-verbaal van de verhoorder – hem noemen we 
daarom ook de verbalisant. In dat proces-verbaal schrijft de verbalisant op 
wat de getuige of verdachte heeft verteld. Dat doet hij sterk samengevat 
en in zijn eigen bewoordingen. Alles wat naar het oordeel van de verbali-
sant niet relevant is, wordt weggelaten. Alles wat een kwaadwillende ver-
balisant niet wil dat anderen te weten komen, laat hij ook weg. Het proces-
verbaal wordt voorgelezen aan de getuige of verdachte en, als deze het 
ermee eens is, door hem of haar ondertekend. Zo’n ondertekening is niet 
altijd veelzeggend, omdat getuigen en verdachten nogal eens vrijwel blind 
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het verbaal ondertekenen. Harke was analfabeet en had niet eens zelfstan-
dig het proces-verbaal kunnen controleren.
Het proces-verbaal is onze enige bron. Als we schrijven dat Harke iets ver-
telde, moet daarvoor worden gelezen ‘in het proces-verbaal staat dat Harke 
dat zei’. Sterker: we weten niet eens of Harke iets spontaan zei, dat hij dat 
zei op suggestie van de verbalisant of dat hij het zei onder druk van de 
verbalisant.
In het eerste verhoor als verdachte op 3 juli vertelde Harke dat er op 
27 juni 1980 een kind voorbijkwam op het moment dat hij een aanval 
kreeg. Volgens Harke kwam iets bruins voorbij. Hij had het kind naar zijn 
zeggen geknepen, gestoken en weggegooid in de bosjes. Uit het proces-
verbaal blijkt ook dat Harke een heleboel dingen niet meer wist:

‘Ik was bij de hut. Er kwam volgens mij een kind voorbij. Ik kon niet 
meer weg. Ik pakte het beet en trok het mee in het bos achter de 
schuilhut. Ik weet alleen maar dat ik ben gaan knijpen. Ik wist niet 
meer wat ik deed. Ik heb ook iets met scharen geknipt. Ik weet niet 
meer precies wat. Ik heb ook nog ergens mee gestoken. Ik weet niet 
meer waarmee. Ik heb takken uit mijn hut gepakt. Die heb ik later 
over het kind gelegd. Ik weet niet of het een meisje of een jongen 
was. Ik heb ook nog dingen onder het water van de pomp afge-
spoeld.’

Harke was geëmotioneerd toen hij het vertelde. Hij had huilbuien en last 
van hoofdpijn, vertelde verbalisant Katoen later ter terechtzitting. De 
andere verbalisant, Bakhuis, zei dat Harke niet in staat was een verhaal te 
vertellen. Het verhoor verliep volgens de rechercheurs niet erg gemakke-
lijk. Daarom zorgden zij ervoor dat het verhaal van Harke letterlijk in het 
proces-verbaal kwam te staan, vertelden de verbalisanten.
Die bewering kan niet waar zijn. De weergave van het verhoor bestaat, 
nadat Harke direct bekende, uit tien vragen en antwoorden die in totaal 
ongeveer twee A4’tjes in beslag nemen. Het voorlezen van twee A4’tjes 
volbedrukte tekst duurt ongeveer tien minuten. In het proces-verbaal 
staat ook dat het verhoor om 10.00 uur begon en dat Harke om 15.20 uur 
in verzekering werd gesteld. Hier zit dus bijna vijfenhalf uur tussen. Mis-
schien is hij in die tussentijd niet voortdurend verhoord, maar dat moet 
meer dan tien minuten hebben geduurd. De onjuistheid van de bewering 
dat de weergave letterlijk is, wordt ook bevestigd door de verklaring van 
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rechercheur Katoen zelf. Hij zei dat Harke na ongeveer tien minuten begon 
met bekennen. In de weergave van het verhoor doet Harke dat meteen in 
het begin. Wat er in die eerste tien minuten is gebeurd, staat niet in het 
proces-verbaal. Wat deden de verbalisanten in de eerste tien minuten van 
het verhoor? Wij weten het niet.
Op vrijdag 4 juli werd Harke opnieuw verhoord door de politie. Hij vertelde 
toen, evenals in het eerste verhoor, geen details van de moord. Hij vertelde 
weer dat hij tijdens het werken een aanval kreeg en ‘het’ toen achter de 
schuilhut heeft meegetrokken. Harke wist niet meer of hij een jongen of 
een meisje achter de hut had meegetrokken.

Vraag: ‘Wat jij pakte was dat een jongen of een meisje?’
Antwoord: ‘Dat weet ik niet meer. Ik kan mij dat niet meer herin-
neren.’

In het volgende citaat zegt Harke dat hij met een van zijn scharen had 
gestoken, maar met welke dat was, wist hij niet meer:

Vraag: ‘Wat gebeurde er achter de schuilhut?’
Antwoord: ‘Daar heb ik het kind overal geknepen. Ik heb ook gesto-
ken. De schaar was open.’
Vraag: ‘Was dat de halve-meter of de snoeischaar?’
Antwoord: ‘Weet ik niet. Ik heb de halve-meter-schaar later bij de 
pomp afgespoeld.’

De halvemeterschaar kwam uit de gereedschapskast die in de werkkeet 
stond. De snoeischaar was volgens Harke van hemzelf. Dit komt weer niet 
overeen met wat werkmeester Lenkhorst verklaarde op 3 juli. Volgens hem 
nam Harke een heggenschaar en een bezem mee. Lenkhorst noemde geen 
halvemeterschaar.
In het verhoor door de rechter-commissaris op maandag 7 juli legde Harke 
voor de laatste maal een bekentenis af. Hij zei toen dat hij op 27 juni een 
heggenschaar en een halvemeterschaar bij zich had. In de weergave van dit 
verhoor staat wél beschreven met welke schaar Harke zou hebben gestoken:

‘Vervolgens stak ik met mijn halvemeterschaar meerdere malen en 
overal waar ik maar raken kon in het lichaam van dat persoontje.’
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De twee verbalisanten trokken tijdens het verhoor op 4 juli min of meer 
hun eigen conclusie dat de moord met een halvemeterschaar moest zijn 
gepleegd, vertelden zij later aan de rechtbank. Harke had tijdens het twee-
de verhoor op 4 juli voorgedaan hoe hij had gestoken. De rechercheurs 
 maakten uit de bewegingen op dat Harke een halvemeterschaar had 
gebruikt. Verbalisant Bakhuis, die geen forensisch deskundige maar poli-
tieman is, zei hierbij dat de verklaring van Harke ‘dat de schaar open was’ 
klopte met het feit dat er oppervlakkige verwondingen bij de steekwonden 
zaten.
Bakhuis verklaarde ook dat hij na het zien van het slachtoffer zeker wist dat 
de steken niet met een mes waren toegebracht, omdat er gaten en geen 
steekwonden in het lichaam zaten. Het is mogelijk dat Bakhuis Harke ver-
volgens de woorden dat hij met een halvemeterschaar had gestoken in de 
mond heeft gelegd en dat Harke daarom op 7 juli bij de rechter-commis-
saris ineens wel wist dat hij die schaar had gebruikt. De verklaring bij de 
rechter-commissaris is uiteindelijk ook als bewijsmiddel bij de veroordeling 
van Harke gebruikt. Dat is overigens niet vreemd. Rechters gaan ervan uit 
dat een rustig bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring minder is 
beïnvloed door allerlei externe invloeden dan bijvoorbeeld een verklaring 
die vlak na het misdrijf is afgelegd bij de politie.
Na de derde bekentenis is Harke gaan ontkennen en dat heeft hij altijd vol-
gehouden. Ter terechtzitting vertelde Harke dat hij zich niet meer herinner-
de wat hij bij de rechter-commissaris had verklaard. Hij wist wel dat hij niet 
heeft gezegd wat er in het proces-verbaal staat geschreven. Hij bleef bij 
zijn ‘ontkentenis’, zoals hij dat zelf noemde. Hij heeft niettemin het proces-
verbaal van het verhoor door de rechter-commissaris ondertekend. Daarbij 
past de opmerking dat hij analfabeet was. Als zijn verklaring hem niet is 
voorgelezen, kan hij haar niet hebben gecontroleerd.

Harkes psychische toestand

Katoen verklaarde dat Harke niet in staat was de eerste twee verhoren te 
ondergaan. Hij heeft de processen-verbaal van de verhoren ook niet onder-
tekend. Tijdens de eerste twee verhoren huilde hij zoveel, dat hij geen ver-
haal kon vertellen. Hij was door de aanhouding geestelijk ingestort.
Over de psychische toestand van Harke tijdens de verhoren kan iets meer 
worden gezegd op basis van het testpsychologisch onderzoek door het PBC. 
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Harke bleek een lage verbale intelligentie te hebben. De persoonlijkheids-
test wees op een zwakke identiteit. Hij is onzeker, angstig en gespannen. 
Psycholoog Ter Doest van het PBC merkte tijdens gesprekken dat hij erg 
beïnvloedbaar, meegaand en naïef was. Hij kwam hierdoor in zijn leven 
vaak terecht in de positie van zondebok.
De psychische toestand van Harke kan van invloed zijn geweest op het 
afleggen van een bekentenis. Zijn kenmerken – een lage intelligentie in 
combinatie met cognitieve fouten, wantrouwen van het eigen geheugen, 
psychische klachten en het in hoge mate beïnvloedbaar of toegevend zijn – 
worden gezien als mogelijke oorzaken van valse bekentenissen.4

De bekentenissen en de feiten

In alle drie de bekennende verklaringen zei Harke dat hij niet meer wist 
of het kind dat hij neerstak een jongen of een meisje was. In het eerste 
gesprek met de verbalisanten op 1 juli vertelde hij dat hij wist dat er een 
meisje was vermoord. Dat maakt het vreemd dat hij later zei dat hij het 
geslacht van het kind niet wist. Als Harke de moordenaar is, is zijn gebrek 
aan kennis daarover nog vreemder. Het broekje van Maitrie zat omlaag en 
zij had een snijwond boven haar schede. Men zou dan verwachten dat de 
dader weet of hij een jongen of een meisje heeft gestoken. Als Harke de 
dader is, kan dat alleen maar worden verklaard door een black-out.
Harke vertelde ook aan de politie dat hij zijn halvemeterschaar heeft afge-
spoeld onder de waterpomp. Uit het dossier blijkt niet dat onderzoek is 
gedaan in de buurt van de pomp. Van Steege, een van Maitries begelei-
ders, zei dat de kinderen na het limonade drinken met hun pakjes drin-
ken bij de waterpomp gingen spelen. Dat was volgens hem rond 13.45 uur. 
Harke had de moord naar zijn zeggen op dat moment al gepleegd. Hij ging 
om 13.45 uur immers alweer naar huis. Over de volgorde in tijd vertelde 
Harke in zijn bekentenissen niets. Als Harke net zijn bebloede halvemeter-
schaar onder de waterpomp had afgespoeld, hadden de kinderen daar dan 
geen sporen van bloed moeten zien? Of zijn de kinderen daar niet naar 
gevraagd?
Hiervoor hebben wij uitgelegd waarom de kans groot is dat het pakje Jaffa-
limonade dat naast Maitrie werd gevonden van Maitrie was. In dat geval 
kunnen we ervan uitgaan dat zij bij het limonade drinken aanwezig was. 
Dat moet rond 13.45 uur zijn geweest. Als Maitrie na het limonade drinken 
is vermoord, kan Harke niet de dader zijn, als hij tenminste naar huis ging 
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op het tijdstip dat hij en werkmeester Lenkhorst vertelden. Harke was dan 
rond 13.45 uur, toen de Jaffa-pakjes werden uitgedeeld, al in de werkkeet 
om zich ziek te melden en ging direct daarna naar huis.
Misschien is het belangrijker dat hij bij Lenkhorst in de werkkeet zijn 
 halvemeterschaar voor de lunch alweer had ingeleverd. Voordat hij naar 
huis ging, had hij al zijn gereedschap weer ingeleverd. Dat beweerde  Harke. 
Lenkhorst is daar niet naar gevraagd. Wij nemen aan dat hij zijn halve-
meterschaar voor of na de lunch inleverde, omdat er in het dossier ook 
geen melding wordt gedaan van een vermiste halvemeterschaar. Harke 
kan Maitrie in ieder geval niet na zijn ziekmelding om het leven hebben 
gebracht met een halvemeterschaar. Waarschijnlijk kon hij dat al eerder 
niet, na de lunch.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de rechercheurs aan Harke hebben verteld 
hoe Maitrie erbij lag. Dat was niet verstandig, want bij een bekentenis kan 
dan niet meer worden vastgesteld of de verdachte die kennis heeft omdat 
hij het misdrijf pleegde of omdat hij het van de politie heeft gehoord.5 De 
beste manier om een valse van een ware bekentenis te onderscheiden is 
door te onderzoeken of de verdachte dingen vertelt die een onschuldige 
onmogelijk kan weten. De wetenschap van zulke feiten wordt daderkennis 
genoemd. Er bestaan twee soorten daderkennis. De eerste vorm bestaat 
uit kennis die de politie over het misdrijf heeft verzameld en nog niet naar 
buiten heeft gebracht. De tweede, sterkere, vorm bestaat uit kennis over 
het misdrijf die ook nog niet bij de politie bekend is. De tweede vorm van 
daderkennis is sterker bewijs dat een verdachte het delict heeft gepleegd 
dan de eerste vorm.6

Het is onzeker of de bekentenissen van Harke toetsbare daderkennis bevat-
ten. In zijn verklaring komen geen details voor die kunnen worden beschre-
ven als feiten die alleen de dader zou kunnen weten. Het is niet duidelijk 
wat de agenten tijdens het bezoek aan de plaats delict allemaal aan Harke 
hebben verteld. Daardoor kan niet met een onafhankelijke toets worden 
bepaald of Harke de waarheid sprak bij zijn bekentenis. Als Harkes vrouw 
Ingrid de waarheid sprak, is de bekentenis van Harke weinig tot niets waard.
Harke mag dan tijdens zijn verhoren geen toetsbare daderkennis hebben 
verteld, even belangrijk is het antwoord op de vraag of zijn verklaring klopt 
met gegevens die uit andere bron bekend zijn. Harke vertelde tijdens de 
verhoren geen uitgebreid verhaal over hoe hij de moord op Maitrie had 
gepleegd.
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Een manier om te onderzoeken of zijn verhaal klopt, is het vergelijken van 
zijn bekentenis met de manier waarop Maitrie is gevonden. Bakhuis ver-
klaarde dat Maitrie onder takken van struiken lag. Haar lichaam was gedeel-
telijk ontkleed, haar broek en onderbroek zaten om haar linker enkel. Ze had 
geen sokken en schoenen aan. Haar hemdje was doordrenkt met bloed en 
gedeeltelijk opgestroopt. Uit het sectierapport van  patholoog-anatoom 
Zeldenrust blijkt dat Maitrie meer dan tien keer door haar hemdje heen 
is gestoken. Maitrie is drie keer in het hart en vier keer in haar linkerlong 
gestoken. Ook is ze één keer in haar schaamstreek en één keer in de lever 
gestoken. Dit komt neer op een totaal van negen verwondingen. Maitrie 
had ook blauwe plekken in de hals, die volgens Zeldenrust duiden op een 
wurggreep.
In zijn conclusie schreef Zeldenrust het volgende over het overlijden van 
Maitrie:

‘M. Koeldiep, oud zeven jaar, die dodelijke messteken had opgelopen 
van het hart is ten gevolge daarvan overleden; daarbij kan wurging 
ook van betekenis zijn geweest.’

Zeldenrust heeft niet nader uitgelegd wat hij bedoelde met ‘wurging kan 
ook van betekenis zijn geweest’.
Wat zodoende bekend is over het misdrijf komt op een aantal punten over-
een met hetgeen Harke erover vertelde. Hij vertelde dat hij het kind ‘overal 
had geknepen en iets met scharen had geknipt’. Ook had hij ‘ergens mee 
gestoken’. Hij vertelde het kind meerdere malen te hebben gestoken ‘over-
al waar hij maar raken kon’. Dit komt overeen met het feit dat Maitrie is 
gestoken en ook dat zij meer dan eens is gestoken. De blauwe plekken in 
de hals die zouden duiden op een wurggreep kloppen niet met het verhaal 
van Harke. Het verhaal van Harke dat hij het kind in de bosjes heeft weg-
gelegd en heeft bedekt met takken uit zijn hut klopt weer wel.
Maar dat is dan ook alles wat Harke wist te vertellen. Zijn bekentenis is 
niet in strijd met de manier waarop Maitrie is gevonden, maar er mist wel 
een aantal belangrijke details. Zo heeft Harke niets verklaard over het naar 
beneden trekken van de broek en onderbroek van Maitrie. Volgens verbali-
sant Katoen kon Harke tijdens de verhoren daarvoor geen verklaring geven. 
In de processen-verbaal van de verhoren wordt daarover niets vermeld. Ook 
wist Harke niet of hij een jongen of een meisje had vermoord, terwijl hij dit 
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wel heeft kunnen zien. Ter zijde zij opgemerkt dat ook als hij onschuldig is, 
hij voor de verhoren al wist dat het slachtoffer een meisje was.
Maitrie is één keer in de schaamstreek gestoken. De plaats van de steek-
wond zou, zeker in combinatie met de omlaag getrokken broek en onder-
broek, kunnen duiden op een seksueel delict. Het is de vraag of het dan 
niet logisch zou zijn dat de dader de steekplek bewust heeft gekozen. In dat 
geval had Harke dat detail zich nog wel moeten herinneren. Hij verklaarde 
echter alleen dat hij meerdere malen had geknepen en gestoken, overal 
waar hij kon.
Er kan niet gezegd worden dat de bekentenis van Harke demonstreert dat 
hij niet de moordenaar is, want de bekentenis is met de bekende gegevens 
niet in strijd. Als Harke de moordenaar is, had hij een aantal belangrijke 
feiten van hoe Maitrie was gevonden wel moeten kunnen vertellen.
Om te onderzoeken of er sprake was van een seksueel getint delict en of 
Maitrie seksueel was misbruikt, werd een schede-uitstrijkje gemaakt. In 
het uitstrijkje werd geen sperma aangetoond. Volgens Zeldenrust was 
Maitries maagdenvlies zwak ontwikkeld en gaaf. De afwezigheid van 
beschadigingen betekent overigens niet dat penetratie niet heeft plaats-
gevonden. De aanwezigheid van beschadigingen zou wél om een verkla-
ring vragen. Bij Maitrie zijn er echter geen beschadigingen gevonden en 
kan er geen uitsluitsel worden gegeven of zij wel of niet seksueel is mis-
bruikt.7

Harke bekende dat hij Maitrie met een halvemeterschaar om het leven 
bracht. Zeldenrust schreef in zijn sectierapport dat Maitrie is overleden 
door messteken, maar hij schreef niet met welk type mes. Volgens Groene-
veld, een scheikundige van het Gerechtelijk Laboratorium, was het zeer wel 
mogelijk dat de beschadigingen aan het hemdje van Maitrie waren toege-
bracht door een halvemeterschaar. Dit baseerde hij op de olieachtige ‘fijne 
zwarte vuilafstrijking’ die op het hemdje van Maitrie zat. Wat Groeneveld 
met deze fijne zwarte vuilafstrijking bedoelde, wordt in zijn rapport niet 
vermeld. Hij vermeldde ook niet wat de vuilafstrijking betekent en hoe dat 
zou kunnen duiden op gebruik van een halvemeterschaar.
Over de wonden van Maitrie hebben wij een oordeel gevraagd van arts-
patholoog Frank van de Goot. Van de Goot is oud-medewerker van het 
NFI en heeft zijn eigen Centrum voor Forensische Pathologie opgericht. 
Wij hebben Van de Goot zwart-witfoto’s – die overigens nogal onscherp 
waren – gegeven van Maitries verwondingen, van haar hemdje waar met 



24

De Haagse kindermoorden

het moordwapen doorheen was gestoken en van een zaag, een heggen-
schaar en een halvemeterschaar. Daarnaast kreeg Van de Goot het sectie-
rapport van Zeldenrust en de rapportage van Groeneveld, die beide niet 
altijd even grondig waren. Aan de hand van de beperkte informatie heeft 
Van de Goot geconcludeerd dat de uitwendige letsels aan de borstwand 
kunnen zijn veroorzaakt door herhaaldelijk toesteken met een geopende 
halvemeterschaar. En dat het niet met een heggenschaar of een zaag kan 
zijn veroorzaakt.
Maitrie had kras- en schaafsporen op haar borstkas. Volgens Van de 
Goot kunnen die worden verklaard doordat het klauwgrijpgedeelte van de 
halve meterschaar een meebeweging maakt als je steekt met de geopende 
schaar en de schaar met beide handen vasthoudt.
In het sectierapport van Zeldenrust staat niet beschreven hoe groot de 
klievingen in het hart en de longen waren. Er staat slechts dat er sprake 
was van een doorsteek door de longen en een diepe insteek in het hart. 
Dat is de reden voor Van de Goot om zijn uitspraken voorzichtig te doen. 
Als er sprake was van kleine diepe steekletsels, is het volgens Van de Goot 
onwaarschijnlijk dat de halvemeterschaar als steekwapen is gebruikt.
Zeldenrust beschrijft in zijn rapport dat de doorsteek door de lever een 
beschadiging toonde van 3 cm aan de buitenzijde en een 2 cm grote bescha-
diging aan de achterzijde. Vooral dit soort grote klievingen kunnen wijzen 
op een groot stekend voorwerp. Het is zeer wel mogelijk dat daarvoor een 
halvemeterschaar is gebruikt. Maar volgens Van de Goot is het ook moge-
lijk dat een klein voorwerp grotere perforaties veroorzaakt dan de afme-
tingen van het voorwerp waarmee de verwondingen zijn toegebracht. De 
aanwezigheid van grote beschadigingen betekent niet dat daadwerkelijk 
een groot voorwerp is gebruikt. Niettemin is Van de Goot het eens met 
Groeneveld dat het mogelijk is dat Maitrie met een halvemeterschaar is 
gestoken.
Als de moord op Maitrie met een halvemeterschaar is gepleegd, betekent 
het nog niet dat Harke de dader is. Er waren nog 23 andere plantsoen-
arbeiders die voor de GDA werkten. Zij maakten voor hun werk ook gebruik 
van dergelijk gereedschap. Uit de verklaring van werkbaas Lenkhorst kan 
worden afgeleid dat Harke na de lunch die dag alleen een bezem en een 
heggenschaar heeft gebruikt. In het proces-verbaal van een zitting van de 
rechtbank staat dat naast Harke nog een aantal andere plantsoenarbeiders 
is verhoord. Wie die plantsoenarbeiders waren, weten we niet, want hun 
verhoren staan niet in het dossier.
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Bakhuis en Katoen verklaarden tegenover de rechtbank dat alle aanwezige 
halvemeterscharen in de werkkeet waren onderzocht. Hoeveel halvemeter-
scharen dat precies waren, blijkt niet uit het dossier. De halvemeterscharen 
zijn onderzocht op bloedsporen, maar op geen van de scharen werd uitein-
delijk iets gevonden. Uit het dossier blijkt niet waarom één halvemeter-
schaar in beslag is genomen en de andere niet.

Andere verdachte personen op de dag van Maitries verdwijning

Op de dag van de verdwijning van Maitrie werd door verschillende getui-
gen in de buurt van het Zandje een aantal verdachte personen gezien. Zo 
vertelde begeleidster Mosterd dat ze een opvallend lange man had gezien 
terwijl de kinderen limonade dronken. Waar zij de man precies had gezien, 
blijkt niet uit het dossier. De man had volgens haar een opvallend rechte 
houding en was tussen de 1 meter 80 en 1 meter 90 lang. Hij had een geruit 
donkergroen pak aan en droeg een dito hoedje. De andere vier begeleiders 
noemden geen opvallende personen.
Toen begeleider Van Steege rond 14.15 uur zijn sokken en schoenen aantrok 
op het bankje naast de schuilhut, zat er een ouder echtpaar naast hem. Dit 
echtpaar, Van Menningen en zijn vrouw, werd op 2 juli 1980 gehoord als 
getuigen. Zij vertelden dat ze op 27 juni 1980 samen gingen wandelen in de 
duinen. Ze hebben tot 14.45 uur op het bankje naast de schuilhut gezeten. 
Van Menningen heeft die dag ongeveer vijf plantsoenarbeiders gezien. 
Hij zei dat er om 13.45 uur twee plantsoenarbeiders in de schuilhut ston-
den. Ze hadden heggenscharen bij zich. Van Menningen weet het tijdstip 
zeker. Hij zegt dat hij toen op zijn horloge heeft gekeken. De andere drie 
plantsoenarbeiders kwamen later aanlopen en hadden ook heggenscharen 
en bezems bij zich. Als Harke een van die vijf plantsoenarbeiders was, zijn 
in ieder geval vier van zijn collega’s ook in de buurt van het Zandje en de 
schuilhut geweest. Als de arbeiders in de hut waren, hadden zij dan het lijk 
niet moeten zien? Om die redenen zouden Harkes collega’s als verdachten 
kunnen worden beschouwd. Of de plantsoenarbeiders die Van Menningen 
die dag heeft gezien ook daadwerkelijk zijn verhoord, staat niet in het dos-
sier. Ze zijn in ieder geval niet aangehouden omdat Harke van meet af aan 
de enige verdachte was.
Er zijn kinderen die over andere mannen vertellen die zij in de buurt zagen. 
Een van hen is wat preciezer en beschrijft een man met een baardje. Op het 
moment dat Maitrie verdween, waren er derhalve in ieder geval meerdere 
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mensen rondom het Zandje. Er is geen spoor van onderzoek naar andere 
personen dan Harke.

Een alternatieve verdachte

Het dossier bevat aanknopingspunten die erop kunnen duiden dat niet 
Harke maar Koos H. de dader van de moord op Maitrie zou kunnen zijn 
geweest. Koos was in de periode dat Maitrie werd vermoord als kinder-
moordenaar actief in Den Haag, zo zou later blijken.
Koos zat op 27 juni 1980 in voorlopige hechtenis in het nabij het Zandje 
gelegen huis van bewaring (HvB) in Scheveningen. Hij zat daar voor een 
overval. De rechtbank had bevolen dat Koos uit voorlopige hechtenis ont-
slagen zou worden. Dat zou gebeuren om 17.00 uur op 27 juni. Een voor-
malige vriend van Koos wist echter te vertellen dat Koos vóór zijn officiële 
invrijheidstelling tussentijds de gevangenis had verlaten en daarbij Maitrie 
vermoordde. Dat vertelde die man, Fred de B., aan de politie op 24 februa-
ri 1981. Hij zat toen zelf ook gedetineerd in het HvB in Scheveningen. Enkele 
weken na diens vrijlating reed Fred met Koos langs het HvB in Schevenin-
gen in de Opel Commodore van Koos. Koos vertelde terwijl hij naar het HvB 
wees, dat hij een ‘niesetje’ had vermoord en dat iemand daar nu onschul-
dig voor vastzat. Het woord ‘niesje’ is Haags voor het woord vrouw. Fred 
dacht dat Koos met het woord ‘niesetje’ een klein meisje bedoelde. Koos 
had het ‘niesetje’ naar zijn zeggen in de duinen vermoord en had hier een 
imbeciele tuinman voor laten opdraaien. Dat was Freds verhaal.
Uit het boek Zuidwal dat Sytze van der Zee in 2003 publiceerde over Koos, 
weten we dat Fred zijn partner was bij veel delicten die Koos pleegde.8 
In het boek beschrijft Van der Zee de periode 1 oktober 1980 tot en met 
13 december 1983. De toen dertigjarige Koos werd door de politie in eerste 
instantie verdacht van moord op een elfjarig meisje. Dat was Edith Post. Zij 
raakte op 29 september 1980 vermist en werd op 2 oktober 1980 gevonden. 
‘Naarmate het onderzoek naar deze man vorderde, kwamen er steeds meer 
delicten aan het licht. Moorden, verkrachtingen, overvallen, allemaal met 
veel wreed geweld gepleegd.’
Uit Zuidwal kunnen we opmaken dat Fred op 12 december 1980 werd aan-
gehouden voor verkrachting en zware mishandeling van een vrouw. Koos 
zat toen al vanaf 3 oktober 1980 vast voor verdenking van de moord op 
Edith Post. Fred werd in de daaropvolgende maanden veelvuldig verhoord. 
Hem werden ook veel vragen gesteld over delicten die hij samen met Koos 
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zou hebben gepleegd. De beschuldigingen tegen Fred werden in de loop 
van de tijd steeds zwaarder. De politie slaagde erin een doodsbange vrouw 
alsnog over te halen aangifte tegen Fred te doen. Haar verklaring zorgde 
ervoor dat Fred zijn eigen rol steeds kleiner maakte en de schuld steeds 
meer in de schoenen schoof van Koos en van andere handlangers van hem. 
Bovendien hadden de overige handlangers van Koos ontdekt dat het spoor 
in de zaken waarvan het Openbaar Ministerie Koos verdacht, naar Fred 
leidde. Fred had er zodoende zelf baat bij zo veel mogelijk informatie aan 
de politie te verstrekken over Koos en zijn trawanten.
Tijdens een verhoor op 25 februari 1981 vertelde Fred dat Koos die bewus-
te vrijdag 27 juni 1980 eerder uit de gevangenis was vrijgelaten dan om 
17.00 uur, zoals in de gevangenisboeken stond. Koos zou daarvoor een 
bewaarder hebben omgekocht met 10 à 25 gulden. De bewaarder had 
ervoor gezorgd dat de tijden van de vrijlating van Koos in de administratie-
registers werden veranderd. Het is mogelijk dat Fred dat wist omdat Koos 
het hem zelf vertelde. Uit het boek Zuidwal blijkt dat Koos door zijn vele 
cokegebruik loslippig werd. Koos kan dit aan Fred hebben verteld toen zij 
samen in de Opel Commodore langs de gevangenis reden.
Koos kan ook op de dag van zijn vrijlating, 27 juni, Fred hebben geïnfor-
meerd. Fred was die dag volgens eigen zeggen op bezoek bij Hannes, de 
broer van Koos. Hij was erbij toen Neker, de vriendin van Koos, om 16.30 uur 
Hannes belde met de mededeling dat Koos die dag nog vrij zou komen. 
Volgens Fred belde Hannes rond 17.00 uur naar het huis van Koos aan de 
Zuidwal. Hannes kreeg Neker aan de lijn, die vertelde dat Koos al thuis 
was en onder de douche stond. Er werd afgesproken dat Koos naar Han-
nes zou komen. Een uur later belde Hannes wederom om te vragen waar 
Koos bleef. Koos moest echter nog wat regelen. Om 19.00 uur arriveerde 
Koos met natte haren samen met Neker bij Hannes. De informatie over de 
eerdere vrij lating uit de gevangenis van Koos zou Fred ook kunnen heb-
ben gehad omdat hij zelf op enige wijze hierbij was betrokken, bijvoorbeeld 
omdat hij Koos heeft opgehaald. Uiteraard moet er ook rekening mee wor-
den gehouden dat Fred het verhaal heeft verzonnen.
Fred vertelde de politie nog meer. Koos had na zijn vroegtijdige vrijlating 
een fiets gestolen. Na het kopen van een bivakmuts en een schaar was hij 
naar de duinen van het Zandje gereden. Daar had Koos bij wijze van spelle-
tje de bivakmuts over het hoofd van een tuinman getrokken. Toen Koos de 
muts weer afdeed, had hij opzettelijk enkele hoofdharen van de tuinman 
meegetrokken. Daarmee zou hij de schuld van de moord op het meisje in 
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de schoenen van de tuinman kunnen schuiven. Fred verklaarde echter niets 
over de moord zelf. Ook vertelde hij niets over waar de bivakmuts vervol-
gens was gebleven. Na de moord was Koos teruggegaan naar het HvB om 
zijn spullen op te halen, waarna hij de gevangenis heeft verlaten.
Crimineel Fred is natuurlijk niet de meest betrouwbare getuige. Toch leid-
de zijn verklaring ertoe dat twee politiemensen, Van Geelen en Smeenk, in 
het HvB onderzoek deden. Een niet nader genoemd personeelslid vertelde 
volgens hun proces-verbaal dat gedetineerden wel eens voorafgaand aan 
de formele invrijheidstelling de gelegenheid kregen om onder begeleiding 
naar de Sociale Dienst te gaan om hun uitkering op te halen. Reclasserings-
ambtenaren en maatschappelijk werkers regelden voor gedetineerden die 
op vrijdag vrijkwamen dat zij een spoeduitkering konden ophalen bij de 
Sociale Dienst, zodat werd voorkomen dat zij zonder geld zouden komen 
te zitten in het weekend. In 1980 bestond de geldautomaat nog niet. Soms 
werden gedetineerden zonder enige begeleiding buiten de poort gezet met 
de opdracht zich zo spoedig mogelijk weer te komen melden. De  Sociale 
Dienst werd in die gevallen gebeld om het geld alvast klaar te leggen.
Koos was uitkeringsgerechtigd. Op de bewuste vrijdag 27 juni 1980 heeft 
hij vermoedelijk niet de Sociale Dienst bezocht. De uitkering van Koos werd 
namelijk gedurende zijn hechtenis met een cheque uitbetaald die naar zijn 
huis werd gestuurd, zodat Hannes, waarnemer van Koos, daarmee op het 
postkantoor het geld kon ophalen.
Tijdens hun onderzoek in het HvB werden verbalisanten Van Geelen en 
Smeenk gewezen op de maatschappelijk werker van Koos, Kosthuis. In het 
proces-verbaal staat de volgende gebeurtenis:

‘Op onze vraag of de heer Kosthuis zich ook het tijdstip van ontslag 
kon herinneren antwoordde hij letterlijk: “Ja. Dat was laat in de 
middag, want toen hij terug kwam zei hij …” Direct na deze woor-
den  onderbrak de heer Kosthuis zijn zin. Wij vroegen hem, wat hij 
bedoelde met de woorden: “Want toen hij terug kwam zei hij”. Wij 
verduidelijkten onze vraag door te stellen of Koos die dag dan mis-
schien nog weg was geweest. Hierop stelde de heer Kosthuis dat het 
mogelijk was dat Koos die dag in de Raadkamer [van de rechtbank] 
was geweest. Deze opmerking kon en werd door ons direct weer-
legd met de mededeling dat Koos op dinsdag 23 juni 1980 voor het 
laatst in de Raadkamer was verschenen. Hierop opperde de heer 
Kosthuis de mogelijkheid dat Koos op de dag van zijn vrijlating in 
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het  penitentiair ziekenhuis geweest zou kunnen zijn. Ook deze op-
merking werd door ons weerlegd met de mededeling dat Koos op de 
dag voor zijn vrijlating voor het laatst in dat ziekenhuis was behan-
deld. Hierop zei de heer Kosthuis dat het ook de dag tevoren geweest 
zou kunnen zijn. Wij, verbalisanten, maakten uit deze woorden op 
dat de heer Kosthuis hiermee doelde op zijn eerder gedane uitlating 
“Want toen hij terugkwam zei hij”. Wij, verbalisanten, stelden aan 
de heer Kosthuis nogmaals de vraag, waar hij op had gedoeld met 
deze onderbroken zin. Tevens stelden wij hem de vraag of het dan 
toch zo was, dat Koos die dag eerder was weg geweest. Hierop ant-
woordde hij dat het beslist niet mogelijk was geweest dat Koos op 
de dag van zijn vrijlating eerder uit het HvB kon zijn weg geweest.
Vervolgens zagen wij, verbalisanten, dat de heer Kosthuis naar een 
kaartenbak liep welke aan de andere zijde van het vertrek, nabij de 
deur, stond. Wij zagen dat hij deze bak opende en hierin ging zoe-
ken. Kort hierop zagen wij dat de heer Kosthuis het vertrek verliet. 
Daar wij het vreemd vonden dat de heer Kosthuis op deze wijze het 
gesprek met ons beëindigde, ben ik eerste verbalisant, de gang op-
gelopen waarop dit vertrek uitkomt om te zien of de heer Kosthuis 
zich misschien daar ophield. Dit was echter niet het geval. In de loop 
van het daarop anderhalf uur durende gesprek met de leden van de 
administratie heeft de heer Kosthuis zich niet meer bij ons gevoegd.’

Uit de verhoren van verschillende personeelsleden van het HvB bleek dat 
zeven van hen Koos op de dag van zijn vrijlating hadden gezien. Zij legden 
daarover een verklaring af, maar dat was wel acht maanden na de dag van 
de moord. Hoofdbewaarder Plasterk zei op 25 februari 1981 tegen de politie 
dat hij Koos op 27 juni 1980 rond 11.00 uur zag, op het moment dat Koos 
een schouderklop kreeg van Kosthuis. Kosthuis zei hierbij iets in de trant 
van: ‘Nou Koos, het beste daar ga je.’ Plasterk kreeg hierdoor het idee dat 
Koos op het punt van vertrekken stond. Kosthuis verklaarde op zijn beurt 
dat hij inderdaad met Koos had gesproken en hem een schouderklop had 
gegeven, maar hij zei dat het rond 16.00 uur gebeurde. Dat tijdstip kan niet 
kloppen, omdat de dienst van Plasterk die dag om 14.00 uur was afgelopen.
Uit de woorden van Kosthuis maken wij op dat zowel Kosthuis als Koos er 
rond 11.00 uur al van op de hoogte was dat Koos die dag vrij zou komen. 
Het kan niet worden uitgesloten dat Koos met medewerking van Kosthuis 
na 11.00 uur het HvB heeft verlaten onder het mom van het ophalen van 
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een spoeduitkering. Het is denkbaar dat Kosthuis niet wist dat de uitkering 
van Koos nooit was stopgezet tijdens zijn hechtenis. Het is ook mogelijk 
dat Kosthuis hiervan wel op de hoogte was, maar dat hij Koos tussendoor 
gewoon heeft laten weggaan. De mogelijkheid dat Kosthuis Koos heeft 
laten weggaan vóór zijn officiële invrijheidstelling wordt ondersteund 
door de verspreking van Kosthuis.
De verbalisanten vonden dat Kosthuis tijdens het gesprek zenuwachtig 
werd. Kunnen we hieruit afleiden dat hij iets te verbergen had? Pas om 
16.30 uur werd aan Koos de beschikking van de rechtbank dat hij moest 
vrijkomen uitgereikt door de parketpolitie. Zijn onmiddellijke invrijheid-
stelling werd daarin bevolen. Het is mogelijk dat Kosthuis zenuwachtig 
was omdat hij nog vóór de officiële bekendmaking van de invrijheidstel-
ling een gevangene had laten gaan.
Het dient daarom een doel om precies de toenmalige procedure bij vrij-
lating in het HvB in Scheveningen langs te lopen. Volgens de adjunct-direc-
trice van het HvB, Van der Sluys, was de gebruikelijke procedure dat gede-
tineerden na uitreiking van de beschikking van de rechtbank werden ont-
slagen. Met de beschikking diende de gedetineerde zich te melden bij de 
badmeester. Aan hem gaf de gedetineerde de eigendommen van het HvB 
af en nam zijn eigen eigendommen in ontvangst. Meestal tekende daarna 
een van de directieleden een zogenoemd doorlaatbewijs en werd dat aan 
de gedetineerde uitgereikt. Van datum, tijdstip en reden van ontslag werd 
aantekening gemaakt op de registratiekaart van de gedetineerde. Met 
het doorlaatbewijs mocht de gedetineerde naar de binnenportier, die na 
controle van het doorlaatbewijs de dag, datum en tijdstip van doorlaten 
noteerde. Uiteindelijk nam de voorportier het doorlaatbewijs in, waarna 
hij de gedetineerde de poort uit liet gaan.
Koos werd gezien door een van de bewaarders op het moment dat hij met 
een karretje waarop zijn spullen lagen in de richting van de badmeester 
liep. Ook werd hij gezien door bewaarder De Boer. De Boer kende Koos niet 
alleen omdat hij al eerder enkele keren gevangenzat in Scheveningen, maar 
ook omdat hij langs kwam bij zijn vriend Fred als hij daar vastzat.
Op 27 juni 1980 kwam De Boer rond 16.05 uur bij het HvB aan. Hij kwam 
van een sollicitatiegesprek bij een inrichting in Doetinchem. Daar vertrok 
hij om 14.45 uur en reed rechtstreeks naar Scheveningen. Bij binnenkomst 
in het HvB liep De Boer naar de kaderkamer in de hoofdvleugel. Daar zaten 
brigadier Kersten, Sanctas en Koos. Sanctas was de verpleegster van het 
HvB, Kerstens rol is ons niet duidelijk. Op de tafel stond een  dichtgevouwen 
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kartonnen doos. Sanctas zei tegen Koos: ‘Zal ik je even wegbrengen?’ Na 
vijf minuten ging De Boer terug naar zijn auto om de kilometerstand op 
te nemen. Buiten zag hij Sanctas in haar grijs-witte Volkswagen vanaf de 
binnenplaats de poort uit rijden, linksaf richting zee. Ze zat alleen in de 
auto. Toen De Boer terugliep naar de deur van de binnenportier zag hij 
Koos op de binnenplaats lopen en via de kleine deur naast de grote poort 
 weglopen. Hij had de kartonnen doos in zijn handen. De Boer meende dat 
hij ook een plastic tasje droeg. Voordat Koos de kleine poort uitging, stak 
hij zijn hand op. Volgens de administratie was Sanctas om 16.20 uur ver-
trokken. Koos moet daarom volgens De Boer om ongeveer 16.26 uur het 
HvB zijn uitgegaan.
Uit de schouderklop en de woorden ‘Nou Koos, het beste daar ga je’ van 
Kosthuis om 11.00 uur maken wij op dat Kosthuis ruim voordat de beslis-
sing van de rechtbank formeel werd meegedeeld, moet hebben geweten 
dat Koos die dag zou vrijkomen. Uit de woorden ‘Zal ik je even wegbrengen’ 
van Sanctas blijkt dat ook Kersten, Sanctas en Koos nog vóór de uitreiking 
van de beschikking op de hoogte zijn geweest van zijn invrijheidstelling.
Vriendin Neker verklaarde dat zij vrijdag 27 juni 1980 om 16.30 uur een tele-
foontje van Koos kreeg met de mededeling dat hij om 17.00 uur naar huis 
mocht. Om 17.00 uur hoorde Neker van de portier op de binnenplaats dat 
haar vriend nog bij de badmeester was en er zo aan kwam. Volgens Neker 
zag Koos toen hij even later naar buiten kwam er fris en verzorgd uit; zijn 
haren waren nog nat in zijn nek. Hij had een koffer met kleding, een type-
machine en een plastic tas met vuil wasgoed bij zich. In de koffer zat droge, 
door Koos zelf gewassen kleding. De plastic tas bevatte vuile kleding. Daar-
in zat zowel droge als natte kleding, aldus Neker.
Uit de verklaring van Marte, Maitries klasgenootje, blijkt dat zij tijdens het 
spelen op het Zandje vlak voordat Maitrie boos wegliep een rare man had 
gezien op het hoge duintje. Het signalement dat Marte van de man gaf, zou 
bij Koos kunnen passen: hij was 1 meter 90, had blond haar en een baardje. 
Bovendien wisten twee bewaarders zich te herinneren dat Koos op de dag 
van zijn vertrek uit het HvB een spijkerbroek droeg en er slonzig uitzag. 
Ook had hij volgens hen een baard. Maar het signalement alleen maakt het 
nog geen sterk argument om aan te nemen dat Marte Koos zag. Sterker is 
het argument dat er nog geen dag na de vrijlating van Koos in Den Haag 
een kind vermoord werd gevonden. Kindermoorden zijn uiterst zeldzaam. 
Hoe groot is de kans dat tegelijkertijd twee kindermoordenaars in dezelfde 
buurt rondlopen?
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Wat we weten van de vrijlatingsprocedure in het HvB sluit niet uit dat Koos 
Maitrie heeft vermoord. Dat scenario ziet er als volgt uit. Koos is in plaats 
van een bezoek aan de Sociale Dienst naar zijn huis gefietst om het moord-
wapen op te halen. Een alternatief is dat hij direct naar de duinen ging 
en daar aan een moordwapen is gekomen, bijvoorbeeld uit de keet van de 
plantsoenwerkers.
Koos is naar het Zandje gefietst. De reistijd van het HvB naar de Sociale 
Dienst is nagenoeg hetzelfde als de tijd die het kost om van het HvB naar 
het Zandje te komen: 8 minuten met de auto, 24 minuten met de fiets en 
1 uur en 17 minuten te voet, volgens onze eigen berekening (5,7 kilometer). 
Koos zou tijd genoeg hebben gehad om de moord op Maitrie te plegen, zon-
der dat het opviel. Bij het Zandje is Maitrie nadat ze ruzie heeft gekregen 
met een klasgenootje boos weggelopen in de richting van het duintje waar 
de man stond. Wij vermoeden dat Maitrie is uitgekomen bij Koos, die het 
boze meisje heeft aangesproken om haar vervolgens mee te nemen. Koos 
heeft Maitrie meegenomen en heeft haar vermoord. Het lichaam heeft hij 
daarna bedekt met takken, waarna hij is teruggegaan naar het HvB. In het 
HvB waste hij zijn met bloedvlekken besmeurde kleding en nam vervolgens 
zelf een douche. Dit verklaart waarom Neker zei dat Koos zowel droge als 
natte kleding bij zich had. Het onderzoek dat de politie naar een dergelijk 
scenario deed, heeft niet tot resultaat geleid. Koos is niet als moordenaar 
aangemerkt, hij is ook niet als moordenaar van Maitrie uitgesloten.

Bewijsmiddelen en veroordelingen

De Rechtbank Den Haag veroordeelde Harke op grond van de volgende 
drie bewijsmiddelen. Het eerste bewijsmiddel is het proces-verbaal van 
het verhoor van 7 juli 1980 door de rechter-commissaris. In dit verhoor ver-
klaarde Harke dat hij Maitrie had vermoord. Het tweede bewijsmiddel is 
een proces-verbaal van 6 juli 1980 waarin een beschrijving staat van de 
 bevindingen van Bakhuis over de vondst van Maitrie. Het derde bewijsmid-
del is het sectierapport van 8 juli 1980 van patholoog-anatoom Zeldenrust.
Van de drie bewijsmiddelen is het eerste middel het enige dat relevant is 
voor het als dader bestempelen van Harke. De andere twee bewijsmidde-
len zeggen niets over de identiteit van de moordenaar. Harke is daarmee 
uitsluitend op zijn bekentenis tegenover de rechter-commissaris veroor-
deeld. Zoals wij hiervoor beschreven, is het geen sterke bekentenis.
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De rechtbank gaf Harke onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van de 
regering (tbr), wat tegenwoordig tbs wordt genoemd. Dit was geheel in 
lijn met het advies van psychiater Beyaert van het PBC. Volgens Beyaert 
moest de verpleging van Harke ten uitvoer worden gelegd in een epilepsie-
centrum vanwege zijn psychomotore epileptische aanvallen.
Zowel het Openbaar Ministerie als advocaat Spong ging in hoger beroep. 
Dat diende bij het Hof Den Haag. In zijn arrest van 9 juni 1981 stelde het hof 
dat het niet aannemelijk was dat Koos het HvB in Scheveningen op 27 juni 
1980 vóór 17.00 uur had kunnen verlaten. Volgens het hof kon er geen enke-
le twijfel over bestaan dat Koos het feit niet kon hebben gepleegd. Daarbij 
speelde voor het hof mee dat Maitrie rond 14.00 uur vermist raakte en het 
feit dat Harke zelf het feit had bekend. Het hof liet in hoger beroep het von-
nis van de rechtbank in stand.
Spong stelde op 12 juni 1981 namens Harke cassatie in. Het cassatieberoep 
werd op 17 juli 1981 weer ingetrokken. Daardoor werd het arrest van 9 juni 
1981 onherroepelijk. De tbr van Harke werd op 5 juli 1983 verlengd voor de 
duur van een jaar.

Anne J.

In december 1982 werd de adjudant van de Haagse politie Vaatma door 
André J. benaderd, de vader van Harke. André vertelde dat hij een vermoe-
den had dat niet Harke maar zijn andere zoon, Anne, de moord op Maitrie 
had gepleegd. André gaf Vaatma een verroest knipmes dat hij had gevon-
den in de kamer van Anne. Volgens hem had Anne daarmee de moord 
gepleegd. André wilde dat het mes op bloedsporen werd onderzocht. Het 
mes werd onderzocht door Ate Kloosterman van het Gerechtelijk Labora-
torium. Hij verklaarde op 25 januari 1983 dat op het mes geen bloed kon 
worden aangetoond en ook geen vezels waren gevonden.
De dag daarvoor had Agnes, de moeder van Anne en Harke, een foto kopie 
van een door Anne geschreven brief naar het politiebureau gebracht. In de 
brief schreef Anne dat hij Maitrie had vermoord. Agnes was ervan over-
tuigd geraakt dat Harke onschuldig was. Door de brief van Anne en het ver-
haal van Agnes werd besloten om Anne te verhoren. De verhoren vonden 
plaats in de periode van 15 tot en met 28 februari 1983 in de psychiatrische 
inrichting de Ursula Kliniek in Wassenaar, want daar zat Anne. In elk ver-
hoor – het waren er in totaal maar liefst acht – bekende Anne de moord op 
Maitrie.
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De bekentenissen van Anne waren een stuk gedetailleerder dan de verha-
len die zijn broer eerder aan de politie had verteld. Anne zei dat hij vaak 
met zijn auto, een rode Mini, door de Westduinen reed. Dat deed hij ook 
op vrijdag 27 juni 1980. De ingang die Anne nam, werd geblokkeerd door 
een rood-wit paaltje. Het zat los. Hij kon het zo uit de grond trekken en het 
duinpad oprijden.
Tijdens zijn rit op 27 juni kwam hij een oude man en vrouw tegen. Hij toe-
terde om hen te kunnen passeren. Volgens Anne schold de man hem uit. 
Hij vervolgde zijn weg en sloeg voorbij het Zandje rechtsaf. Hij reed langs 
een schuilhut en een bankje waarop een ouder echtpaar zat. Twintig meter 
voorbij het bankje stonden een blank en een donker meisje met elkaar 
ruzie te maken. Het blanke meisje liep langs zijn auto, het donkere meisje 
liep van zijn auto weg. Anne had het gevoel dat de ruzie werd beëindigd 
door zijn aanwezigheid.
Anne vervolgde zijn weg. Toen hij langs het donkere meisje reed, zag hij dat 
ze huilde. Anne besloot te stoppen om haar te troosten. Hij stelde aan het 
meisje voor om met hem mee te rijden. Het meisje ging hier uiteindelijk 
op in en stapte in de auto. Het meisje vertelde aan Anne dat zij niet meer 
terug wilde naar haar klas. Op zes meter vanaf de plek waar het meisje 
instapte, stond een man. Anne besteedde geen aandacht aan de man en 
sloeg rechtsaf op de kruising. Dat moest wel, omdat er links een witte 
Volkswagenbus stond die de weg blokkeerde. In eerste instantie was het 
de bedoeling van Anne om het meisje bij haar school af te zetten. Onder-
weg kreeg Anne echter het idee dat hij ‘iets’ met haar moest doen. Het idee 
kwam in hem op om haar seksueel te misbruiken.
Anne zei tegen de politie dat hij de rit vanuit de duinen ‘niet bewust mee 
kreeg’. Na de rit kwam hij aan bij een aantal leegstaande sloophuizen. 
Anne stopte de auto en keek naar het meisje. Hij zag dat ze bang was en 
huilde. Anne bedreigde haar en trok haar hardhandig aan haar rechterarm 
uit de auto.
Eenmaal uit de auto tilde hij haar op en liep een van de sloophuizen binnen. 
Het meisje spartelde tegen, maar stopte toen Anne haar bedreigde dat hij 
haar veel pijn zou doen. Anne zette het meisje op de grond en kleedde haar 
uit. Op het moment dat het meisje bloot was, begon zij te gillen. Anne pro-
beerde het gillen te stoppen door zijn hand op haar mond te drukken. Dit 
lukte niet goed, zodat Anne met beide handen de keel van het meisje dicht-
kneep. Anne voelde dat ze slap werd, maar liet haar niet direct los. Hij bleef 
enige tijd op zijn knieën naast het lichaam zitten. Anne zag opeens een 
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heggenschaar in de woning liggen. Hij pakte de schaar en stak het meisje 
vervolgens vijf à zes keer met de geopende schaar. Uit één wond spoot het 
bloed, uit de overige wonden stroomde het bloed snel, waardoor zijn broek 
en trui onder het bloed kwamen. Nadat hij het meisje had neergestoken, 
gooide hij de schaar weg en ging weg.
Hij kleedde zich na de steekpartij om met de werkkleding die hij altijd in 
zijn Mini had liggen. De bebloede kleding gooide hij op de achterbank. 
Daarna ging hij terug naar het huis van zijn ouders. Thuis aangekomen 
nam Anne een douche. Samen met zijn moeder keek hij nog even televisie. 
Het gesprek met moeder kwam op sieraden. Anne besefte toen dat hij zijn 
ketting, met daaraan een vredesduif, kwijt was. Hij ging in zijn auto de ket-
ting zoeken. Hij vond hem niet. Anne raakte lichtelijk in paniek, maar ging 
toch naar huis. Hij at ’s avonds met zijn ouders en keek vervolgens met zijn 
moeder nog even naar de televisie. Om 23.00 uur zei hij dat hij nog even 
naar Scheveningen ging.
Anne ging niet naar Scheveningen, maar naar het sloophuis waar hij het 
meisje had omgebracht. Het was er donker, maar Anne had een looplamp 
bij zich. Eenmaal aangekomen bij het slooppand trof hij het meisje op pre-
cies dezelfde manier aan als hij haar had achtergelaten. Anne zag dat ze 
zijn ketting in haar rechterhand had geklemd. Hij probeerde de ketting uit 
haar hand te trekken, maar dat lukte niet.
Hij kleedde het meisje weer gedeeltelijk aan en tilde haar op. Ook pakte hij 
de heggenschaar, de overige kleren van het meisje en zijn looplamp. Anne 
legde het meisje in de auto en reed naar het duingebied waar hij haar had 
opgepikt. Om ongeveer 1.00 uur ’s nachts reed hij in de duinen rond. Daar 
droeg hij het meisje de bosjes in. Hij legde haar onder de boom neer op 
haar rug. Anne probeerde op dat moment nog eens de ketting uit haar 
hand te trekken, maar op een gegeven moment schoot de ketting los het 
bos in. Anne keek nog even rond, maar realiseerde zich dat hij het kettinkje 
in het donker niet zou kunnen vinden.
Anne pakte enkele takken en legde ze op het lichaam van het meisje. Op 
weg naar huis bedacht Anne zich dat de heggenschaar en kleding nog op 
de achterbank van de auto lagen. Hij besloot om de spullen op de Goud-
riaankade in Den Haag in het water te gooien. Hij stopte daar, stapte uit 
de auto, pakte de bebloede kleding, wikkelde de kleding om de schaar en 
gooide alles in het water. Daarna ging hij naar huis.
Het verhaal van Anne mag dan gedetailleerd zijn, het klopt waarschijnlijk 
niet. Daarvoor is een aantal argumenten. Ten eerste zei Anne dat hij vaak 
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met zijn auto in de duinen reed. Dat is niet aannemelijk. Het was verboden 
om met de auto in het duingebied te rijden. Om dat te voorkomen waren 
er rood-witte paaltjes voor de ingangen van de duinpaden geplaatst. Anne 
zei dat hij een van de paaltjes kon verwijderen, zodat hij wel het gebied in 
kon. Dat kon niet bij alle rood-witte paaltjes lukken, hetgeen zijn verklaring 
dat hij vrij kon rondrijden in de duinen niet erg waarschijnlijk maakt. Ten 
tweede verklaarde Anne dat hij langs een ouder echtpaar reed dat op een 
bankje zat. Op de dag dat Maitrie werd vermoord, zat er een ouder echtpaar 
op een bankje vlak bij de schuilhut. Dat was het echtpaar Van Menningen. 
Zij zijn op 2 juli 1980 gehoord over wat zij die dag hadden gezien. Zij vertel-
den toen niet over een rode Mini die door de duinen reed. Van Menningen 
heeft zeer gedetailleerd verklaard over wat hij die dag heeft gezien op het 
Zandje. We mogen aannemen dat hij over Anne en diens auto zou hebben 
verteld als hij hem had gezien. Buiten het echtpaar Van Menningen waren 
er nog veel meer mensen in de duinen ten tijde van de moord. Geen van de 
getuigen heeft verteld over een auto die daar rondreed. Dat zou bijzonder 
zijn, want het rondrijden was daar verboden. Dit geldt ook voor Annes ver-
klaring over een tweede auto in het duingebied, de witte Volkswagenbus. 
Ten derde verklaarde Anne dat Maitrie geheel ontbloot was toen hij haar 
stak met de heggenschaar. Dat klopt niet. In Maitries hemdje zaten meer-
dere perforaties.
Dat de verklaring zo ongeloofwaardig is, kan worden verklaard door het feit 
dat Anne geestelijk niet in orde was; hij zat toentertijd in de Ursula Kliniek, 
een psychiatrische inrichting. De verhalen van Anne bevatten ogenschijn-
lijk daderkennis, maar die kan hij eenvoudig hebben opgedaan door de 
zaak van zijn broer te volgen.
De verklaring van Anne was voor advocaat Spong de aanleiding om op 
27 mei 1983 een herzieningsverzoek in te dienen. Een herzieningsverzoek 
moet worden ingediend bij de Hoge Raad en zijn gebaseerd op een novum. 
Een novum is een nieuw feit dat de rechter die veroordeeld heeft niet wist 
en niet kon weten. De regeling is in 2012 gewijzigd, maar in de jaren tachtig 
was nog een strikt novum nodig. De bekentenis van Anne is zonder twijfel 
een novum. Het was ook sterk genoeg om de Hoge Raad te doen beslissen 
dat het verzoek om herziening gegrond was. Dat deed hij op 28 februari 
1984. De zaak werd voor een nieuwe behandeling verwezen naar het Hof 
Amsterdam. Harke werd direct vrijgelaten nadat de Hoge Raad de herzie-
ning toestond. Zo staat het nu eenmaal in de wet.
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Anne verklaarde op 25 oktober 1984 ter terechtzitting van het Amster-
damse hof dat zijn bekentenissen uit zijn acht verhoren in 1983 niet op 
waarheid berustten. Anne was toentertijd opgenomen in de Ursula Kliniek 
in Wassenaar. Hij zei dat hij in de tijd van zijn bekentenis overspannen was. 
Inmiddels wist hij zeker dat hij Maitrie niet had omgebracht. Hij begreep 
niet hoe hij ooit had kunnen denken dat hij het had gedaan. Hij had zijn 
kennis opgedaan omdat hij bij alle zittingen van de strafzaak tegen Harke 
was geweest. Ook las hij in die tijd veel kranten. Hij had nooit met Harke 
over deze zaak gesproken.
Door de verklaring van Anne verviel het novum. Het Hof Amsterdam ver-
oordeelde Harke op 8 november 1984 opnieuw en op dezelfde gronden als 
het Hof Den Haag. Een dag later tekende Spong opnieuw cassatie aan. De 
Hoge Raad verwierp het beroep op 24 september 1985. Daarmee werd de 
veroordeling van Harke opnieuw onherroepelijk. De tbr moest worden 
voortgezet. In overleg met de procureur-generaal in Amsterdam werd ech-
ter besloten om Harke in plaats daarvan woonverlof te geven. Harke werd 
tijdens het woonverlof ambulant onderzocht door het Selektie Instituut 
(SI). Harke was in de 23 maanden die hij in vrijheid had doorgebracht niet 
meer met politie of justitie in aanraking geweest. De ontwikkelingen in 
het gezin werden door een psychiater van de reclassering nauwlettend 
gevolgd.
Op 13 februari 1986 kwam het SI tot een ander advies. Het adviseerde dat 
de tbr van Harke niet moest worden opgeheven omdat Harke de doodslag 
op Maitrie nog steeds ontkende, terwijl strafrechtelijk was vastgesteld dat 
hij de dader was. Harke had in de afgelopen twee jaar waarin hij vrij was, 
intensieve begeleiding gehad. Het SI stelde voor dat de tbr nog niet ver-
vroegd werd opgeheven, maar dat het woonverlof werd omgezet in proef-
verlof onder begeleiding van de reclassering. Het Hof Den Haag besliste op 
6 mei 1986 conform dat advies.
Op 23 december 1986 werd door het SI, dat inmiddels was omgedoopt 
tot Dr. F.S. Meijers Instituut, een brief aan het ministerie van Justitie 
 geschreven. Daarin stond dat men bij het Meijers Instituut geen redenen 
meer zag om de tbr van Harke te verlengen. Op 26 februari 1987 werd door 
de minister besloten om de tbr van Harke te beëindigen. Harke kwam vrij.
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Het schuldig- en het onschuldig-scenario

Het schuldig-scenario is in het voorgaande uiteengezet. Harke had het 
motief, de gelegenheid en middelen om Maitrie om het leven te brengen. 
Hij had woedeaanvallen, hij was in de buurt en hij had steekwapens tot 
zijn beschikking. En hij heeft de moord bekend.
Het onschuldig-scenario ligt iets minder eenvoudig. Nadat Harke zijn 
laatste bekentenis had afgelegd, is hij gaan ontkennen. In het onschuldig- 
scenario heeft Harke op de zandvlakte gewerkt, voelde hij zich niet lekker 
en is daarom naar huis gegaan. Iemand anders heeft Maitrie vermoord. 
Dat kan Koos zijn geweest, hoewel van hem niet vaststaat dat hij ter plaat-
se was.
Het belangrijkste argument voor de onschuld van Harke is het Jaffa-pakje 
dat bij Maitrie is gevonden. Dat pakje is waarschijnlijk aan haar gegeven bij 
de uitdeling om 13.45 uur. Dat was een tijdstip waarop Harke al zijn gereed-
schap had afgegeven en ziek naar huis was gegaan.
Voor het overige is het bewijs voor zijn onschuld, maar ook voor zijn schuld 
zwak. De schuldverklaring door rechtbank en hof is uitsluitend gebaseerd 
op de bekentenis van Harke. De bekentenis bevatte geen daderkennis en 
in zijn bekentenis ontbreken veelbetekenende details, zoals de broek van 
Maitrie die naar beneden was gedaan. Dat zijn details die de werkelijke 
dader had moeten kunnen vertellen.
Ander bewijs is er niet gevonden. Geen sporen op het vermeende moord-
wapen. Geen getuigen. Helemaal niets.
Onze conclusie kan daarom kort zijn. Er is geen stevig bewijs van Harkes 
onschuld. Er is evenmin noemenswaardig bewijs van zijn schuld. Onder het 
vigerende Nederlandse bewijsrecht had Harke wegens gebrek aan bewijs 
moeten worden vrijgesproken.
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In 1990 woonde Harke in een flat op het Vredeoord in Den Haag. Inmid-
dels had hij samen met zijn vrouw Ingrid drie dochters: Bette van 10 jaar, 
Cherry van 4 jaar en Phaty van 3 jaar. Hij werkte al vijf jaar in loondienst 
als timmerman, maar sinds eind 1989 liep Harke in de Ziektewet wegens 
maagklachten.

De melding van de ontucht van Harke

Op vrijdag 12 januari 1990 kwam om 18.15 uur bij de politie Den Haag een 
telefoontje binnen van een vrouw die anoniem wenste te blijven. Zij had 
zojuist gezien dat een vader zijn dochter seksueel misbruikte. Na enig aan-
dringen gaf de vrouw toch haar naam en adres. Hoofdagent Van den Broek 
ging naar het opgegeven adres waar de meldster, Elsbeth Bonma, met haar 
man Richard Teenge woonde. Dat was een woning in een flat tegenover de 
flat van Harke.
Het echtpaar wist te vertellen dat zij sinds 15 oktober 1989 regelmatig 
hadden gezien dat de overbuurman zijn dochter seksueel misbruikte. Dat 
zou, zo bleek later, zijn tienjarige dochter Bette moeten zijn. Het misbruik 
gebeurde meestal in de avonduren tussen 17.00 en 18.30 uur, aldus het stel. 
Ook die avond was het weer raak. Hiervan waren de zuster van Elsbeth, 
Gemma Bonma, en haar man Sandeman medegetuige geweest toen zij op 
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visite waren. Het echtpaar Teenge wees vanuit de keuken aan de achter-
kant van hun flat aan waar het seksueel misbruik had plaatsgevonden. De 
flat lag precies aan de overkant van de flat van Elsbeth en Teenge, alleen 
een verdieping lager. De flat was soortgelijk. Van den Broek constateerde 
dat vanuit de keuken van de flat van Elsbeth en Teenge het zicht op de 
woning van de overbuurman goed was. De geschatte afstand tussen de 
flatwoningen was 25 tot 30 meter en mede door de ingetreden duisternis 
kon men gemakkelijk in de woning kijken. De gordijnen waren open en het 
licht was aan bij Harke.
Zwager Sandeman, de echtgenoot van zus Gemma, vertelde de politie de 
volgende dag dat hij al eerder had gehoord dat de overbuurman regel-
matig zijn dochter seksueel misbruikte. De dag ervoor was hij samen met 
zijn vrouw op visite bij zijn schoonzus en zwager. Rond 18.00 uur riep 
zijn vrouw vanuit de keuken dat de politie moest worden gebeld. Aan de 
overkant stond de buurman met zijn gezicht naar het raam in het kinder-
kamertje. Hij droeg een T-shirt of truitje en een onderbroek op zijn hielen. 
Voor hem stond een jong meisje dat naar schatting 8 tot 10 jaar oud was. 
Sandeman kon niet precies zien wat het meisje deed. Gezien haar bewe-
gingen was zij aan de penis van de man aan het trekken. Het meisje zat op 
een bed en even later stond zij op, terwijl ze steeds aan zijn penis zat. Even 
daarna zat het meisje op haar knieën. De man ging achter het meisje staan 
en maakte op en neer gaande bewegingen tegen haar blote billen. Toen 
pas pakte Sandeman een verrekijker. Die hadden Elsbeth en Teenge sinds 
de kerst in huis om de overbuurman in de gaten te houden. Het meisje zat 
inmiddels op de knieën op bed met haar onderbroekje naar beneden en 
met de van onderen ontblote man achter zich. Sandeman kon ook met de 
verrekijker niet goed zien of de man zijn stijve penis in haar vagina of bil-
len drukte. Maar gezien het hele gebeuren en zijn bewegingen kon het niet 
anders dan dat hij haar penetreerde.
De verklaringen van de andere kijkers voegen aan die van Sandeman niet 
veel toe en laten eenzelfde patroon zien. Dat is wellicht met uitzonde-
ring van Richard, die, zo blijkt uit zijn verklaring, zich ‘geheel aansluit bij 
de verklaring van zijn vrouw’. De politie is kennelijk zo onhandig geweest 
om Elsbeth in aanwezigheid van haar man te verhoren. De twee echtparen 
wisten voordat zij iets zagen al dat de overbuurman zijn dochter seksueel 
misbruikte. Gemma riep tegen haar man dat hij de politie moest bellen 
voordat er iets was gebeurd. Vervolgens hebben de vier van alles waarge-
nomen dat kan duiden op seksueel misbruik en verkrachting, maar zelfs 



41

De ontucht in 1990

met de verrekijker lukte het niet om precies waar te nemen wat er gaande 
was. Hoewel: een man met ontbloot onderlichaam die heen en weer gaan-
de bewegingen maakt in de nabijheid van een meisje met blote billen laat 
weinig aan de fantasie over.

Wat de overburen eerder zagen

Elsbeth en haar man hadden de overbuurman al eerder bezig gezien. Els-
beth zei dat zij rond 15 oktober 1989 stond af te wassen toen ze de over-
buurman zich zag aftrekken in de kinderkamer aan de overkant. Hij ging 
met iemand op het bed liggen die, toen die persoon opstond, een kind 
bleek te zijn. Elsbeth herkende het kind als de tienjarige dochter van Harke; 
het meisje zat bij haar kind op school. De man ging bovenop het kind liggen 
en maakte heen en weer gaande bewegingen. Geschrokken riep zij haar 
echtgenoot en samen zagen ze dat de overbuurman het kind verkrachtte. 
Het gebeuren duurde ongeveer drie kwartier, waarbij het kind de man ook 
uitgebreid moest pijpen. Het echtpaar Teenge zag duidelijk dat de buur-
man al staande zijn stijve penis in de mond van het kind stopte.
Sinds die tijd gingen Elsbeth en Teenge erop letten. De overbuurman pleeg-
de zeker één keer per week en soms meerdere keren incest met zijn dochter. 
Er was ook een periode dat het dagelijks gebeurde, meestal in het begin 
van de avond tussen 17.00 en 18.30 uur, als de overbuurman het kind naar 
bed bracht. En dat deed hij allemaal met de gordijnen open.
Het echtpaar belde begin november het Bureau Vertrouwensarts. Ze hoop-
ten dat het misbruik zou stoppen, maar dat gebeurde niet. Van het Bureau 
Vertrouwensarts werd niets meer vernomen en de ontucht met het meisje 
ging gewoon door. Sterker: ze zagen dat ook het buurmeisje van de over-
buren, de achtjarige Frederique, ontuchtige handelingen bij Harke moest 
uitvoeren.

De waarnemingen van de politie

De waarnemingen leidden tot de melding bij de politie op 12 januari 1990. 
Vanaf de volgende dag ging hoofdagent Van den Broek bij het echtpaar 
posten. Men wilde Harke op heterdaad betrappen. Het posten gebeurde 
dagelijks tussen 17.00 en 20.00 uur vanuit de keuken van Elsbeth en  Teenge. 
In totaal werd er 23 dagen gepost. Tot begin februari observeerden Van den 
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Broek, enkele collega’s en een politiefotograaf. Er werden in die 23 dagen 
vier relevante waarnemingen gedaan.
Het eerste incident gebeurde al op de eerste dag dat er werd gepost. Op 
13 januari rond 17.45 uur ging Harke de linker kinderkamer binnen en deed 
het licht aan. Hij liet zijn broek zakken en hield zijn hand tegen zijn kruis. 
Dit duurde ongeveer twintig seconden, waarna hij zijn broek omhoog deed 
en de kinderkamer verliet. Van de gebeurtenis werden foto’s gemaakt.
De tweede waarneming was dat Bette een aantal malen harde klappen 
van haar vader kreeg. Op welk moment dit werd gezien, staat niet in het 
proces-verbaal. Er werd ook gezien dat Harke vaak in zijn onderbroek door 
de woning liep. Harke deed alles in huis, en zijn vrouw verbleef meestal op 
de bank in de woonkamer.
Op 18 januari 1990 rond 17.45 uur deed de politie de derde waarneming. Er 
werd gezien dat het buurmeisje van het gezin van Harke, Frederique, naakt 
door de woning liep en Bette liep in alleen haar ondergoed. Harke ging de 
slaapkamer binnen en sloot de luxaflex. Er werd gezien dat het licht in de 
slaapkamer bleef branden. De politie vermoedde dat Frederique toen bleef 
logeren. Ook hiervan werden foto’s gemaakt.
De vierde en laatste waarneming was op 26 januari 1990 om 19.00 uur. 
Door de politiemensen werd gezien dat het buurmeisje Frederique weder-
om naakt in de slaapkamer van Bette liep. Harke hield zijn hand in haar 
kruis en streelde met zijn vingers haar vagina. Dit duurde volgens de 
verbalisanten heel kort. Hierna werden de luxaflexgordijnen door Harke 
alweer gesloten.
Voor het overige hebben de politiemensen vele uren voor niets naar de 
overkant zitten staren. Echt misbruik werd niet waargenomen. Toch stopte 
men op 4 februari het observeren. In het proces-verbaal schreef Van den 
Broek: ‘Om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de vermeende 
incesttoestanden, hebben de verbalisanten in overleg met de officier van 
justitie het posten in de woning op 4 februari beëindigd.’ Van den Broek 
moet dat baseren op de verklaringen van het echtpaar Teenge, want zelf 
heeft de politie geen incest waargenomen. De enige handeling die ver-
moedelijk seksueel misbruik inhield, werd gezien op 26 januari 1990. Harke 
deed toen zijn hand in het kruis van het buurmeisje en streelde haar vagi-
na. Van die gebeurtenis is nu net geen foto gemaakt.
Harke werd twee dagen laten aangehouden. Zijn dochter Bette werd ver-
hoord.
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Het verhoor van Bette

Dezelfde dag, 6 februari 1990, werd Bette verhoord. Het verhoor vertoonde 
weinig kenmerken van een dialoog. De antwoorden die Bette gaf, beston-
den meestal uit de woorden ja of nee. Soms gebruikte ze iets meer woor-
den om haar antwoord te verduidelijken. Het verhoor zou een schoolvoor-
beeld van suggestief verhoren worden.
Bette was aan het puzzelen en tekenen toen het eigenlijke verhoor begon. 
Verhoorder Van Nachte ging al snel in op het seksuele misbruik dat zou 
hebben plaatsgevonden. Hij drong er bij Bette op aan om het toch maar 
aan hem te vertellen. De hierna volgende teksten komen uit het proces-
verbaal (V: verhoorder; B: Bette):

V: ‘Maar wie brengt jullie naar bed?’
B: ‘Soms m’n vader, soms m’n moeder.’
V: ‘Wie brengt je dan het meeste naar bed?’
B: ‘Mijn vader.’
V: ‘En dan speelt hij natuurlijk nog even met je.’
B: ‘Kusje geven enkelt.’
V: ‘Alleen een kusje geven?’
B: ‘Ja.’
V: ‘Speelt hij dan niet even met je?’
B: ‘Nee.’
V: ‘Praat hij dan ook niet even met je?’
B: ‘Nee.’

Nadat Bette ontkende dat haar vader meer deed dan alleen een kusje 
geven voor het slapengaan, werden de vragen van Van Nachte snel sug-
gestiever. Van Nachte drong er tot zeven keer op aan dat er wel meer was 
gebeurd. Elke keer antwoordde Bette met ‘nee’.

V: ‘Gaat hij dan niet even lekker met je knuffelen of een beetje vrij-
en?’
B: ‘Nee.’
V: ‘Doet hij dat niet?’
B: ‘Kusje geven.’
V: ‘Hoe vaak, als hij je naar bed bracht, wil hij dan nog even met je 
knuffelen en vrijen?’
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Hoewel Bette zojuist met ‘nee’ antwoordde op de vraag of haar vader wel 
eens met haar wilde vrijen, deed Van Nachte net alsof het antwoord dat 
Bette gaf ‘ja’ was. Hij stelde zelfs de vraag hoe vaak het gebeurde, terwijl 
Bette net ontkende dat er iets was gebeurd. Hierna antwoordde Bette dat 
het één keer was gebeurd, maar dat ze niet meer wist hoe het was gegaan. 
Uit het proces-verbaal blijkt dat Bette liet merken dat zij het onderwerp 
niet prettig vond, terwijl ze wel leuk doorspeelde met het puzzelen en 
tekenen. Nadat Bette op het doorvragen van de verbalisant tot vijf keer toe 
antwoordde met ‘ik weet het niet meer’, besloot de verbalisant haar een 
kwartier te laten spelen zonder vragen te stellen.
Bij het hervatten van het verhoor ging Van Nachte verder in op het door 
hem gebruikte woord knuffelen, een woord dat meerdere betekenissen 
kan hebben. Bette hield echter vol dat er ‘enkelt een kusje’ werd gegeven 
en welterusten werd gezegd. En op de vraag of Harke wel eens bij haar 
in bed lag, antwoordde ze dat het alleen gebeurde als zij op school zat en 
hij hoofdpijn had. Naarmate het verhoor vorderde, begon de verbalisant 
steeds vaker te suggereren dat hij al van bepaalde zaken op de hoogte was. 
Hij begon zelfs Bette tegen te spreken toen zij het volgende verklaarde:

B: ‘Ja, dat enkelt.’
V: ‘Nou, dat niet enkelt. Ik denk dat er nog wel wat meer is.’ (stilte)
V: ‘Dat heb ik je al verteld. Want we weten natuurlijk wel het een en 
ander. Er is ook het een en ander gezien. Ook mensen die hebben 
gezien dat jij met pappa aan het vrijen was. Hoe komt dat nou?’

Na Bettes zoveelste ontkenning geeft ze het op.

B: ‘Kusje geven enkelt.’
V: ‘Nee, niet enkel alleen kusje geven. Haalt pappa ook wel eens zijn 
piemel tevoorschijn?’
B: ‘Soms.’
V: ‘Ja, soms hè.’
V: ‘En dan zie jij ‘m. Hoe vind je dat?’
B: ‘Niet.’
V: ‘Vind je dat niet leuk? Nee hè. Ik kan mij dat voorstellen. Want het 
is ook helemaal niet leuk.’
Noot verbalisant: op dit moment barst Bette in tranen uit.
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Verhoorder Van Nachte meent ongetwijfeld dat de huilbui is veroorzaakt 
door opgekomen herinneringen aan de incest en angst voor de gevolgen 
ervan. De reactie van Bette kan ook op andere manieren worden uitgelegd. 
Het taalgebruik van de verbalisant die Bette probeert af te schilderen als 
ongeloofwaardig, de druk die op Bette werd uitgeoefend en de angst voor 
haar vader nu zij – al dan niet per ongeluk – heeft gezegd dat hij soms zijn 
piemel tevoorschijn haalt. Het zijn allemaal omstandigheden die de huil-
bui van Bette kunnen verklaren.
Bette wilde graag naar haar moeder toe. De verbalisant wekte de indruk 
dat dit inderdaad snel het geval zou zijn.

V: ‘Maar ik wil toch nog even wat aan je vragen. En als ik klaar ben 
met vragen dan ga ik je weer bij mamma neerzetten. Is dat afge-
sproken?’

Hoewel Bette bleef huilen en klagen dat ze naar haar moeder wilde, ging 
het verhoor door.

V: ‘Heb je toen wel eens tegen pappa gezegd dat hij het niet moet 
doen?’
B: ‘Ja.’
V: ‘En wat zei pappa toen?’
B: ‘Ok.’
V: ‘Ok. En dan deed hij het ook zeker niet.’
B: (schudt haar hoofd van niet)
V: ‘Maar later, een hele tijd later dan gebeurde het wel weer een keer.’
B: (knikt)

Bettes antwoorden hebben vooral een van de volgende vormen: ja, nee en 
dat weet ik niet. Als een kind in een verhoor op die manier antwoorden 
geeft, moet dat een waarschuwing zijn dat het verhoor met gesloten vra-
gen wel erg sturend is geworden. Dat gebeurde ook in het deel van het ver-
hoor waarin vragen werden gesteld over buurmeisje Frederique. Gevraagd 
werd of Frederique ook is misbruikt. Uit de antwoorden die Bette gaf blijkt 
niet duidelijk of ze weet wat er werd bedoeld met de vraag.
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V: ‘En hoe is het dan bij Frederique gebeurd? Eén keer? Of meerdere 
keren?’
B: ‘Ja.’
V: ‘Meerdere keren?’
B: ‘Ja.’
V: ‘Daar was jij dan bij?’
B: ‘Daar was ik niet bij.’

Bette vertelde dat ze van het misbruik van Frederique wist omdat zij erover 
had verteld en dat zij er zelf niet bij was geweest. Bette zei dat ze wel haar 
verhaal wil vertellen als Frederique er bij is.

V: ‘Als Frederique er is ga jij het dan ook vertellen?’
B: ‘Als Frederique er is dan zeg ik ‘t.’

Het verhoor van Bette en Frederique samen

Omdat Bette al eerder had gezegd dat ze wilde praten in het bijzijn van 
haar vriendin Frederique, ging Van den Broek met een collega naar Fre-
derique. De moeder van Frederique, Gezine, verleende alle medewerking. 
Met haar toestemming had Van den Broek een kort gesprek met Frederi-
que in haar kamertje. Hij vertelde waarvoor hij kwam, waarop Frederique 
volgens Van den Broek ‘spontaan en uitgebreid’ vertelde dat de buurman 
vele keren ontucht met haar had gepleegd. Frederique vertelde dat Bette 
en zij met Harke verplicht naar een seksfilm moesten kijken. Na afloop van 
die film moesten Bette en Frederique zich geheel uitkleden om vervolgens 
alles wat zij zojuist hadden gezien toe te passen op Harke. Zij moesten hem 
aftrekken, pijpen en daarna werden de meisjes volgens Frederique anaal 
misbruikt door Harke.
Diezelfde middag werd Frederique naar Bette gebracht. Bette leek ‘zicht-
baar opgelucht door haar komst’, zo rapporteerde Van den Broek. Volgens 
Van den Broek, die het verhoor afnam, vertelden beide meisjes spontaan 
hun verhaal.
Van dit verhoor werd een geluidsopname gemaakt die is uitgewerkt in 
een acht pagina’s tellende transcriptie. Van de acht incidenten die in het 
verhoor werden beschreven, vonden er twee in de keuken plaats, één in 
de douche en één in de speeltuin. De andere vier incidenten hadden zich 
volgens de meisjes afgespeeld in de slaapkamer van Bette. Dat zouden de 
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overburen hebben kunnen zien. Hierna volgt eerst een weergave van de 
vier incidenten in de slaapkamer. Daarna wordt besproken hoe geloof-
waardig de verklaringen zijn.
Bij het eerste incident moesten Frederique en Bette zich uitkleden, zo ver-
telden zij de politie. Daarover vroeg Frederique om bevestiging aan Bette. 
Na enige discussie kwamen de meisjes tot de conclusie dat Frederique als 
eerste op het bed moest gaan liggen. Ze beschreven dat Harke anale seks 
had met Frederique. Frederique vertelde dat zij hiervan moest poepen en 
dat Bette moest overgeven. Daarna ging Harke het bij Bette doen, ‘met zijn 
piemel in mijn plasser’. Frederique zei nog dat Harke een grote piemel had 
en dat ze zijn sperma moest oplikken. Vervolgens vertelde ze dat ze Harke 
moest pijpen in aanwezigheid van Bette.
Met Frederiques verklaring dat Harke het veel bij haar had gedaan ‘sinds 
dat Ingrid wegging’ wordt het tweede incident beschreven. Het gebeurde 
’s nachts als Frederique bleef logeren. Bette zei dat ze wakker was en Fre-
derique zei daarop dat Bette lag af te luisteren. Frederique vertelde dat ze 
orale seks moest hebben met Harke en dat hij één keer in haar kontje was 
geweest. Vervolgens zei ze dat hij ook veel in haar kutje had gezeten. Bette 
zei dat Frederique hem ook moest aftrekken. Frederique bevestigde dit.
Over het derde incident verklaarde Frederique dat zij met Harke in de 
kamer zat en dat het veel pijn deed aan haar kutje. Frederique zei dat ze 
bijna tegen Harke zijn piemel had aangescheten. Hier lachten de meisjes 
om. Frederique en Bette zeiden allebei dat ze hadden overgegeven. Frederi-
que had in de gootsteen gekotst en Bette reageerde door te zeggen dat zij 
in de wc spuugde. Bette vertelde dat Harke Frederique in haar kruis ging 
likken. Frederique vertelde dat Bette op het bed lag en dat Harke hen om de 
beurt misbruikte. Hij ging bij Bette in haar plassertje en Frederique moest 
dan een stukje sabbelen.
Volgens Frederique moesten Bette en zij bij het vierde incident met Harke 
naar een seksfilm kijken om die vervolgens na te spelen. Zij moesten zich 
uitkleden en Bette liet haar onderbroek zakken. Ingrid was op dat moment 
niet thuis.
Het verhoor van de meisjes vertoont een groot contrast met het verhoor 
van Bette. Zo moeizaam als het verhoor met Bette liep, zo enthousiast, 
lacherig en gedetailleerd vertelden de twee meisjes gezamenlijk over de 
seksuele handelingen van Harke. De belastende informatie werd vooral 
door Frederique gegeven. Bette bevestigde alleen maar of herhaalde let-
terlijk de bewoordingen van Frederique.
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Het was niet verstandig om de meisjes samen te verhoren. Dat blijkt uit 
de giebelige sfeer tijdens het verhoor, waarbij de kinderen elkaars verhaal 
beïnvloedden. Van de verhalen die de twee meisjes vertelden, past er geen 
bij wat de overburen menen te hebben waargenomen. En er gebeurde nog 
iets vreemds: alleen Frederique sprak over pijn; Bette noemde dat niet:

B: ‘Ja, in z’n kont.’
F: ‘Ging die in mijn kont en toen.’
B: ‘Met zijn l.u.l.’
F: ‘Ik eh… noem het piemel. Hij ging met zijn piemel in mijn kont. Hij 
ging heen en weer in mijn kont. Het deed heel zeer.’

De psychologe over het verhoor van de kinderen

Psychologe Rita Kohnstamm rapporteerde over het verhoor van Bette en 
Frederique. Het was niet een goed verhoor, volgens Kohnstamm. Een goed 
verhoor begint zo open mogelijk, zodat het kind onbevangen kan reageren 
en zijn verhaal vertellen. Als dat niet gebeurt, raakt het kind in verwarring. 
Het krijgt moeite met het uit elkaar houden van werkelijkheid en verbeel-
ding en wordt nog ontvankelijker voor suggestieve vragen dan het op die 
jonge leeftijd toch al is. Bij het verhoor van de beide meisjes werd niet aan 
dit uitgangspunt voldaan. Bovendien had de politie bij de interpretatie 
van Bettes en Frederiques mededelingen te weinig laten meewegen dat 
de twee meisjes op een school voor moeilijk lerende kinderen (mlk-school) 
zaten. Bette zat op de mlk-school omdat zij zwakbegaafd is en Frederique 
omdat zij een probleemkind is. Zwakbegaafde kinderen hebben een ver-
hoogde ontvankelijkheid voor suggestie, aldus Kohnstamm. Zij zijn zeer 
ontvankelijk voor sfeer en voor beweringen en emoties van anderen. Het 
verhoor had volgens Kohnstamm dan ook een-op-een moeten worden 
afgenomen en niet, zoals in het geval van Bette en Frederique, samen.
Kohnstamm vermoedde dat de samenspraak tussen de meisjes eerder 
naar ongebreideld met elkaar fantaseren rond kernen van werkelijkheid 
neigde, dan naar een weergave van zelf ondergane seksuele mishandeling. 
De lacherige sfeer, het giebelen en het plezier hebben in het uitbeelden van 
een en ander vielen namelijk moeilijk te rijmen met herhaald doorstaan 
van seksuele trauma’s, aldus Kohnstamm. Daarbij was hetgeen de meisjes 
vertelden lichamelijk zo ingrijpend dat de schoolarts en de artsen van het 
Rode Kruis Ziekenhuis wel enige sporen zouden moeten hebben gevonden.
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In het verhoor met Bette lijkt het erop dat zij uit zichzelf vertelde over sek-
sueel misbruik. Dat was niet het geval. In feite was er volgens Kohnstamm 
sprake van een vertellende verbalisant wiens verhaal Bette slechts beaam-
de of een beetje aanvulde. Kohnstamm benadrukte dat vanwege de ver-
hoogde suggestibiliteit bij zwakbegaafden men er niet van uit mag gaan 
dat er tijdens het verhoor over waargebeurde voorvallen werd gesproken.

De verklaringen van de moeders van Bette en Frederique

Niet alleen de meisjes, maar ook beide moeders werden ondervraagd. Op 
6 februari legde Ingrid, de moeder van Bette, een eerste verklaring af. Zij 
vertelde dat zij een goed huwelijk had met Harke en dat zij de beschuldi-
gingen aan het adres van haar man niet kon geloven. Zij vond het onbe-
grijpelijk dat hij werd verdacht van incest, omdat hij altijd goed omging 
met Bette. Ingrid was stellig in haar overtuiging dat als er op seksueel 
gebied iets tussen Harke en Bette aan de gang was, zij dit zeker zou heb-
ben gemerkt. Volgens Ingrid deed Harke Bette wel eens onder de douche, 
maar hij hield hierbij altijd de deur open en zijn kleren aan. Omdat Ingrid 
de incest ontkende en zich loyaal opstelde tegenover Harke, achtte de raad 
voor de kinderbescherming het wenselijk om Bette onder toezicht te stel-
len en uit huis te plaatsen.
Aan de rechter-commissaris legde Ingrid op 4 april 1990 een tweede verkla-
ring af. Volgens Ingrid had Frederique ongeveer tien keer bij hen gelogeerd. 
De moeder van Frederique had namelijk een vriend in Dordrecht, bij wie zij 
regelmatig bleef slapen. Frederique logeerde dan bij Bette. In het weekend 
dat volgde op 10 januari had zich een vreemd incident voorgedaan. Ingrid 
wist die datum nog omdat Harke op 10 januari was gesteriliseerd. Ingrid 
vertelde de rechter-commissaris:

‘Ik herinner me dat in dat bewuste weekend mijn man de kamer 
in kwam en zei dat Frederique in zijn onderbroek gegrepen had. Zij 
scheen in de keuken achter hem te hebben gestaan en zijn lichaam 
met haar armen omarmd te hebben en met haar handen aan de 
voorkant in zijn broek gegrepen te hebben. Mijn man was hierdoor 
zeer ontdaan, want hij heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Mijn 
man zei toen: “Dat kind moet er uit, het is een viezerik.” Mijn man 
was toen erg geschrokken. Ik was zelf ook erg geschrokken. Zoiets 
hoort toch niet.’
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Ingrid belde na dit incident direct de moeder van Frederique op om te zeg-
gen dat ze Frederique naar huis stuurde. Volgens Ingrid speelden Bette en 
Frederique inmiddels niet meer met elkaar, hoewel ze nog wel op dezelf-
de school zaten. Frederique beïnvloedde Bette erg en gaf Bette wel eens 
opdrachten, zoals het passen op haar tas. Frederique was volgens Ingrid 
een meisje dat haar leeftijd vooruit was, ook op seksueel gebied. Bette liep 
volgens Ingrid juist achter en had nog geen seksuele voorlichting gehad. 
Ingrid verklaarde dat Harke elke dag rond 18.00 uur de kamer van Bette 
inging om een pyjama voor de jongste dochter in het gezin te pakken. 
Volgens Ingrid was hij dan ‘binnen twee tellen’ terug in de huiskamer om 
de kleintjes van 3 en 4 jaar klaar te maken voor het naar bed gaan. Ingrid 
lag dan op de bank uit te rusten of te slapen. Harke bracht de jongste kin-
deren om de beurt naar bed: de jongste om 18.15 uur en de middelste om 
19.00 uur. Tussendoor dronk hij koffie met Ingrid. Bette zat rond deze tijd 
meestal voor de televisie of ze ruimde het speelgoed in de huiskamer op. Zij 
ging rond 20.15 uur naar bed.
Het huis waar de familie woonde was volgens Ingrid zeer gehorig. Daarbij 
zei Ingrid dat ze zelf een goed gehoor had. Ingrid en Harke sliepen in een 
bedkast in de achterkamer. Als ze seks wilden hebben, deden ze dat in de 
kamer van Bette als de kinderen naar school waren. Dat was in de periode 
van oktober 1989 tot februari 1990 ongeveer vier keer voorgekomen. Harke 
deelde wel eens een tik uit aan Bette. Hij sloeg haar dan op haar blote bil-
len, nooit in haar gezicht of op haar hoofd.
Bij de aangifte vertelde de moeder van Frederique dat zij Frederique geloof-
de als zij zei dat ze was misbruikt. Frederique was altijd heel open. Het was 
haar opgevallen dat Frederique de afgelopen weken erg onrustig was. Ze 
kreeg het moeilijk op school en haar leerprestaties gingen achteruit. Frede-
rique werd de laatste tijd regelmatig ’s nachts wakker en kwam dan huilend 
naar haar moeder toe om bij haar in bed te liggen. Een paar weken eerder 
had een incident plaatsgevonden tijdens een logeerpartij. Ingrid meldde 
Gezine dat Frederique Harke in zijn onderbroek had gegrepen. Harke was 
hiervan erg overstuur. Ingrid had toen aan Gezine gevraagd om Frederique 
te straffen met een pak slaag. Gezine vond het een vreemd verhaal, maar 
gaf Frederique toch een pak slaag. Achteraf gezien stelde Gezine dat dit een 
spelletje van Harke was geweest om ervoor te zorgen dat Frederique niets 
zou zeggen over het misbruik uit angst voor straf.
Gezine legde op 8 maart 1990 opnieuw een verklaring af aan de rechter-
commissaris. Zij vertelde toen hetzelfde verhaal, soms met meer details. 
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Het schoot Gezine te binnen dat Frederique af en toe klaagde over pijn in 
haar kruis na het logeren bij Bette. Toentertijd nam zij aan dat het een 
gevolg was van te grondig wassen. Frederique waste zichzelf en dat ging 
altijd goed. Gezine stelde wel vragen als Frederique pijn had aan haar 
kruis, zoals of zij met Bette ‘gekke’ dingen uitspookte.
Uit de verklaringen van de moeders blijkt dat zij niets hebben gemerkt van 
seksueel misbruik door Harke. Het enige incident dat zich heeft voorge-
daan, was het incident waarbij Frederique Harke in zijn onderbroek heeft 
gegrepen.

Het uitwendige onderzoek bij Bette en Frederique

Aansluitend op het verhoor van Bette en Frederique werden zij in het Rode 
Kruis Ziekenhuis lichamelijk onderzocht. Gynaecologe Stavermans consta-
teerde ‘dat de vagina en de anus er geheel gaaf en normaal uitzagen en 
geen afwijkingen vertoonden: dat anaal seksueel contact kloven en wond-
jes teweeg kan brengen en dat dergelijke wondjes binnen een week na 
hun ontstaan plegen te genezen en dat het onwaarschijnlijk is dat beide 
meisjes anaal seksueel contact hebben gehad in de week voorafgaand aan 
6 februari 1990’. De maagdenvliezen van de meisjes waren intact. Conclu-
sie: op basis van het geneeskundig onderzoek kan geen geslachtsverkeer 
worden vastgesteld.

De sterilisatie en de rode skippybal

Op 9 februari 1990 verklaarde Harke voor het eerst dat hij op 10 januari 
1990 was gesteriliseerd. Hij vond de ingreep pijnlijk en had daarna last 
gehad van zijn geslachtsdeel. Op de dag na de sterilisatie had zijn tweede 
dochter Cherry met haar knie een zet in zijn kruis gegeven. Dit had hem erg 
veel pijn gedaan. Harke was na het voorval op aandringen van zijn vrouw 
teruggegaan naar het Leyenburg Ziekenhuis om zich te laten controleren. 
Het ziekenhuis bevestigde dat Harke op 10 januari was gesteriliseerd en 
dat hij op 15 januari 1990 met klachten terug was geweest.
Op de dag van de sterilisatie nam overbuurvrouw Elsbeth iets vreemds 
waar. Althans, zij vertelde de politie tijdens het posten dat zij Harke op 
10 januari rond 14.00 uur naakt liggend op een rode skippybal had gezien, 
waarbij hij op en neer gaande bewegingen maakte. Uit het dossier blijkt 
niet hoe laat de operatie van Harke plaatsvond. Als dat na 14.00 uur was, 
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constateerde de overbuurvrouw slechts vreemd gedrag. Als dat voor 
14.00 uur was, is de waarneming van Elsbeth waarschijnlijk niet waar.
Twee dagen na de ingreep moet Harke, als we de overburen geloven, ‘zijn 
dochter aan de achterzijde hebben geneukt’. Dat moet, zo vlak na de ope-
ratie, een pijnlijke gebeurtenis zijn geweest voor Harke. Dat maakt het 
minder waarschijnlijk dat de overburen juiste waarnemingen pleegden. 
De waarneming door de politiemensen op 13 januari 1990 dat Harke in de 
kinderkamer twintig seconden zijn hand tegen zijn kruis hield, past beter 
bij de nasleep van een sterilisatie. Tegelijkertijd kan niet worden uitgeslo-
ten dat Harke wel het misbruik op 12 januari pleegde en juist om die reden 
zich drie dagen later met pijnklachten bij het ziekenhuis moest melden.

Het afstandexperiment

De verhalen van de overburen zijn niet erg precies. Zelfs met behulp van de 
verrekijker blijven de waarnemingen weinig beslissend. Om te onderzoe-
ken of de beweringen van de overburen zouden kunnen kloppen hebben 
wij onderzocht wat over de afstand tussen de twee flats waarneembaar is. 
Wij voerden het experiment uit op de Vrije Universiteit, die een geschikte 
locatie bleek om te onderzoeken wat men ziet als men door een raam kijkt 
naar hetgeen er gebeurt achter een raam dat zich 27,5 meter afstand aan 
de overkant één etage lager afspeelt.
Door een persoon aan de overzijde werden allerlei handelingen verricht, 
waaronder subtiele zoals lachen en huilen. Die werden drie keer uitgevoerd 
in een aselecte volgorde die onbekend was voor de waarnemer. Ons bleek 
dat zonder verrekijker alles goed te zien was, behalve gezichtsuitdrukkin-
gen. Met een standaard verrekijker leken de handelingen iets dichterbij, 
maar veel duidelijker werden ze niet zichtbaar.
Ook ter plaatse in Den Haag is door ons op een zonnige dag vanuit de flat 
aan Het Oord naar de flat aan het Vredeoord gekeken. Dat gebeurde niet in 
de flats waarover het in deze zaak allemaal draait, maar de afstanden en 
het zicht waren vergelijkbaar. Op het moment van kijken stond er toeval-
lig een man één etage lager aan de overkant voor zijn raam naar buiten 
te kijken. Het was zichtbaar dat de man een gouden ring droeg en dat hij 
fronste. Het lukte goed om in de kamer te kijken waarin de man stond, 
maar niet tot helemaal achterin. Nu het binnenkijken bij daglicht goed 
lukte, behoeft het geen nadere uitleg dat binnenkijken in het donker met 
licht aan en gordijnen open zeker goed lukt.
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Het echtpaar Teenge beweerde dat het van november tot en met januari 
het vermeende misbruik bij Harke zag. Gedurende de wintermaanden valt 
de schemer vroeg in en is het tussen 17.00 en 18.00 uur al behoorlijk don-
ker. Het zicht op de flat van Harke moet dan ook goed zijn geweest in die 
 periode. Als het misbruik daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden, moet 
dit toch op enig moment ook gezien zijn door de andere overburen.

Veroordelingen en bewijsmiddelen

Op 22 mei 1990 veroordeelde de rechtbank Harke tot drie jaar gevangenis-
straf voor het hebben van vleselijke gemeenschap met Bette en voor het 
plegen van ontuchtige handelingen met Bette en Frederique. De ontuch-
tige handelingen bestonden volgens de rechtbank bij Bette uit ‘het opzet-
telijk ontuchtig betasten van haar vagina en/of het brengen van zijn penis 
in haar anus en/of het laten pijpen’. De ontuchtige handelingen bij Frede-
rique omschreef de rechtbank als ‘het opzettelijk ontuchtig betasten van 
haar vagina en/of brengen van zijn penis in haar anus’.
De veroordeling door de rechtbank steunde op de volgende vijf bewijs-
middelen. Het eerste bewijsmiddel bestond uit de verklaringen van het 
echtpaar Teenge en zwager Sandeman vanaf de overzijde. De rechtbank 
baseerde zich daarbij op een verkorte weergave van de verhoren in het 
relaasproces-verbaal van de politie. Die versie bevat uitsluitend belastende 
verklaringen, terwijl in het uitgebreidere verhoor door de rechter-commis-
saris ook ontlastend wordt verklaard. Tegen de rechter-commissaris vertel-
de Richard Teenge bijvoorbeeld dat hij de penis van Harke bij geen enkele 
gelegenheid daadwerkelijk had gezien. Hij verklaarde ‘dat hij de penis van 
J. dus daadwerkelijk nooit had gezien. Kenmerken over zijn penis en over 
eventuele andere kenmerken kan ik dan ook niet beschrijven.’
Het proces-verbaal van het verhoor van Frederique op 8 maart 1990 
gebruikte de rechtbank als tweede bewijsmiddel. Dat was niet een verhoor 
door de politie, maar door de rechter-commissaris. In dat verhoor vertelde 
Frederique overigens niets nieuws. De rechtbank haalde aan dat Bette en 
Frederique door Harke zijn misbruikt in de slaapkamer van Bette. Bette 
moest haar broek uittrekken en haar benen wijd doen, waarna Harke met 
zijn piemel in Bettes plasser ging. Daarna was Frederique aan de beurt. 
Nadat Harke haar onderbroek had uitgetrokken, moest zij op haar knieën 
gaan zitten en deed hij zijn piemel in haar kont. Dat deed zeer. Het gebeur-
de op Bettes bed.
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De raadsvrouw van Harke heeft nog geprobeerd de rechtbank te overtui-
gen dat dit bewijsmiddel niet mocht worden gebruikt. Zij was naar eigen 
zeggen niet in de gelegenheid gesteld om het verhoor bij te wonen en was 
onvoldoende in de gelegenheid gesteld om vragen aan Frederique te stel-
len. Dat laatste klopt niet helemaal. De raadsvrouw had vooraf vragen 
mogen opgeven en zij mocht na het lezen van het proces-verbaal van het 
verhoor nog aanvullende vragen opgeven. Daarvan heeft zij geen gebruik 
gemaakt. De reden van deze regeling werd door de rechter-commissaris als 
volgt geformuleerd: ‘Immers het verhoren van een gepresumeerd slacht-
offer van sexueel misbruik van een dergelijke jeugdige leeftijd, is een zo 
belastende gebeurtenis dat daarbij, buiten de R.C. en de griffier, niet meer 
onbekenden van het slachtoffer aanwezig dienen te zijn.’ Het zou wat flauw 
zijn om de rechter-commissaris te betichten van vooringenomenheid nu hij 
bij voorbaat al Frederique zag als slachtoffer en niet als vermeend slachtof-
fer. Zo praten rechters nu eenmaal. Het oordeel van de rechter-commissaris 
werd door de rechtbank overgenomen.
Het derde bewijsmiddel dat door de rechtbank werd gebruikt, waren de 
bevindingen van observerende politiemensen op 26 januari 1990, die 
zagen dat Frederique naakt in de slaapkamer van Bette liep. Harke hield 
zijn hand in haar kruis en streelde met zijn vingers haar vagina.
Daarbij voegde de rechtbank als vierde bewijsmiddel een beknopte ver-
sie van het verhoor van Bette en Frederique op 6 februari 1990. Door het 
weglaten van stukken tekst wordt de indruk gewekt dat de meisjes gericht 
beschuldigingen hadden geuit. In tabel 1 wordt in de linkerkolom de beknop-
te versie beschreven, terwijl de volledige tekst in de rechterkolom staat.

Tabel 1 Verschil tussen het verhoor gebruikt als bewijsmiddel en de volledige versie.

Beknopte versie gebruikt in vonnis Volledige versie

F: ‘Eerst moesten Bette en ik ons 
uitkleden. Toen moest ik als eerste 
op bed gaan liggen.’

F: ‘Eerst moesten Bette en ik ons uitkleden, toch? 
Toen moest Bette als eerste op bed liggen.’
B: ‘En jij ook.’
F: ‘Ja, ik als laatste hoor.’
B: ‘Jij als eerste. Ik laatste.’
F: ‘O ja, ik als eerste ja.’

F: ‘Hij ging met zijn piemel in mijn 
kont. Hij ging heen en weer in mijn 
kont.’

B: ‘Ja, in z’n kont.’
F: ‘Ging die in mijn kont en toen.’
B: ‘Met zijn l.u.l.’
F: ‘Ik eh… noem het piemel. Hij ging met zijn 
 piemel in mijn kont. Hij ging heen en weer in 
mijn kont. Het deed heel zeer.’
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Het vijfde bewijsmiddel was de verklaring van Harke ter terechtzitting. In 
het kort vertelde hij dat Bette zijn dochter is en Frederique een vriendin-
netje dat regelmatig op bezoek kwam en wel eens bleef logeren. Daarbij 
vertelde Harke dat hij ook thuis was als Frederique bleef slapen.
Tegen het vonnis van de rechtbank stelde zowel Harke als de officier van 
justitie hoger beroep in. Op 17 december 1990 veroordeelde het hof Harke 
voor ontuchtige handelingen met Bette en Frederique. Hij werd vrijgespro-
ken van verkrachting. De ontuchtige handelingen bestonden volgens het 
hof uit het zich laten pijpen door Bette en het opzettelijk ontuchtig betas-
ten van de vagina van Frederique en het zich laten pijpen door Frederique. 
Het hof veroordeelde Harke tot 15 maanden gevangenisstraf.
Voor het hof heeft kennelijk een rol gespeeld dat Harke gesteriliseerd was 
en daardoor geslachtsgemeenschap pijnlijk was. Het hof hanteerde name-
lijk als eerste bewijsmiddel de verklaring van Harke die hij ter terechtzit-
ting aflegde en waarin hij onder andere de problemen van zijn sterilisa-
tie beschrijft. Als bewijsmiddel voor een veroordeling is dat vreemd, want 
Harke ontkende nog steeds dat hij het misbruik pleegde.
Het tweede bewijsmiddel was de verklaring van verbalisant Van den Broek 
dat Harke op 26 januari 1990 de naakte Frederique aan de vagina betast-
te. De verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van overbuurvrouw 
Elsbeth over wat zij in de flat aan de overzijde had gezien was het derde 
bewijsmiddel. Het vierde bewijsmiddel was de verklaring van haar man 
ter terechtzitting, die in grote lijnen hetzelfde vertelde als zijn vrouw. Als 
vijfde bewijsmiddel werden afschriften uit het geboorteregister van Bette 
en Frederique gebruikt. Die waren natuurlijk nodig om te bewijzen dat de 
twee meisjes nog minderjarig waren.
Bij elkaar genomen was het bewijs tegen Harke niet sterk. Centraal in de 
bewijsmiddelen staat de waarneming van hoofdagent Van den Broek dat 
Harke Frederiques vagina streelde. Dat was een waarneming waarvan, 
ondanks de aanwezigheid van de politiefotograaf bij het posten, geen 
foto’s zijn gemaakt. Volgens de raadsvrouw van Harke was dat niet goed 
zichtbaar, omdat het bed waarop Frederique lag evenwijdig aan het raam 
stond. Zowel bij de rechter-commissaris als bij de rechtbank en het hof 
heeft zij aangedrongen op een schouw ter plaatse. Dat is niet gehonoreerd. 
Ze heeft toen op eigen initiatief een videoband laten maken. Daar is wel 
naar gekeken, maar het heeft geen effect gehad.
Dan waren er nog de verklaringen van de overburen. Die zijn in de loop der 
tijd drastisch veranderd. Tegen de politie en bij de rechtbank verklaarden de 
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overburen nog dat zij hadden gezien dat Harke zijn oudste dochter meer-
malen vaginaal en anaal penetreerde en dat hij zich door haar meerma-
len liet pijpen. Ter terechtzitting in hoger beroep vertelden beiden slechts 
over pijpen, niet over geslachtsgemeenschap. Volgens de verklaring bij de 
rechtbank zagen de buren vlak voor kerst dat Frederique eenmalig seksueel 
werd misbruikt doordat Harke zijn penis in de mond van het meisje stopte. 
In hoger beroep verklaarden de overburen dat Harke zich meerdere malen 
door Frederique had laten pijpen. Getuigen die dermate uiteenlopende 
verklaringen afleggen, zou men niet voor het bewijs moeten gebruiken.
Harke tekende beroep in cassatie aan bij de Hoge Raad. Bij zo’n beroep 
komen nog alleen rechtsvragen aan de orde en in principe niet meer wat 
feitelijk is gebeurd. De grond voor het beroep was dat het hof geweigerd 
had een schouw te houden of dat door de rechter-commissaris te laten 
doen. De Hoge Raad vond dat de raadsvrouw reeds eerder de gelegen-
heid had gehad om de desbetreffende getuigen vragen te stellen en om de 
videoband te vertonen waarmee zij hetzelfde doel had kunnen bereiken.9

Harke was uitgeprocedeerd en opnieuw veroordeeld. Er zou nog één ver-
oordeling volgen: voor de moord op Felicita Oostdam.
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Twee jaar na Harkes invrijheidstelling op 17 december 1990 verhuisde het 
gezin van Harke naar een woning aan de Prinses Annalaan in Leidschen-
dam. De reclassering nam het initiatief tot de verhuizing. In de omgeving 
van het Vredeoord werd namelijk veel over Harke gepraat en dat leidde tot 
spanningen. Bovendien werd de woning aan het Vredeoord te klein voor 
het groeiende gezin. Harke en Ingrid hadden inmiddels vier dochters.
Toen de moord in november 1994 plaatsvond, was Harke werkloos. Hij ont-
ving een uitkering van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB).

De dag van Felicita

Op donderdag 24 november 1994 vertrok Felicita Oostdam zoals gewoon-
lijk rond 8.05 à 8.10 uur van huis naar school. Het negenjarig meisje uit 
Den Haag zat in groep 5. Ze deed er gewoonlijk ongeveer een kwartier over 
om lopend op school te komen. Ze liep vanaf haar huis aan het Kleine Loo 
langs het Mobil-tankstation richting de Carel Reinierszkade. Felicita ging 
vrijwel altijd alleen naar school. Haar moeder moest werken en bracht 
’s ochtends haar jongste kind naar de opvang.
Buurman Haaften bracht wel zijn dochters zelf naar school. Hij vertrok die 
dag per fiets om 8.10 uur met zijn dochters van huis. Enkele minuten later, 
rond 8.14 uur, fietste hij langs het Mobil-tankstation. Daar zag hij Felicita 
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op de stoep lopen, vertelde hij later aan de politie. De politie heeft van het 
Mobil-tankstation videobanden gekregen van die dag, 24 november 1994. 
Op die videobanden is op die dag om 8.16 uur een meisje met een lichtkleu-
rig jack en een lichtkleurige broek te zien. Ze liep langs het tankstation in 
de richting van de Carel Reinierszkade. Het meisje droeg haar haar in een 
staart en had een rugzak op de rug. We gaan ervan uit dat dit Felicita was, 
omdat zij die dag een lichtpaarse jas en een lichtblauwe spijkerbroek droeg 
en ze een rugzak had. En het tijdstip dat Haaften Felicita voor het tank-
station langs heeft zien lopen, komt overeen met het tijdstip waarop een 
meisje op de videobeelden is te zien.
Of Felicita die dag op school aankwam, weten we niet. Drie schoolvrien-
dinnen vertelden later aan de politie dat zij Felicita die dag op school had-
den gezien en gesproken. Giesje, een leerlinge uit groep 7, zei dat zij Feli-
cita om 8.15 uur had zien lopen in de Stuyvesantstraat. Giesje was op dat 
moment sigaretten aan het halen voor haar moeder. Toen Giesje even later 
op het schoolplein kwam, zag ze Felicita staan. Ze heeft toen even met haar 
gepraat. Twee andere leerlingen uit groep 7, Knos en Rodera, zeiden ook dat 
zij Felicita op het schoolplein hadden gezien. Knos bevestigde dat Giesje 
met Felicita had gepraat: dit had zij zelf gezien. De leerlingen verklaarden 
dit een dag na de moord.
De politie sloot de mogelijkheid dat Felicita op het schoolplein kon zijn 
geweest uit, omdat meerdere getuigen beweerden dat zij Felicita die och-
tend bij een man achterop de fiets hadden zien zitten. Ze is rond 8.20 uur 
gezien door twee vriendinnetjes, Bahalla en Leatitia, en door Yalte, de 
moeder van Leatitia. Zij zagen Felicita achterop de fiets zitten bij een man 
die hen tegemoet kwam rijden. Van de Aderna en haar dochter, eveneens 
een vriendinnetje van Felicita, kwamen de man met Felicita achterop 
ook tegen op het Kleine Loo. Dit wordt bevestigd door de beelden van het 
Mobil-tankstation. Op de video is om 8.20 uur een fietser te zien met een 
meisje achterop. Dit meisje was niet duidelijk zichtbaar, maar er was wel 
te zien dat zij een lichtkleurige broek aanhad. De fietser kwam uit de rich-
ting van de Carel Reinierszkade en fietste richting de Hofzichtlaan. Dit is 
in tegengestelde richting van de route van Felicita’s huis naar haar school.
Volgens de politie is het vrijwel zeker dat Felicita het meisje was dat bij de 
man achterop zat en dat op de beelden te zien was. Dit baseert de politie 
op het feit dat de getuigen verklaarden dat zij Felicita bij een man achterop 
de fiets hebben zien zitten. Daarnaast komt het tijdstip waarop de getui-
gen Felicita en de man op de fiets hebben gezien, overeen met het tijdstip 
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waarop de man en het meisje op de beelden van het tankstation te zien 
zijn. Om uit te sluiten dat Felicita die dag op school was geweest, werd Feli-
cita’s route van huis naar school door de politie nagelopen. Het bleek dat 
Felicita vanaf het tankstation nog acht à negen minuten moest lopen om 
haar school te bereiken. Als Felicita daadwerkelijk het meisje was dat om 
8.16 uur op de video van het tankstation te zien is, dan is het niet mogelijk 
dat de drie schoolvriendinnen haar hebben gezien op het schoolplein om 
8.15 uur.
Kortom: we weten niet of Felicita op school is aangekomen, we weten 
alleen dat zij om 8.20 uur bij een man achterop de fiets zat. Dat was ook de 
laatste keer dat Felicita levend werd gezien. De getuigen zagen dat de man 
op het Kleine Loo rechts afsloeg, waarna hij een bospad opreed dat op de 
Boekweitkamp uitkomt (zie afbeelding 2). Daarna verdween hij met Felicita 
uit het zicht en is Felicita niet meer gezien. Wij vermoeden dat de man ook 
de man is die Felicita om het leven heeft gebracht. De man is in ieder geval 
een van de laatste personen geweest die contact met Felicita heeft gehad 
en haar levend heeft gezien.

Afbeelding 2: Overzicht van Het Kleine Loo en de Boek-Weitkamp in Den Haag

Diezelfde dag werd om 11.30 uur het lichaam van Felicita gevonden op het 
volkstuincomplex aan de IJsclubweg in Den Haag. Dit complex ligt vlak bij 
de Carel Reinierszkade en het Kleine Loo. Ze werd gevonden door Bierhof, 
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een van de huurders van de volkstuinen. Felicita lag op haar rug, en haar 
spijkerbroek en onderbroek waren omlaag geschoven. In de buurt van 
haar lichaam lag een struik die uit de grond was getrokken. Dicht bij haar 
lichaam werd een schoenafdruk en een bandenspoor gevonden.

De patholoog-anatoom

Patholoog-anatoom Jo Puts van het Gerechtelijk Laboratorium voerde op 
25 november 1994 de sectie uit op het lichaam van Felicita. Ze was om het 
leven gebracht door messteken, zo bleek. Het meisje had ‘een tiental steek- 
en/of snijverwondingen opgelopen, zoals door steken/snijden met een 
mes kan worden opgeleverd’. Felicita was volgens de patholoog één keer in 
haar slaap, drie keer in de hals en twee keer in de arm gestoken. Ook was 
ze drie keer in haar borst gestoken, waarbij de longen waren geraakt. De 
verwondingen in Felicita’s hals verschilden in grootte van 10 bij 4 mm tot 
ongeveer 12 bij 5 mm. De verwondingen in haar arm hadden een afmeting 
van 15 bij 6 mm tot ongeveer 5 bij 2 mm groot. Op het moment dat sectie 
werd verricht, was er nog geen mogelijk moordwapen gevonden dat de 
verwondingen kon verklaren.

Getuigen langs de fietsroute

Gedurende het onderzoek bleek dat er zeven personen waren die Felicita 
hadden gezien en een al dan niet gedeeltelijke beschrijving van de man en 
zijn fiets wisten te geven. Wij nemen met de politie aan dat alle getuigen 
dezelfde man beschrijven.
Felicita is door twee getuigen gezien toen zij om 8.15 uur met een man 
stond te praten op de hoek van het Kleine Loo en de Carel Reinierszkade. 
De ene getuige was Van Vessem, die naar zijn werk fietste. De andere was 
Waller, die op vrijwel hetzelfde moment voorbijkwam in de tram. Zij ver-
telde aan de politie dat het leek alsof de man het meisje had klemgereden 
met zijn fiets.
Om ongeveer 8.20 uur is Felicita door mevrouw Van de Aderna en haar 
dochter Esteria gezien. Felicita zat toen bij een man achterop de fiets. De 
man reed aan de verkeerde kant van de weg op het fietspad van het Kleine 
Loo en reed Van de Aderna en Esteria tegemoet. Felicita zei nog ‘dag Este-
ria’, want Esteria was een vriendinnetje van Felicita. Vlak nadat de man 
Esteria en haar moeder was gepasseerd, stak hij het Kleine Loo over en is 
aan de goede kant van de weg van het Kleine Loo gaan fietsen.
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Het was ook rond 8.20 uur toen hij Bahalla, Leatitia en Yalte op het fietspad 
passeerde. De drie waren op weg naar school. Omdat zij aan de verkeerde 
kant van de weg fietsten, kwam de man hen tegemoet. Felicita reageerde 
niet op een groet van haar vriendinnen, terwijl zij dat normaal wel deed. 
Of Felicita de meisjes ook heeft gezien, is niet duidelijk. Yalte, de moeder 
van Leatitia, zei daarover: ‘Felicita zag ons wel, maar ondanks het feit dat 
zij ons waarschijnlijk ook hoorde, reageerde ze helemaal niet.’ Nadat de 
twee vriendinnen twee keer hadden geroepen, riep de man dat hij haar 
stiefvader was. Hierna sloeg de man met Felicita rechtsaf het bospad in. Er 
zijn geen getuigen bekend die haar daarna nog hebben gezien.
De getuigen hebben allemaal iets verklaard over het signalement van de 
man en zijn fiets (zie tabel 2). De verklaringen van de getuigen liepen nogal 
uiteen. De belangrijkste punten uit de tabel worden hierna besproken.

De verklaringen over de fiets maken het waarschijnlijk dat er kranten- of 
fietstassen op de fiets zaten. Meerdere getuigen verklaarden dat. De tas-
sen waren volgens de getuigen blauw. Over de kleur van de fiets zijn de 
meningen wél verdeeld. Van de Aderna is de enige getuige die verklaarde 
dat de fiets roze was.
Getuige Van Vessem is de enige die vertelde dat de man een snor had. Vol-
gens Bahalla, Leatitia en Van de Aderna had de man geen baard en geen 
snor. De overige getuigen zeggen daar niets over. De verklaringen over het 
kapsel van de man en zijn lengte en leeftijd leveren geen duidelijke lijn 
op. De lengte varieerde volgens de getuigenverklaringen tussen de 1 meter 
60 en de 1 meter 90. Van Vessem schatte de man het langst, namelijk 
1 meter 90. Hij vertelde dat de lengte van de man hem opviel. Hij was in 
ieder geval langer dan hijzelf. Hij lijkt hiervan erg zeker te zijn. Van Vessem 
is zelf 1 meter 60. Hoe Van Vessem al fietsend kon zien dat de man, die 
op de stoep stond, in ieder geval groter was dan hijzelf blijkt niet uit zijn 
verklaring. Ook de leeftijd van de man varieerde volgens de getuigen fors, 
van 30 tot 50 jaar. Leatitia en Yalte schatten de man jonger dan de overige 
getuigen.
De twee vriendinnen, Bahalla en Leatitia, en de moeder van de laatste, Yal-
te, zijn de enigen die op de dag van het misdrijf zijn verhoord. Van Vessem 
en Van de Aderna zijn pas één dag later verhoord. Ook zij herinnerden zich 
de gebeurtenis waarschijnlijk nog goed. De overige getuigen zijn een week 



65

De moord in 1994

of langer na het misdrijf gehoord. Naarmate de tijd tussen de gebeurtenis 
en het ophalen van de herinnering daarvan langer wordt, neemt de kans 
op fouten in de herinnering toe.10 Ondanks dat de verklaringen van de twee 
vriendinnen op de dag van de moord zijn opgenomen, zijn ze niet voor het 
bewijs gebruikt.
Twee getuigen legden in hun verklaringen een verband met een plant-
soenarbeider. Van Vessem noemde de kleding van de man werkkleding, 
zoals iemand van de plantsoenendienst draagt. Het is onduidelijk of Van 
Vessem zelf met de term plantsoenarbeider kwam. De verklaring is, zoals 
alle verklaringen van de getuigen, namelijk weergegeven in de vorm van 
een monoloog in een klassiek proces-verbaal. Dit betekent dat de vragen 
die door de verbalisant zijn gesteld niet worden weergegeven. We weten 
daarom niet of de verbalisant heeft gevraagd of de man gekleed was als 
een plantsoenarbeider of dat Van Vessem dit zelf vertelde. Van Vessem lijkt 
dit gegeven aan het einde van het verhoor nog extra toe te voegen aan 
zijn verklaring. De andere getuige die een verband legde met een plant-
soenarbeider is Waller. Zij noemde de term echter niet vanwege de kleding, 
maar door de uitstraling van de man. Hij straalde volgens haar iets sulligs 
uit, wat haar deed denken aan het type plantsoenarbeider. Ook bij haar 
verhindert de vorm van het proces-verbaal een oordeel over de vraag of 
de getuige spontaan met de mededeling is gekomen of dat deze is gesug-
gereerd door de verhoorder.
Waller werd op 7 december voor de derde keer verhoord, maar nu onder 
hypnose door forensisch hypnotiseur O’Breen. Dat was geen verstandige 
keuze, want hypnose zorgt voor een toename van fouten in de herinnering 
zonder dat op een andere manier een voordeel wordt bereikt. Verklarin-
gen van getuigen worden hierdoor onbruikbaar.11 In de bewijsvoering bij 
de rechtbank zijn elementen uit deze verklaring gebruikt. Het hof heeft de 
verklaring niet gebruikt voor het bewijs.
Aan de hand van de verklaringen van Leatitia, Yalte en Bahalla werd op 
24 november een compositietekening gemaakt (zie afbeelding 3). Op 
basis van de verklaring van Van Vessem werd de volgende dag, op vrijdag 
25 november, op de computer een compositiefoto gemaakt (zie afbeel-
ding 4). De compositietekening en foto zijn nogal verschillend en reflecte-
ren de uiteenlopende beschrijvingen door de getuigen van de man op de 
fiets.
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Afbeelding 3: Afbeelding 4:
compositietekening compositietekening

De compositiefoto (afbeelding 4) werd als leidraad in het opsporings-
onderzoek gebruikt. In tegenstelling tot de foto werd de compositieteke-
ning slechts eenmalig aan het begin van het opsporingsonderzoek gebruikt 
om de dader te vinden. De tekening zorgde ervoor dat op 25 november een 
man werd aangehouden.

De eerste verdachte: De Hecht

Naar aanleiding van het signalement dat was opgegeven door de drie 
getuigen Leatitia, Bahalla en de moeder van Leatitia, werd op 25 november 
om 11.15 uur een man aangehouden op de Carel Reinierszkade in Den Haag. 
Hij was de eerste persoon die in aanmerking kwam als dader. De Hecht was 
1 meter 80 lang en 31 jaar oud. Hij had een blanke huidskleur en kort, naar 
achteren gekamd, glad donkerblond haar. Zijn gezicht was licht behaard en 
hij droeg een lange donkerblauwe jas, spijkerbroek en zwarte schoenen. De 
Hecht reed op een wit met lila gekleurde damesfiets, met op de bagage-
drager twee blauwe tassen. Of er iets op deze tassen stond, vermeldt het 
dossier niet. Dat is jammer, nu sommige getuigen spraken over een tekst 
op de tassen van de dader.
De Hecht was onderweg naar de fotovakschool, die zich in de buurt van 
het volkstuincomplex bevond. De getuigen Bahalla en Leatitia vertelden 
ook over twee geheime hutten waar ze wel eens samen met Felicita naar-
toe gingen. Deze hutten lagen vlak bij de fotovakschool waar De Hecht 
studeerde. De Hecht zou Felicita bij deze hutten kunnen hebben gezien. 
De fiets van De Hecht werd na de aanhouding voor verder onderzoek 
 veiliggesteld. Wat er na de inbeslagname met de fiets is gebeurd, blijkt niet 
uit het dossier.
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Op 25 november 1994 kregen getuigen Yalte en Leatitia apart van elkaar 
door een confrontatiespiegel De Hecht te zien. Zij verklaarden met zeker-
heid te weten dat hij niet de man was bij wie Felicita achterop de fiets zat.
De Hecht werd vervolgens verhoord en hij gaf een alibi. De dag van de 
moord werd hij om 8.00 uur wakker. Zijn vriendin was net opgestaan om 
naar haar werk te gaan. Uit het dossier blijkt niets over een verhoor van de 
vriendin. In het dossier staat ook niet of De Hechts alibi door de politie is 
gecontroleerd. De Hecht werd drie uur na zijn aanhouding weer in vrijheid 
gesteld. De politie vond dat er geen aanwijzingen waren dat De Hecht de 
moord zou hebben gepleegd.

Een nieuwe verdachte

Nadat De Hecht was aangehouden, niet werd herkend door de meisjes 
en weer werd vrijgelaten, ging de politie verder op zoek naar de dader. De 
politie ging in het computersysteem op zoek naar mensen met soortgelijke 
antecedenten als die van de moord op Felicita. Een van die mannen was 
Harke. Zijn foto vertoonde ook nog sterke gelijkenis met de compositiefoto 
die was gemaakt met Van Vessem. De politie onderzocht of er overeenkom-
sten waren tussen de moord op Felicita en de moord op Maitrie. Politieman 
Naaven vergeleek de moorden met elkaar en zag hierbij vijf overeenkom-
sten. Hij voerde in feite case linkage uit, een specialistisch vak waarin hij 
niet was opgeleid.12

De eerste overeenkomst die Naaven vaststelde, was dat zowel Maitrie 
als Felicita met messteken om het leven was gebracht. De politie zag een 
overeenkomst in het aantal messteken. Dat is een globale overeenkomst, 
want er is nog een verschil tussen de halvemeterschaar die bij Maitrie zou 
zijn gebruikt en een gewoon mes dat kennelijk bij Felicita werd gebruikt. 
Belangrijker zijn de uiteenlopende verwondingen. Maitrie was onder ande-
re één keer in haar schaamstreek gestoken, terwijl dit bij Felicita niet het 
geval was. Bij Maitrie waren er wurgsporen in haar nek gevonden, terwijl 
dergelijke sporen bij Felicita ontbraken.
Een tweede overeenkomst was volgens verbalisant Naaven hoe de meis-
jes waren aangetroffen: beiden met ontbloot onderlichaam. Naaven zag 
als derde overeenkomst dat er bij beide meisjes geen aanwijzingen waren 
gevonden voor seksueel misbruik. Tenminste, bij geen van beiden werd 
sperma gevonden, hetgeen seksueel misbruik niet uitsluit.
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Een gedeeltelijk afgebroken struik in de buurt van Felicita werd als vierde 
overeenkomst gezien. De dader heeft Maitrie na de moord toegedekt met 
takken. Dat was bij Felicita niet het geval. Er was wel in de nabijheid een 
struik losgetrokken, maar nergens blijkt uit dat de dader dat heeft gedaan 
en evenmin dat die struik ertoe diende om Felicita toe te dekken. De laatste 
overeenkomst lijkt vergezocht.
Tot slot zag Naaven gelijkenis in de huidskleur van de meisjes. Maitrie had 
een bruine huidskleur, Felicita had een getinte huidskleur. Op basis van 
de gevonden overeenkomsten werd Harke, die al was veroordeeld voor de 
moord op Maitrie, verdacht van de moord op Felicita.

Harkes aanhouding

Naast de gevonden overeenkomsten was het signalement dat was opge-
geven door getuige Van Vessem van belang. Op de foto in de administratie 
van de politie had Harke een baard en een snor. Van Vessem sprak over een 
man met snor. Geen van de overige getuigen had het over gezichtsbeha-
ring gehad. Daarom stelden verbalisanten Danken en Banke een onderzoek 
in. Zij parkeerden dezelfde dag, 26 november, voor Harkes huis en zagen 
hem voor het raam staan. Ze rapporteerden het volgende:

‘Wij verbalisanten schrokken van de treffende gelijkenis van deze 
man met de door de getuige Van Vessem gemaakte compositiefoto. 
Wij zagen dat J. geen baard meer droeg, doch slechts een snor. Op-
vallend is daarbij te vermelden dat van J. bekend was dat hij gedu-
rende enkele jaren baarddragend was (tot medio 1994) en dat hij nu 
gladgeschoren bleek te zijn. J. is nog wel snordragend.’

De vermeende treffende gelijkenis van Harke met de compositiefoto leidde 
ertoe dat de politie vanaf 26 november ging posten voor Harkes huis. In het 
politiejournaal kan een aantal data worden gevonden waarop is gepost, 
maar slechts van enkele data is proces-verbaal opgemaakt. Er is een proces-
verbaal van de constatering dat Harkes uiterlijk gelijkenis vertoonde met 
de compositiefoto. Een ander proces-verbaal gaat over de fiets die Harke 
gebruikte, de roze damesfiets van zijn dochter. Die fiets is belangrijk voor 
de bewezenverklaring voor de moord op Felicita, zoals we later zullen zien.
Op 9 december werd door de verbalisanten geconstateerd dat Harke een 
driekwart donkerblauwe jas met goudkleurige knopen had. Volgens de 
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 verbalisanten was ook dit een belastend feit. Getuige Van Vessem had 
namelijk verklaard dat de man op de fiets een dergelijke jas droeg. Tot slot 
werd er op 19 december gesignaleerd dat Harke blauwe fietstassen achter-
op zijn roze fiets had. Hierna werd Harke op 20 december 1994 om 7.10 uur 
aangehouden. Daarbij vermeldden de verbalisanten dat het opvallend was 
dat Harke bij zijn aanhouding zijn blauwe jas van de kapstok verhing, om 
vervolgens zijn meerkleurige jas aan te trekken. Ze vonden dit belastend, 
omdat ze hieruit opmaakten dat Harke iets te verbergen had. Dit wordt 
duidelijk in een verhoor op 5 januari 1995. De geluidsopnames van het ver-
hoor zijn uitgetikt door de advocaat van Harke en in het dossier gevoegd. 
Het gedeelte over de jas is hierna weergegeven (R: rechercheur; H: Harke):

R: ‘Weet je nog welke jas je van de kapstok afgepakt hebt die dag, 
toen je werd opgehaald?’
H: ‘Ja, die gekleurde.’
R: ‘Ja. Die gekleurde. En waar hing die gekleurde jas?’
H: ‘Aan de kapstok.’
R: ‘Ja, maar hing die bovenaan of onderop?’
H: ‘Weet ik veel.’
R: ‘Hier onder die blauwe. Die blauwe werd eerst verhangen want 
die mocht niet mee Har.’
H: ‘Die had ook best mee gemogen.’
R: ‘Nee, want die ging opzij.’
H: ‘Ja …’ (er wordt doorheen gepraat)
R: ‘Jij wilde niet dat die blauwe jas meeging. We hebben hem wel 
meegenomen natuurlijk.’
R: ‘Omdat jij weet dat er iets gebeurd is op het moment dat jij die 
blauwe jas droeg.’

Uit het gesprek blijkt dat de rechercheurs het verdacht vonden dat Harke 
per se zijn gekleurde jas aan wilde en daarvoor zijn blauwe jas verhing. 
De rechercheurs interpreteerden dat alsof Harke iets te verbergen had. 
Dit ‘verdachte gedrag’ paste in het plaatje van Harke als dader. Dit blijkt 
ook uit de laatste opmerking ‘omdat jij weet dat er iets gebeurd is op het 
moment dat jij die blauwe jas droeg’ van de rechercheur. Het lijkt erop dat 
beslist is dat de dader is gevonden. Behalve het korte onderzoek naar De 
Hecht is geen andere verdachte door de politie onderzocht.
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De dag van Harke

Harke leverde meestal op de laatste donderdag van de maand zijn uitke-
ringsbriefje in bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, het SFB-kantoor aan 
de Apeldoornselaan. In zijn eerste verhoor op 20 december 1994 zei Harke 
dat hij op die donderdagen altijd om 8.05 uur van huis vertrok, ruim voor-
dat het kantoor om 9.00 uur opende. Het inleveren van het uitkerings-
briefje moest persoonlijk gebeuren en Harke deed dit altijd bij dezelfde 
man. Hoe de man heette, wist Harke niet. Na het inleveren van het briefje 
fietste Harke terug naar huis, waar hij dan rond 9.30 uur weer aankwam.
In Harkes eerste verhoor op 20 december vroegen verbalisanten Schiebroek 
en Naaven wat hij zich van 24 november nog kon herinneren. Harke zei 
hierop dat hij zich van deze dag nog vrij veel kon herinneren, omdat zijn 
dochter Bette de dag ervoor jarig was geweest. Op 24 november had hij 
met zijn vader André de wasdroger gerepareerd. Hij was die donderdag-
ochtend, zoals elke laatste donderdag van de maand, om 8.05 uur naar het 
SFB-kantoor vertrokken. Omdat het kantoor nog was gesloten, meende 
Harke dat hij daar rond 8.50 uur aankwam. Nadat hij zijn briefje had afge-
geven, is hij naar huis teruggegaan en kwam rond 9.40 uur weer thuis. 
Hij is toen begonnen met het uit elkaar halen van de wasdroger. Rond 
10.30 uur kwam André en hebben ze verder bijna de hele dag samen aan de 
wasdroger gewerkt. De klus kwam niet af, zodat de mannen de volgende 
dag ermee verder zijn gegaan. Harke en André haalden eerst een onderdeel 
bij de Miele-onderdelenwinkel. Waar deze winkel precies was, wist Harke 
niet. Hij lette niet goed op toen zijn vader naar de winkel reed.
Ook Harkes vrouw Ingrid werd op 20 december voor het eerst gehoord. 
Ingrid vertelde dat zij en Harke op 24 november om 6.00 uur zijn opge-
staan en de hele dag thuis zijn gebleven. Volgens Ingrid had Harke die 
dag het huis niet verlaten. Rond 9.15 uur kwam Harkes vader om samen 
met Harke de wasdroger te repareren. Hiermee zijn ze tot 14.00 uur bezig 
geweest. Omdat de wasdroger nog niet afdoende was gerepareerd, kwam 
André hiervoor de volgende dag terug. Het is niet helemaal duidelijk hoe 
Ingrid dit allemaal nog wist. Het anker voor haar herinnering kan de ver-
jaardag van haar dochter Bette zijn geweest.
Op 21 december legde Ingrid nog telefonisch een verklaring af, waarin zij 
vertelde dat Harke op 24 november wél naar het SFB-kantoor was geweest. 
Hij zou rond 9.30 uur weer thuis zijn gekomen en aan haar hebben verteld 
dat het SFB-kantoor gesloten was. Maar omdat Harke al de hele week met 
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de droger bezig was geweest, wist Ingrid niet precies meer of Harke dat ook 
op 24 november had gedaan. Ingrid wist wel dat André rond 9.45-10.00 uur 
bij hen thuis kwam. Welke dag dit precies was, kon ze zich niet herinneren. 
In ieder geval gingen de mannen rond 10.00 uur de wasdroger repareren. 
Wat Ingrid nog wel wist, was dat Harke en André op maandag 28 novem-
ber een schoepenrad voor de droger hadden gehaald. De tweede verklaring 
komt beter overeen met wat bekend is over wat mensen zich na een maand 
nog kunnen herinneren: wat er precies op welke dag gebeurde is meestal 
niet meer helemaal duidelijk.
In zijn verhoor op 20 december bevestigde Harkes vader dat hij op 24 no-
vember samen met Harke de wasdroger had gerepareerd. André zei dat hij 
rond 8.45 uur van huis was gegaan en tussen 9.15 uur en 9.30 uur bij Harke 
was. Harke en Ingrid waren op dat moment allebei thuis. De mannen zijn 
tot 15.15 uur met de wasdroger bezig geweest, maar ze kregen de klus niet 
af. Op 25 november kwam André weer, om tot in de middag verder aan de 
droger te werken.
In Andrés tweede verhoor op 21 december vertelde hij, net als Ingrid, dat 
hij op 28 november samen met Harke een schoepenrad ging kopen. Harke 
rekende het onderdeel af. Of Harke een bon heeft gekregen, wist hij niet 
meer. Ook vertelde André dat hij op 20 december naar de Miele-winkel is 
teruggegaan om te vragen of ze iets over de aankoop in hun administra-
tie konden vinden. Daarmee hoopte Harkes vader te kunnen bewijzen dat 
zij daadwerkelijk op 24 of 25 november aan de droger hadden gewerkt. De 
aankoop van het schoepenrad stond echter niet in de computer. Volgens 
de verkoper was het mogelijk dat Harke een geschreven bon had gekregen. 
Het onderzoek van vader leverde verder niets op. De verkoper bevestigde 
het verhaal in zijn verhoor.
Het dient een doel om langer stil te staan bij de vraag of Harke nu wel of 
niet op 24 november naar het SFB-kantoor is geweest. Naar aanleiding van 
de verklaring van Ingrid werd op 20 december Nagtegaal gehoord. Nagte-
gaal was niet alleen administrateur en plaatselijk vertegenwoordiger van 
de Hout en Bouwbond CNV, hij verrichtte ook enkele administratieve han-
delingen voor het SFB-kantoor. Nagtegaal zei dat uit zijn administratie 
bleek dat Harke op donderdag 1 december voor het laatst in het SFB-kantoor 
was geweest. Harke stond toen al voor de deur te wachten. De voorlaatste 
keer dat Harke op kantoor was, was volgens Nagtegaal op 3 november. Op 
24 november was Harke volgens de administratie niet op het SFB-kantoor 
geweest, hoewel het toen wel open was.
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Toen Harke op 22 december werd geconfronteerd met de verklaring van 
Ingrid dat het SFB-kantoor op 24 november was gesloten, sprak hij dit 
tegen. Harke zei dat hij die ochtend nog een gesprek had met zijn contact-
ambtenaar. Het gesprek ging over een aanvullende uitkering. Het briefje 
voor deze aanvullende uitkering moest echter door Ingrid worden onder-
tekend. Om die reden ging Harke de volgende dag, vrijdag 25 november, 
terug naar het SFB-kantoor. Het kantoor bleek toen gesloten te zijn. Op de 
vraag of Ingrid en Harkes contactambtenaar dan hadden gelogen, gaf Har-
ke als antwoord dat hij de waarheid sprak. Op 26 december zei Harke dat 
er op de deur van het gesloten kantoor een briefje hing met de medede-
ling dat het kantoor was gesloten. Omdat Harke analfabeet was, werd dit 
door een voorbijganger aan hem voorgelezen. Tijdens de terechtzitting op 
23 maart 1995 vertelde Harke dat hij op 24 november van 8.40 tot 9.00 uur 
heeft staan wachten tot het SFB-kantoor openging. Hij heeft toen twee à 
drie minuten met een medewerker van het kantoor gesproken over de Toe-
slagenwet. Hoe deze medewerker heette, wist Harke niet meer.
Op 27 december werd Van Zunne, een medewerker van de Stichting SFB 
in Rijswijk, gehoord. Hij had op zijn werk vernomen dat hun cliënt Harke 
door de politie was gearresteerd. Bij zijn werk kwam hij Harkes formulier 
Toeslagenwet tegen. Het formulier was de aanvraag voor een aanvullende 
uitkering. Het formulier was door de aanvrager gedateerd op 24 november. 
Het formulier was ondertekend door Harke, Ingrid en Nagtegaal. De datum 
van binnenkomst van het formulier was echter niet vastgelegd. Waarom 
dit niet was gebeurd, kon Van Zunne niet zeggen. Normaliter werden de 
formulieren bij binnenkomst van een stempel met datum voorzien. Door-
dat deze stempel ontbrak, was het onduidelijk op welke datum het formu-
lier was binnengekomen.
Op 16 januari 1995, inmiddels bijna twee maanden na de moord, werd 
Ingrid opnieuw verhoord. Zij vertelde dat Harke op 21 november een brief 
van het SFB kreeg, waarin werd vermeld dat de uitkering omlaag zou gaan. 
Op 22 november had Harke volgens Ingrid met het SFB gebeld en werd hem 
verteld dat hij een aanvullende uitkering kon krijgen. Harke ging daarop 
op 24 november naar het SFB-kantoor om een aanvraagformulier te halen. 
Dat formulier kreeg hij van Nagtegaal, die het al gedeeltelijk had ingevuld. 
Ingrid heeft die avond de datum, 24 november, op het formulier ingevuld 
en haar handtekening eronder gezet. Op 25 november zou Harke het for-
mulier weer naar het SFB-kantoor hebben gebracht. Harke kwam toen ech-
ter onverrichter zake thuis omdat het SFB-kantoor was gesloten.
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Na dit verhaal werd op 24 januari mevrouw Stibbe gehoord. Zij was assis-
tent-beoordelaar bij de Stichting SFB. Stibbe kon zich de brief waarover 
Ingrid het had niet herinneren. Ze zei dat als haar naam eronder stond, 
zij de brief wel moest hebben geschreven. Als de brief was gedateerd op 
21 november, dan moest hij volgens haar dezelfde dag nog zijn verstuurd. 
Een afschrift van de brief was echter niet meer te vinden. Stibbe kon zich 
niet herinneren of ze de brief had verstuurd en of ze Harke telefonisch had 
gesproken.
Met behulp van de verklaringen krijgen we geen definitief uitsluitsel over 
de dagbesteding van Harke op 24 november. Door de verschillende verha-
len blijft het onduidelijk of Harke naar het SFB-kantoor is geweest: volgens 
Harke en Ingrid wel, maar er is geen bewijs gevonden. Nadat Harke van 
het SFB-kantoor terugkwam, zouden hij en zijn vader aan de wasdroger 
hebben gewerkt. Dat werd bevestigd door André en Ingrid. Alleen heeft 
André Harke op 24 november pas vanaf 9.15 uur gezien. Toen kwam hij bij 
Harke thuis aan. Dit betekent dat als Harke Felicita heeft omgebracht, hij 
het binnen een tijdsbestek van 45 minuten moet hebben gedaan. Dan zou 
hij ook binnen die tijd weer vanaf het Kleine Loo naar zijn huis moeten 
zijn gefietst. De 45 minuten ontlenen wij aan het feit dat Felicita om 8.20 
uur nog voor het laatst is gezien. Het ontbreken van een goed alibi maakt 
iemand niet meteen schuldig. Aan de hand van de verhalen over de dagbe-
steding van Harke kan geen duidelijkheid worden geschapen over de vraag 
of Harke de moord heeft gepleegd of niet.

Is Harke de man op de fiets?

Eerder hebben wij de signalementen besproken die de getuigen gaven van 
de man bij wie Felicita achterop de fiets zat en van de fiets. Een belangrijke 
vraag is of Harke en zijn fiets in die signalementen passen.
De getuigen noemden zeer uiteenlopende kleuren van de fiets. De kleur 
is echter van belang voor de vraag of Harke de dader kan zijn geweest. 
Als Harke met de fiets wegging, meestal naar zijn ouders of naar het SFB-
kantoor, gebruikte hij de fiets van zijn dochter Bette. Zijn eigen fiets was 
volgens Harke drie maanden geleden gestolen. Bettes fiets was geheel roze 
met een witte kettingkast. De kleur roze werd door één getuige genoemd. 
Op de fiets van Bette zaten blauwe dubbele fietstassen. Vier van de zeven 
getuigen vertelden dat de man achterop de fiets blauwe fietstassen had. 
Op de fietstassen van Bette staat de tekst ‘Netwerk VSP’. De tekst ‘Netwerk’ 
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staat in blauwe of zwarte letters geschreven in een wit blok. Achter dit blok 
staat VSP in witte letters. Volgens Leatitia stond er een andere tekst op de 
tas van de dader, namelijk ‘Telegram’.
De fietstassen zaten op de fiets van Bette omdat zij meestal op de maan-
dag of dinsdag samen met Harke folders bezorgde. Harke haalde de tassen 
naar zijn zeggen weer van de fiets af na het bezorgen van de folders. Ingrid 
bevestigde dat. In de week van 24 november is er een extra bezorgronde 
geweest. De folders werden op woensdag 23 november bij Harke thuis 
afgeleverd en moesten op donderdag of vrijdag worden bezorgd. Harke 
wist niet meer op welke dag hij dat heeft gedaan. Het is daarom niet dui-
delijk of de tassen op donderdag 24 november op de fiets hebben gezeten. 
Volgens Harke zelf zaten ze er niet op.
De technische recherche heeft bij het lichaam van Felicita de afdruk van 
een bandenspoor gevonden. Hiervan is een gipsafdruk gemaakt. Het 
onderzoek naar de gipsafdruk geeft geen duidelijkheid over de vraag of 
Harke schuldig is aan de moord of niet. Zeno Geradts van het Gerechte-
lijk Laboratorium concludeerde in zijn rapport dat de achterband van de 
fiets van Bette in aanmerking kwam als mogelijke sporenveroorzaker. 
Door het ontbreken van karakteristieke kenmerken kon hij niet vaststellen 
of het spoor echt met deze band was gemaakt. Een belangrijke vraag die 
niet is gesteld, is hoe algemeen de sporen zijn en of de sporen ook overeen 
zouden kunnen komen met een grote hoeveelheid andere fietsbanden. De 
technische recherche noch Geradts roerde dat onderwerp aan. Overigens 
is de vraag naar de zeldzaamheidswaarde ook niet bij ander bewijs aan de 
orde gesteld.
Ook de beschrijvingen van de kleding van de man op de fiets liepen uiteen. 
Harke had een donkerblauwe driekwart jas met één rij gouden knopen, die 
hij droeg als het erg koud was. De kleur van de jas van de man werd beschre-
ven als donkerblauw of zwart. Als het niet koud was droeg Harke zijn meer-
kleurige jas, beweerde hij. Uit een weeroverzicht van 24 november 1994 
blijkt dat het die dag rond 8.00 uur 12.4 graden was. Harke is op 9 decem-
ber ook met zijn meerkleurige jas gezien door de agenten die voor het huis 
van Harke aan het posten waren. Het was die dag ongeveer 9  graden. Dit 
alles geeft nog geen zekerheid over de jas die Harke op 24 november droeg. 
Harke had op 24 november naar eigen zeggen een blauwe spijkerbroek aan. 
Hij vertelde tijdens een verhoor dat hij daar zijn klompen bij droeg. Hij ver-
telde er niet bij waarom hij nog zo goed wist dat hij die dag zijn klompen 
aanhad. Naast zijn klompen zijn bij Harke nog een paar halfhoge laarzen, 



75

De moord in 1994

een paar zwarte rubberen laarzen en een paar bruine werkschoenen in 
beslag genomen. Geen van de getuigen beschrijft klompen.
In het dossier zit een kleurenfoto van Harke. Om te bepalen wat Har-
kes haarkleur is, hebben wij twaalf personen onafhankelijk van elkaar 
gevraagd Harkes haarkleur te omschrijven op basis van de kleurenfoto. Van 
de twaalf personen beschreven zes personen de haarkleur als bruin, twee 
personen als bruin-rossig, één persoon noemde het middenbruin en drie 
personen beschreven het als donkerbruin. De kleur die getuigen Van Ves-
sem en Van de Aderna noemden, donker, past het meest in het rijtje van de 
haarkleuren van Harke.
Harke had aan de voorkant van zijn haar twee inhammen en zijn oren 
waren zichtbaar. Volgens Harke kamde hij zijn haar altijd naar achteren. De 
getuigen beschreven gevarieerde modellen, waardoor niet valt te bepalen 
of het haar van Harke hiermee overeenkomt. Drie getuigen, Leatitia, Van 
de Aderna en Esteria noemden het haar krullend. Harkes haar krult in ieder 
geval niet.
Toen agenten Banke en Danken op 26 november onderzoek deden bij het 
huis van Harke zagen zij dat Harke een snor had. Op 24 november zal hij 
dus ook een snor hebben gehad. Een volle snor groeit immers niet in twee 
dagen helemaal aan. Er was echter maar één getuige die verklaarde dat de 
man die Felicita meenam een snor had, namelijk Van Vessem.
Over de lengte van de man werd zo uiteenlopend verklaard, dat het moei-
lijk is iets over zijn ware lengte te zeggen. De genoemde lengtes varieerden 
van 1 meter 60 tot 1 meter 90. Harke is 1 meter 76. De genoemde leeftij-
den van de man varieerden van 30 tot 50 jaar. Harke was op dat moment 
36 jaar.
Omdat de signalementen die door de getuigen zijn gegeven zo uiteen-
lopen, is het moeilijk om te beweren dat Harke de man op de fiets kan zijn 
geweest. Het is niet mogelijk om alleen op basis van de getuigenverkla-
ringen te bepalen of Harke de man is geweest bij wie Felicita achterop zat 
en of hij de dader is van de moord op Felicita. Om overtuigd te raken van 
Harkes daderschap is ander bewijs nodig.

Een extra getuige

Naast de genoemde getuigen is er nog een getuige die de dader eventueel 
heeft gezien nadat het misdrijf was gepleegd. Dit is Hofhuis. Zij werd pas 
een maand na de moord, op 27 december, verhoord. Zij kwam pas zo laat 
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met haar verklaring omdat zij niet goed wist wat zij met de gebeurtenis 
aan moest. Uiteindelijk vertrouwde ze het niet en besloot ze het toch aan 
de politie te melden.
Hofhuis fietste op 24 november op de Hofzichtlaan in de richting van Voor-
burg en Leidschendam. Op een gegeven moment zag zij vanuit de Populie-
rendreef van rechts een man aan komen fietsen. De man trapte stevig door, 
maar hij haalde haar niet in. Het was op dat moment 8.53 uur. Dat had 
Hofhuis op de stadsklok gezien. Toen zij voor het stoplicht stond te wach-
ten, keek ze om en zag ze dat de man achter haar stond. Ze keek recht in het 
gezicht van de man en ze vond dat hij zeer angstig keek. Hofhuis schrok van 
de manier waarop de man naar haar keek. Ze durfde niet nog een keer om 
te kijken en keek daarom onder haar linkerarm door.
Het signalement dat Hofhuis van de man gaf, komt voor een deel overeen 
met de signalementen die door de andere getuigen zijn gegeven. De over-
eenkomst in combinatie met de tijd en de plaats waar zij de man heeft 
gezien, doet vermoeden dat Hofhuis de dader na het misdrijf heeft gezien. 
Zo zag ook Hofhuis dubbele, groene of blauwe fietstassen achterop een 
sportfiets voor dames. De man was te groot voor de fiets. Over de jas ver-
klaarde Hofhuis alleen dat die donkerblauw van kleur was. Over het haar 
vertelde zij dat de man donkerblond tot donker haar had. Het haar was aan 
de zijkant bij het oor naar achteren gekamd en het had aan de zijkant een 
slag. De man had aan de voorkant van zijn haar inhammen.
Wat de verklaring van Hofhuis waard is, kan moeilijk worden bepaald. Het 
is jammer dat zij zich zo laat bij de politie meldde, want na een maand is in 
de regel een dergelijke getuigenverklaring minder waarheidsgetrouw dan 
direct na het misdrijf. Zij heeft in ieder geval niet geholpen om de dader op 
te sporen.
Wij onderzochten of de door Hofhuis beschreven route overeenkomt met 
de route van de plaats delict naar het huis van Harke. Harke woonde des-
tijds op de Prinses Annalaan in Leidschendam. De routeplanner laat ons 
zien dat de route die Hofhuis beschreef een gedeelte kan zijn van de route 
van de plaats delict naar het huis van Harke. De kans bestaat dat Hofhuis 
Harke heeft gezien. Als hij de dader is, dan is het ook niet vreemd dat hij 
angstig keek, omdat hij net een moord had gepleegd.
Het is niet waarschijnlijk dat Hofhuis Harke zag terwijl hij niet de dader 
van het misdrijf was. Harke heeft grote problemen om zich te oriënteren. 
Als hij naar het SFB-kantoor is geweest, zoals hij beweert, had hij langs de 
door Hofhuis beschreven route kunnen rijden, maar hij zou dat naar eigen 
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zeggen niet doen. Volgens Harke volgde hij altijd de tramlijnen omdat hij 
anders de weg kwijtraakte. Op de Populierendreef reed destijds geen tram. 
Op de Hofzichtlaan wel.
Echt behulpzaam is de verklaring van Hofhuis niet. Zij kan ook iemand 
anders gezien hebben die de dader was. Zij kan ook gewoon een willekeu-
rige onschuldige burger zijn tegengekomen. We weten het gewoon niet.

De fotoconfrontatie en de osloconfrontatie

Getuige Van Vessem nam op 3 december deel aan een fotoconfrontatie. Hij 
kreeg zestien foto’s van personen te zien die bekend waren bij de politie. In 
het dossier wordt niet vermeld hoe de selectie tot stand was gekomen. Een 
van de foto’s was van Harke. Op de politiefoto had Harke nog een baard, 
maar die was door de politie weggeretoucheerd. Van Vessem wees nie-
mand aan. Dat is belangrijk, omdat Harke juist in het politiesysteem was 
opgespoord op basis van de gelijkenis met de compositiefoto die op Van 
Vessems aanwijzingen was gemaakt.
Om te onderzoeken of Harke zou worden herkend door een van de andere 
getuigen als de man bij wie Felicita achterop zat, werd een osloconfronta-
tie georganiseerd. De confrontatie werd op 27 december 1994 gehouden. 
Bij een osloconfrontatie wordt een aantal personen op rij aan de getuige 
getoond door een onewayscreen. Een onewayscreen is een venster waar-
door de getuige aan de ene kant wel kan kijken, maar de personen op rij 
aan de andere kant niet. De personen in rij zijn, op de verdachte na, figu-
ranten en onschuldig. De figuranten en de verdachte moeten voldoen aan 
het signalement dat de getuige van de dader gaf. In de osloconfrontatie 
wordt de getuige gevraagd of hij een van de personen in de rij herkent als 
de dader.
In de osloconfrontatie werden vijf figuranten en Harke getoond aan een 
aantal getuigen. Uit het dossier blijkt niet wie de figuranten waren. De 
deelnemende getuigen waren Van de Aderna, Waller, Bahalla en Leati-
tia. Omdat Van Vessem foto’s had bekeken van zestien personen inclusief 
Harke, kon hij niet meer meedoen. Yalte nam ook niet deel. Zij had eerder 
verklaard dat ze de man op de fiets niet goed had gezien. Dit is vreemd, 
omdat de compositietekening en het signalement nu juist gebaseerd zijn 
op haar verklaring. Manda, technisch rechercheur, en De Rade, materiedes-
kundige technische recherche van de Centrale Justitiële Dienst (een onder-
deel van de Koninklijke Marechaussee), selecteerden vijf figuranten voor de 
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confrontatie. Die figuranten vertoonden volgens hen gelijkenis – qua ras, 
lengte, postuur, houding, gelaatskenmerken en haarkleur – met de door 
de getuigen opgegeven signalementen van de dader en het uiterlijk van 
Harke.
De figuranten en Harke hadden allemaal een snor en droegen een blauwe 
overall. Die snor stond helemaal niet in de signalementen van de getuigen. 
Alleen Van Vessem, die niet deelnam, had het over een snor gehad. Hij was 
ook de enige die verklaarde over werkkleding. Zo werd er door de andere 
getuigen verklaard over een nette pantalon of een blauwe of zwarte broek. 
Daarnaast droegen Harke en de figuranten allemaal een blauwe jas en 
zwarte sokken. Dit zijn volgens de politie de kenmerken die door de getui-
gen in hun verklaringen werden genoemd. De figuranten werden door een 
grimeur licht geschminkt en gekamd om te grote onderlinge verschillen 
kleiner te maken. Ook Harke werd geschminkt.
Dat schminken is een slechte keuze. De politie miskent daarmee de rol 
van de figuranten. Zij staan er niet om het de getuige zo lastig mogelijk 
te maken. Zij staan er vooral om ervoor te zorgen dat als een getuige gaat 
gokken omdat hij het allemaal niet zo goed weet, hij vooral de kans heeft 
om een figurant te kiezen van wie wij weten dat hij onschuldig is. Het 
wordt wel voorgeschreven in de Nederlandse regels.13 Dat is een onverstan-
dig voorschrift. Op de foto’s in het dossier is te zien dat de zes mannen erg 
op elkaar lijken. Zo zijn ze allemaal bijna even groot en hebben ze een rond 
gezicht. Ook zijn ze allemaal beginnend kalend. Zo is het voor de getuige 
onnodig lastig gemaakt.
Bij de vier gehouden confrontaties op 27 december werd elke getuige bege-
leid door een afzonderlijke politieambtenaar. De politieambtenaren ken-
den de verdachte en de figuranten niet. De eerste confrontatie was met 
getuige Van de Aderna. Harke had zelf uitgekozen om op plek nummer vijf 
in de rij van zes mannen te gaan staan. Van de Aderna verklaarde dat ze niet 
met zekerheid durfde te zeggen wie de bedoelde man was. Ze verklaarde 
dat nummer twee en nummer vijf hetzelfde gezicht hadden als de man bij 
wie Felicita achterop zat. Dit wist zij echter niet zeker. Haar  aanwijzingen 
zijn het resultaat van raden. Een goede instructie had moeten voorkomen 
dat zij op die manier ging raden. De conclusie moet zijn dat Van de Aderna 
de verdachte niet heeft herkend.
De tweede confrontatie was met Waller. In dat geval ging Harke op plek 
nummer twee in de rij staan. Waller verklaarde dat ze persoon nummer 
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zes voor honderd procent herkende. Ze herkende de man aan zijn gehele 
voorkomen. Ook zij herkende derhalve niet de verdachte.
De derde confrontatie was met Bahalla. Harke ging op plek nummer drie 
staan. Bahalla verklaarde dat ze niemand van de mannen kende. We gaan 
ervan uit dat Bahalla hiermee bedoelde dat ze niemand van de mannen 
herkende, aangezien ze op 24 november had verklaard dat zij de man bij 
wie Felicita achterop zat niet kende.
De vierde en laatste confrontatie was met Leatitia. Harke ging op plek 
nummer zes in de rij staan. Leatitia verklaarde dat ze zeker wist dat het de 
vijfde man van links was: de aanwijzing was onjuist.
Harke werd zodoende door geen van de getuigen herkend. Alleen Van de 
Aderna twijfelde tussen Harke en een figurant. De twee vriendinnetjes van 
Felicita, die de man met Felicita goed hebben gezien, herkenden Harke niet. 
De verklaringen die zijn afgelegd aan de hand van de osloconfrontatie zijn 
uiteindelijk niet gebruikt als bewijs voor de veroordeling van Harke. Het 
feit dat Harke niet werd aangewezen in de osloconfrontatie, lijkt voor de 
politie slechts een onbelangrijk detail. In feite is het ontlastend bewijs. De 
politie bleef Harke verdenken van de moord op Felicita.

Alternatieve daders

Er zijn aanwijzingen dat Felicita om het leven is gebracht door iemand 
die zij kende. In het dossier staan daarvoor vier argumenten, die wij hier 
bespreken. Het eerste is dat Felicita enkele weken voor de moord vreemd 
gedrag vertoonde. Het tweede argument is de verklaring van een school-
genootje dat Felicita contact had met een voor het schoolgenootje onbe-
kende man. Het derde argument is dat de man bij wie Felicita achterop 
de fiets zat, riep dat hij haar stiefvader was. En het vierde argument is dat 
Felicita volgens een getuige ontspannen achterop de fiets zat bij man. Wij 
bespreken de vier argumenten.
Volgens Felicita’s moeder, Veloline, ging Felicita sinds een halfjaar alleen 
naar school. Toen Felicita de bewuste 24 november van huis ging, zei Velo-
line nog tegen haar dat zij niet met vreemde mannen mee moest gaan. 
Felicita’s antwoord verbaasde Veloline. Veloline vertelde daarover aan de 
politie:
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‘Ze keek een beetje verbaasd naar mij en zei: “Hoe, weet, jij dat nou?” 
Ik verbaasde mij over dit antwoord. Doch ik ben hier niet verder op 
ingegaan.’

Felicita ging volgens Veloline gemakkelijk met volwassenen om, of ze nu 
bekend waren of niet. Dit blijkt ook uit de verklaringen van enkele getuigen 
die zeggen dat Felicita wel eens een praatje met hen maakte, zoals een 
vrouw die Felicita vaak tegenkwam bij het uitlaten van haar hond op het 
Kleine Loo.
Veloline vertelde ook dat Felicita een tijd heeft gehad dat zij haar stief-
vader, Lavende, onverwachts in zijn kruis greep. Toen Lavende en Veloline 
aan haar vroegen waarom zij dat deed, vertelde Felicita hen dat zij dat had 
overgenomen van iemand van school. Na haar enkele malen te hebben 
gewaarschuwd, hield dat gedrag op.
Begin november, ongeveer drie weken voor de moord, begon Felicita zich 
volgens Veloline en Lavende opnieuw anders te gedragen. Zij begon in haar 
broek te plassen en veegde haar billen niet goed af. Veloline en Lavende 
vonden Felicita nerveuzer geworden. Soms lag ze zonder aanleiding wild 
met haar benen en armen zwaaiend te giebelen. Lavende en Veloline von-
den het niet vreemd genoeg om naar de huisarts te gaan. Ze vroegen een 
aantal maal aan Felicita wat er aan de hand was, maar zij wilde dit niet 
vertellen. De ouders vonden het ook vreemd dat Felicita, wanneer ze thuis-
kwam van school, direct de trap opliep naar haar slaapkamer. Normaal 
gesproken kwam ze altijd eerst naar de huiskamer. Wat ze boven in haar 
slaapkamer deed voordat ze naar beneden kwam, wilde Felicita niet zeg-
gen. Men zou verwachten dat dit verhaal voor de politie een aanleiding 
zou zijn om huiszoeking te doen in de kamer van Felicita. Dat klopt. Op 
28 november 1994 doorzochten twee verbalisanten de kamer van Felicita, 
zowel bij haar moeder thuis als bij haar biologische vader thuis. Bij moeder 
thuis werd in de kamer een telefoonboekje met telefoonnummers gevon-
den. Ze waren alle van haar vriendinnen.
Er werd bij de huiszoeking in de kamer van Felicita ook een agenda van 
1985/1986 gevonden. De oorspronkelijke eigenaar werd getraceerd. Hij ver-
telde dat hij bij een verhuizing die agenda met allerlei andere spullen in 
een container had gegooid. Hij had toen ook gezien dat kinderen uit de 
buurt er spullen uithaalden. De agenda is van belang, omdat er een aante-
kening staat bij dinsdag 8 oktober: ‘Oome Har’. 8 oktober is 8 oktober 1986. 
En Oome Har staat er verder zonder enige andere aantekening. Volgens het 
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Openbaar Ministerie zou dat Oome Har kunnen slaan op Harke, die ook wel 
Har of Harry werd genoemd. Er is echter nog een andere mogelijkheid: een 
van de stiefvaders van Felicita. Hij komt zo aan de orde.
Het is lastig om conclusies te trekken uit de veranderingen in Felicita’s 
gedrag: het kan erop wijzen dat Felicita in de periode voor de moord al con-
tact had met een oudere man. Aan de andere kant vertelden de ouders dit 
pas achteraf. Veranderingen in gedrag kunnen ook andere oorzaken heb-
ben. De hypothese dat Felicita de man die haar om het leven bracht kende, 
wordt bevestigd door de verklaring van haar schoolgenootje Giesje en door 
het feit dat Felicita bij een man achterop de fiets zat.
Giesje vertelde op 25 november 1994 aan de politie dat Felicita haar twee 
weken voor het misdrijf had verteld dat ze een hele aardige man kende. 
De man kende ze niet bij naam. Ze ontmoette hem toen al twee weken. 
Hij bracht Felicita meestal op dinsdag en donderdag naar school. Giesje 
dacht dat Felicita dan bij hem achterop de fiets of bromfiets stapte. De man 
zette Felicita aan het eind van de Cornelis van der Lijnstraat af, zodat ze 
het laatste stuk naar school kon lopen, zo’n vierhonderd meter. De man 
zou ook een grote donkerrode auto hebben. Het dossier bevat buiten een 
kort proces-verbaal geen verdere informatie hierover, zodat we niet kun-
nen verifiëren of de verhalen van Giesje juist zijn.
Toen Bahalla de man met Felicita achterop de fiets tegemoetkwam, hoorde 
ze de man roepen dat hij Felicita’s stiefvader was. Felicita had nogal wat 
stiefvaders gehad in de loop der tijd. Bahalla was hiervan op de hoogte. 
De uitspraak van de man wijst erop dat hij hetzij een stiefvader van Feli-
cita was, hetzij dat hij ervan op de hoogte was dat Felicita meerdere stief-
vaders heeft gehad. Een en ander kan betekenen dat de man en Felicita 
met elkaar hebben gesproken, of dat de man Felicita op een andere manier 
kende. Dit sluit ook aan bij de verklaring van getuige Van de Aderna dat 
Felicita ontspannen achterop de fiets zat.
Een van de stiefvaders van Felicita werd Harry genoemd. De aantekening 
in de oude agenda, die Felicita gedolven had uit een container, zou op hem 
kunnen slaan. De relatie tussen Harry en moeder was in april 1989 beëin-
digd, vijfenhalf jaar voor de moord. Overigens, Felicita noemde hem geen 
oom, maar papa, beweerde deze Harry. En hij claimde tegenover de politie 
dat hij op de dag van de moord in Rhenen op het postkantoor werkte. Dat 
werd bevestigd door de chef van het postkantoor.
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Andere verdachten

Voor zover bekend, is de man die Felicita zou ontmoeten niet door de poli-
tie gevonden. Of het zou een van de mannen moeten zijn die als verdach-
ten in beeld zijn gekomen. In het dossier staat nog een aantal andere man-
nen beschreven dat is gehoord op grond van het signalement van Yalte en 
Leatitia. Twee van hen zijn De Hecht en Cadiz. Uit de summiere informatie 
die over de mannen wordt beschreven, blijkt dat zij inderdaad voldoen aan 
de signalementen die door de getuigen zijn gegeven. De Hecht is in het 
vorenstaande al aan de orde gekomen.
Op 25 november 1994 werd Cadiz aangesproken toen hij langs agenten 
Rand en Kolk fietste. Volgens de agenten leek Cadiz op de compositie-
tekening (zie afbeelding 3). Cadiz had blauwgrijze ogen en blond haar, met 
aan de voorkant twee beginnende inhammen. Dit komt overeen met de 
beschrijving van de man op wie de tekening is gebaseerd. Ook Cadiz reed 
op een zwarte damesfiets met blauwe tassen met ‘Telegraaf’ erop en een 
kettingslot om zijn stuur. In het politiejournaal staat dat verbalisant Rand 
een proces-verbaal over Cadiz zou hebben opgemaakt, maar dit ontbreekt 
in het dossier.
Cadiz werd door de agenten aangesproken over de moord op het meisje. 
Volgens hen reageerde hij direct met: ‘Ik ben gisteren niet op mijn werk 
geweest. Ik ben hier gisteren niet geweest.’ Dat klinkt verdacht. Cadiz 
werkte op de fotovakschool. Daarvandaan was er uitzicht op de flat van 
Felicita. Wederom kan er op basis van de beschikbare informatie niets zin-
nigs worden gezegd over de mogelijkheid dat Cadiz in aanmerking komt 
als alternatieve dader. Wij kunnen er niets over zeggen omdat Cadiz niet 
verder is onderzocht door de politie. Men had immers de dader al, meende 
men: Harke.
In het dossier worden nog meer dan tien andere mannen genoemd in ver-
band met de moord. Naar sommige mannen is door de politie onderzoek 
ingesteld, maar over de resultaten is steeds niets in het dossier te vinden. 
Het dossier bevat zodoende te weinig informatie om elk van die mannen 
aan de zaak te verbinden.

De verhoren van Harke

Vanaf de dag dat de politie in het computersysteem op Harkes naam stuit-
te, was hij voor hen de meest voor de hand liggende verdachte. Tijdens de 
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verhoren die volgden nadat Harke op 20 december in hechtenis was geno-
men, zag de politie Harke steeds meer als enige verdachte, hoewel Harke 
voortdurend is blijven ontkennen.
Een van de verhoren van Harke, dat op 26 december 1994, was doorslag-
gevend voor de politie om hem als dader van de moord te zien. De recher-
cheurs vroegen Harke of de oorsprong van zijn daad misschien in zijn jeugd 
kon worden teruggevonden. Harke reageerde hierop door te vertellen dat 
hij aan zijn jeugd had gedacht en dat hij wist dat hij een moeilijke periode 
had meegemaakt. Hij zei dat hij er nog nooit met iemand over had gespro-
ken. Hij wilde het aan niemand vertellen, omdat hij bang was om zijn gezin 
kwijt te raken. Hij vertelde over een traumatische ervaring in zijn jeugd, 
dat hij vroeger door twee vrouwen is misbruikt. Dit zou allemaal gebeurd 
zijn in de tijd dat hij met zijn familie in Australië woonde. De twee vrouwen 
waren volgens Harke 11 en 18 jaar oud. Zelf was Harke op dat moment 8. 
Het misbruik zou meerdere malen hebben plaatsgevonden. Hij zei dat hij 
de gedachten eraan probeerde te onderdrukken, maar dit lukte niet altijd.
In het dossier bevinden zich de processen-verbaal die de politie maakte van 
de verhoren van Harke. Zijn advocaat, Gerda Later, heeft de opnames van 
de verhoren ook woordelijk laten uitwerken. Tussen die uitwerking en het 
proces-verbaal bestaat een aantal markante verschillen. Enkele keren staan 
in het proces-verbaal uitspraken die Harke niet heeft gedaan op de opna-
mes van de verhoren. Enerzijds is er sprake van een onjuiste weergave van 
de verhoren in het proces-verbaal dat door de politie is opgemaakt, ander-
zijds wordt er door de verbalisanten zoveel gesuggereerd en ingevuld dat 
het lijkt alsof Harke de moord bekent. Van dit laatste geven wij een aantal 
voorbeelden.
De rechercheurs zagen in Harkes verhaal over het misbruik een verband 
met de moord op Felicita. Ze vroegen aan Harke hoe de meisjes uit Austra-
lië eruitzagen. Op een later moment werd gesuggereerd dat het jongste 
meisje dat Harke zou hebben misbruikt op Felicita leek. Zij was van  dezelfde 
leeftijd en had net als Felicita donker haar. Ook werden overeenkomsten 
gezien in de manier waarop Harke was misbruikt en de modus operandi 
van de moord op Felicita (R: rechercheur; H: Harke):

R: ‘Ja, maar ben je ook wel eens zo erg vernederd dat ze je na af-
loop gewoon in je blote kont of met je broek op je hielen weg lieten 
 lopen?’
H: ‘Nee. Ik ging me altijd weer aankleden.’
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R: ‘Maar hoever ging dat uitkleden dan eh als je in de bosjes was?’
H: ‘M’n broek los, naar beneden. Die mocht ik gewoon weer omhoog 
trekken voor ik weg mocht gaan.’
R: ‘Moest je dat dan zelf naar beneden trekken of deden zij dat?’
H: ‘Dat moest ik doen.’
R: ‘Dat moest jij doen. Had je ze het betaald willen zetten?’
H: ‘Ja, ik bedoel niet met geweld he.’
R: ‘He?’
R: ‘lk bedoel niet met geweld he. Iemand iets betaald zetten he, weet 
je wat dat inhoudt?’
H: ‘Als je iets, ik weet alleen als eh.’
R: ‘Iemand op dezelfde manier terugpakken he?’
H: ‘Nee. lk zou ze nooit op dezelfde manier terug willen pakken, ik. 
Tuurlijk zou ik het leuk vinden als ik dat (onverstaanbaar), maar 
waar het mij hier om gaat is, waarom heeft ze het gedaan? Dat zou 
ik liever weten. Maar het is zo lang geleden al, het enigste wat ik wil 
weten is waarom (…).’

De rechercheur vroeg Harke of hij wel eens zo vernederd is geweest dat hij 
in zijn blote kont of met zijn broek naar beneden is weggelopen. De vraag 
lijkt gericht op het feit dat Felicita’s lichaam is gevonden met haar broek op 
de knieën. Het lijkt erop dat de verhoorder suggereerde dat Harke voor zijn 
Australische misbruik als het ware wraak heeft willen nemen op Felicita.
Als Harke over het misbruik in Australië sprak, leken de rechercheurs zijn 
woorden op te vatten als relevant voor de moord op Felicita. Het lijkt als-
of ze Harkes verklaringen bewust vaag lieten, zodat ze op verschillende 
manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Een voorbeeld hiervan is het 
volgende, woordelijk uitgetypte deel van het verhoor op tweede kerstdag 
1994. Harke vertelde over de beelden die hij regelmatig voor zich zag van 
het misbruik in Australië.

H: ‘En toen ik terug kwam, was ik blij dat ik terug was. Ik dacht echt 
dat het over was. Toen heb ik echt jaren lang kunnen verdringen.’
R: ‘Hm, hm.’
H: ‘En toen kreeg ik die beelden weer voor mijn ogen. Dan gebeurde 
het. Afschuwelijke dingen, dingen die ik nooit heb willen doen. Eerst 
nog kennen slapen ook. Ik slaap ook niet.’
R: ‘Nee, natuurlijk niet.’
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H: ‘Het vreet aan me, al die jaren aan gevreten, maar ik zal nu rustig 
slapen.’
R: ‘Maar je moet er inderdaad over praten.’
H: ‘Nodig, want ik kan het niet meer alleen aan. In het begin denk je 
dat het wel lukt alleen.’
R: ‘Ja.’
H: ‘De langer het duurt, de erger het wordt. Op een gegeven mo-
ment durf je er niet meer over te praten. Dan kan je het ook niet 
meer. Want je hoort verhalen hier in Nederland, daar kan je dat zij 
zulke dingen doen die gebeuren niet. Maar ze gebeuren in werkelijk-
heid echt. En dan verdring je het.’
R: ‘Hm. hm.’
H: ‘En dan gebeuren d’r dingen die je niet wilt hebben dat er ge-
beurt. Je ziet die beelden en dan gebeuren de afschuwelijkste din-
gen en dan raak ik in paniek daarna en dan is het over. Dan ben 
je die beelden kwijt. Tot ze weer kommen (haalt neus op). Maar je 
mag van mij aannemen, dat ik nooit heb die dingen heb willen doen 
(huilend). Nooit.’
R: ‘Nee. Dat geloof ik ook van je.’
H: ‘Dat het gebeurd was. Ik wou dat het nooit gebeurd was. Niet.’
R: ‘Alleen wat je zo graag wil.’
H: ‘Nu hoop ik alleen dat mijn vrouw het kan begrijpen, wat er ge-
beurd is. En daarom wil ik het met haar zeggen wat er gebeurd is.’
R: ‘Hm, hm.’
H: ‘Daarom wil ik. Ik neem aan dat je weet dat ik het helemaal niet 
gewild heb, dit allemaal.’
R: ‘Maar ja, dat weet ik ook. Dat is ook iets wat we de afgelopen da-
gen gezegd hebben tegen je en dat meen ik nog steeds.’
H: ‘Dat weet ik. Alleen ik baal er van dat het gebeurd is. Ik baal er van 
dat het ooit in Australië gebeurd is.’

Het lijkt erop alsof Harke tijdens de meeste verhoren vooral sprak over 
het misbruik in Australië. De verhoorders probeerden zijn verhaal echter 
een andere kant op te sturen, de kant van een bekentenis van de moord 
op  Felicita. Dat is niet onbegrijpelijk. Dat is immers het doel van de mees-
te verhoren.14 Het is wel onbegrijpelijk dat de rechercheurs Harkes woor-
den in dit verhoor en latere verhoren lijken te verdraaien. Als Harke iets 
zei over het vermeende misbruik, worden zijn uitspraken opgevat als een 
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 bekentenis. Dit is echter een interpretatie. In geen van deze verhoren zegt 
Harke daadwerkelijk dat hij de dader is van de moord.
Aan het eind van het proces-verbaal van het verhoor van 26 december 1994 
staat de volgende tussenregel, door de rechercheurs geschreven:

‘In het verdere verhoor geeft de verdachte onder meer aan dat hij 
spijt heeft en dat de oorzaak in zijn verleden ligt.’

Uit de verslagen blijkt dat Harke tijdens de verhoren nergens spreekt over 
spijt. De verhoorders vulden dat zelf in. Harke zei in de verhoren ook niet 
dat het misbruik een oorzaak was voor de zaak waar hij op dat moment 
van verdacht werd. Zo werd door een verhoorder en niet door Harke het 
volgende gezegd:

R: ‘Maar het feit dat je d’r spijt van hebt en dat je zelf aangeeft van 
joh moet je luisteren, ik heb daar hulp bij nodig, en er zitten dingen 
in zoals wat je nu vertelt van het verleden in wat toch een oorzaak 
heeft, van ja, dan vind ik het terecht, dat mensen zeggen daar moet 
je aan werken.’

Dit is ook het geval in het verhoor van 30 december 1994. In het uitgetypte 
verhoor staat dat de rechercheurs aan Harke vragen of hij gewond was. In 
het proces-verbaal en in de uiteindelijke samenvatting van de zaak die voor 
de rechtszaak werd gebruikt, werd de volgende zin gebruikt:

‘Dat is niet van mij. Dat weet ik wel zeker. Omdat ik niet gewond 
was… omdat ik ook niks gedaan heb. Zo simpel legt dat.’

Uit de transcriptie van 30 december 1994 blijkt dat het gesprek echter op 
de volgende manier verliep:

R: ‘Toen, de 24e. Of daarvoor of daarna. Ben je toen ook bloed verlo-
ren, Har?’
H: ‘Ik ken me niet herinneren dat ik wonden had.’

Het is bij veel van Harkes verhoren moeilijk te zeggen of Harke met zijn uit-
spraken doelt op het misbruik in Australië of op de moord van Felicita. Ter 
terechtzitting beweerde Harke dat alles wat hij tijdens de verhoren heeft 
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gezegd over het misbruik in Australië ging. De processen-verbaal doen 
voorkomen alsof veel spontaan door Harke werd verteld. Uit de transcrip-
ties van de verhoren blijkt echter dat de meeste uitspraken van Harke een 
antwoord zijn op een vraag van de verhoorder. Zo zei Harke op de zitting 
van 23 maart 1995 het volgende:

‘U houdt mij delen van het verhoor d.d. 26 december 1994 voor, 
waarin ik o.m. tegenover de politie verklaar over de gebeurtenissen 
in Australië. Ik had daar nog nooit eerder met iemand over gespro-
ken. Ik heb gezegd dat ik mij vanaf de tijd dat ik van Australië naar 
Nederland ben gekomen rot heb gevoeld. In het begin was dat heel 
erg, doch het wordt steeds minder. Dat heeft niets met deze zaak te 
maken. Het rotgevoel slaat alleen op de tijd dat ik pas uit Australië 
kwam. Het hele verhoor heeft niets met deze zaak te maken.’

Harkes uitlatingen kunnen gaan over het misbruik in Australië of over de 
moord op Felicita. Zo heeft Harke het in één verhoor over dat hij zich ‘een 
beest’ voelde. Deze woorden worden ook tijdens de terechtzitting gebruikt 
om aan te tonen dat hij de moord op Felicita heeft gepleegd. In de uitwer-
king van het verhoor van 26 december 1994 staat echter:

H: ‘En dat kan ik gewoon niet begrijpen. en ik kan niet begrijpen 
waarom ze het mij aangedaan hebben eerst. waarom ze me zo ge-
maakt hebben … een beest … (huilen) zo voel ik me wel af en toe … 
een beest.’
R: ‘… (onverstaanbaar) dat zo sterk hebt dat die … dat die inderdaad 
die haat die overhand krijgt.’
H: ‘Ben ik ook helemaal voor … en wat er dan gebeurt, dat is m juist, 
dat weet ik niet.’
R: ‘Is het juist met dat je dan inderdaad wat …’
R (andere): ‘Ja je mag het beest noemen maar we zeggen weleens 
vaker dat het beest in je loskomt.’

Dat Harke zichzelf ‘een beest’ voelt, wil nog niet zeggen dat het beest in 
hem loskomt, zoals de politie het er van maakt. Zij vroegen dat niet expli-
ciet aan Harke, zij maakten het er zelf van.
Er zijn echter ook gedeelten van het verhoor waarin het lijkt alsof Harke toe-
geeft dat hij de dader is. Toen Harke vertelde over het misbruik in  Australië, 
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vertelde hij ook over beelden die hij af en toe nog kreeg van de meisjes die 
hem zouden hebben misbruikt. Hij zei wel eens een ‘zwart gat’ te hebben 
wanneer hij hun gezichten weer voor zich zag. Met dit soort uitlatingen 
maakte Harke zichzelf verdacht. Zo zei hij dat hij achteraf niet meer wist 
wat zich tijdens een zwart gat heeft afgespeeld en zodoende niet meer 
wist wat hij dan had gedaan. Een voorbeeld hiervan uit het verhoor op 27 
december 1994:

H: ‘Er is iets gebeurd dat, wat dat is dat weet ik niet, maar dat had 
nooit mogen gebeuren. Maar dan zeg ik ook eerlijk, op dat moment 
weet ik niet, ik zie die beelden voor me, en op dat moment wil ik ze 
wat, die twee personen die mij wat aangedaan hebben, wat doen, 
en dan ben ik weg. Maar wat daarna gebeurd is dat weet ik niet.’

In een verhoor de dag erna zei hij dat ‘een ander er de dupe van wordt’. In 
dat verhoor herhaalde Harke niet dat hij zich een beest voelde, maar dat hij 
een beest is:

H: ‘Ik wou maar dat ik eerder had kunnen bepraten er over, maar dat 
is iets dat zo moeilijk is, over dat soort dingen praat je niet. Op zich 
heb ik niks tegen kleine kinderen, ik wil niks met kleine kinderen. Ik 
hou van mijn vrouw. Niet van kinderen. Alleen op de momenten dat 
ik die beelden krijg, dan zie ik alleen hun voor me en niets anders en 
dan wil ik hun hoe je noemen moet pijn doen, kwetsen, weet ik veel 
wat het is, wraak nemen op ze en dan gebeuren er de afschuwelijk-
ste dingen en het rotste is dat een ander er de dupe van is, niet de 
persoon die het moet hebben. Dat kan ik … nooit … ze hebben mijn 
leven vernield.’
R: ‘Hm, hm.’
H: (zucht/ snikken/ neus ophalen) ‘Ik ben een beest. Ik wou dat ik het 
toen had gezegd.’

Ter terechtzitting op 23 maart 1995 beweerde Harke dat er geen sprake is 
geweest van een zwart gat of black-out, maar noemde hij het ‘in gedach-
ten zijn verzonken’.
In een verhoor op 26 december begon Harke zelf ook te twijfelen aan 
zijn onschuld. Waar hij eerder heeft gezegd nooit een kind te kunnen 
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 vermoorden, twijfelde hij later in het verhoor van 26 december 1994 aan 
zijn rol in de zaak:

H: ‘Ja, ik voelde me rot, ik voel me rot op dat moment en ik weet ik 
voel dat er iets gebeurd is, maar wat, op dat moment weet ik niet. 
Ik weet dat er iets rot gebeurd is, maar wat dat weet ik niet. En, dan 
ga je lopen denken maar je kan niets op dat moment brengen in 
je hoofd wat het is of wat het kan zijn. Pas later hoor je dingen en 
dan ga ik denken heb ik het gedaan, heb ik het niet gedaan? Ik weet 
het niet. Wat ik dan dat, dat ene stukje terug krijg wat ik kwijt ben, 
maar dat is juist het rotste van me. En dan voel ik me klote, heel rot 
en ja dan wil je het verbergen omdat je ja, je zit toch met je gezin 
weer. Dan denk je, nou ja, ik schuif het wel weg weer en ik denk er 
’s nachts over na, dan slaap ik slecht, en dan, maar het komt niet, dat 
ene stuk dat komt niet terug. En dat is de ellende ervan (zucht, snik). 
Sorry hoor.’

We kunnen niet met zekerheid zeggen of de uitlatingen van Harke gaan 
over het misbruik in Australië of over de moord op Felicita. Harke zelf 
beweerde dat zijn uitspraken slaan op het misbruik in Australië. De ver-
hoorders denken hier anders over. Het valt niet te ontkennen dat Harke 
een aantal keer uitspraken doet waaruit men zou kunnen afleiden dat hij 
de dader is. Zo zegt hij dat hij vaak last heeft van een zwart gat. Wat er 
dan gebeurt weet hij niet. Hij zegt zelfs te twijfelen of hij het wel of niet 
heeft gedaan. Daar staat tegenover dat veel uitspraken ook op een andere 
manier kunnen worden geïnterpreteerd. Als Harke zei dat hij zich een beest 
voelde, kon dat ook slaan op het misbruik. Hetzelfde geldt voor de uitspraak 
‘dat hij nu eindelijk rust heeft’.
Op deze manier waren de verhoren nogal mistig. Nergens gaf Harke toe dat 
hij de moord pleegde, maar veel van zijn uitspraken impliceerden dat wel 
min of meer.

De Zaanse verhoormethode

Alle intensieve verhoren over het misbruik in Australië leidden niet tot een 
bekentenis. Brigadier Essen verklaarde ter terechtzitting van het hof op 
22 mei 1996 hierover het volgende:
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‘Begin januari 1995 zaten wij vast met ons onderzoek, we zaten op 
een dood spoor. Wij hadden het idee dat niet alles boven tafel was 
gekomen, dat er meer uit de verklaringen gehaald kon worden. Toen 
is, in overleg met de officier van justitie, de heer Hoenderdos bij de 
zaak betrokken om ons te coachen en te sturen.’

Henk Hoederdos uit Velserbroek noemt zich communicatiedeskundige. 
Waarop hij zijn deskundigheid baseert, is niet duidelijk. Op zijn website 
schrijft hij: ‘Henk heeft wetenschappelijke studies en onderzoeken uitge-
voerd op het terrein van hypnotherapie, NLP en communicatie.’15 Van de 
vermeende wetenschappelijke studies en onderzoeken is geen enkel spoor 
te vinden in de wetenschappelijke literatuur.16 Een opleiding wordt niet 
genoemd. Hoenderdos heeft faam bereikt door zijn Case 36-methode, die 
bekend is geworden als de Zaanse verhoormethode.17 Die methode zou een 
jaar later nog voor veel commotie zorgen en uiteindelijk door de minister 
van Justitie worden verboden.18

De doelstelling van de Zaanse verhoormethode was om de communica-
tieve vaardigheden bij een verhoor te optimaliseren. De verbeterde com-
municatie tussen de rechercheurs en de verdachte zou moeten leiden tot 
het verkrijgen van de juiste verklaring van de verdachte.19 De Zaanse ver-
hoormethode werd toegepast op zwijgende of ontkennende verdachten. 
Met de methode werd geprobeerd om bij de verdachte een herbeleving van 
het delict op te roepen. Hierbij speelde het onderkennen van non-verba-
le elementen een belangrijke rol. Kenmerkend voor de methode was dat 
door indringende en langdurige verhoren een zodanig grote druk op de 
verdachte werd opgebouwd dat hij in een stresssituatie werd gemanoeu-
vreerd. De verdachte werd onder druk gezet door bijvoorbeeld foto’s in de 
verhoorkamer op te hangen die betrekking hadden op het misdrijf. Ook 
was het niet ongebruikelijk dat er foto’s van het gezin van de verdachte 
werden opgehangen. Bovendien werd de verdachte indringend geconfron-
teerd met voorwerpen die een rol hadden gespeeld bij het misdrijf.20

Hoenderdos verklaarde ter terechtzitting van het hof dat de foto’s ervoor 
zorgden dat het geheugen van de verdachte werd opgefrist. Op deze 
manier werd geprobeerd de verdachte terug te brengen naar het delict. 
Hoe dit zou moeten zorgen voor een verbeterde communicatie tussen de 
rechercheurs en de verdachte, is ons niet duidelijk.
Op 14 januari 1995 werd de Zaanse verhoormethode op Harke toegepast. 
Op advies van Hoenderdos werden tijdens het verhoor foto’s van het gezin 
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van Harke, zijn huis en zijn woonomgeving in de verhoorkamer opgehan-
gen. Ook werden er foto’s van Felicita getoond. Op een van de foto’s was zij 
nog in leven; de andere foto liet zien hoe Felicita op het volkstuincomplex 
was gevonden. In de gang van de verhoorkamer naar het toilet stond de 
in beslag genomen fiets van Harke, met de blauwe fietstassen achterop. 
Naast de fiets stond een etalagepop. De etalagepop had qua afmeting en 
model hetzelfde postuur en dezelfde lengte als Felicita. De etalagepop was 
aangekleed met de kleding die Felicita op 24 november droeg.
De fotocollages riepen heftige emoties op bij Harke. In een woedeaanval 
trok hij de foto’s van zijn gezin van de muur. Volgens de politie was Hoen-
derdos slechts ingeschakeld om de waarheid op tafel te krijgen. Hij was niet 
ingeschakeld om een bekentenis te verkrijgen. Ondanks dat er tijdens de 
verhoren grote druk op Harke werd uitgeoefend, leidde de methode niet 
tot een bekentenis. Pas veel later zou de Hoge Raad oordelen dat met de 
verhoormethode van Hoenderdos het pressieverbod van artikel 29 van het 
Wetboek van Strafvordering wordt overtreden.21

Het moordwapen

Uit de verhoren van Harke en Ingrid op 3 januari 1995 bleek dat Harke zijn 
zakmes had verloren. Ingrid kwam daar achter toen zij op Bettes verjaar-
dagsfeestje een kurkentrekker nodig had die in Harkes zakmes zat. Het 
feestje was twee dagen na de moord op Felicita, op zaterdag 26 novem-
ber. Vanaf het moment dat het verdwenen zakmes van Harke ter sprake 
kwam, werd het zakmes door de politie als het moordwapen beschouwd. 
Welk sporenonderzoek door de politie is uitgevoerd en of het zakmes ook 
daadwerkelijk het moordwapen zou kunnen zijn, is het onderwerp van 
deze paragraaf.
Het volkstuincomplex waar Felicita dood werd gevonden, is verdeeld in 
een oud en een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte is afgescheiden van het 
nieuwe gedeelte door een brede sloot, genaamd De Schenk. Het nieuwe 
gedeelte van het complex ligt aan de IJsclubweg en aan de achterzijde 
daarvan is een smalle sloot. Volgens het politiejournaal waren beide slo-
ten op het volkstuincomplex op 17 en 18 november door de firma Migron 
geschoond. De bodem van De Schenk was ter hoogte van de witte brug 
op 22 en 23 november bovendien nog met een grote hark schoongemaakt. 
Kort na de moord, op 26 november 1994, werden de sloten rondom de 
plaats delict door de brandweer gebaggerd. De brandweer baggerde tot 
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tien meter links en rechts vanaf de twee bruggen die over de sloten lagen. 
Een duikploeg van de brandweer had bovendien op 27 november de bodem 
van De Schenk handmatig afgetast. Bij al het baggeren en kammen van 
de sloten kort voor en na de moord werden alleen wat spijkers en bouten 
gevonden.
De schoonvader van Harke vertelde op 2 januari 1995 dat Harke altijd een 
zakmes bij zich droeg. Schoonzus Anke vertelde hetzelfde verhaal. Maar zij 
vertelde meer. Haar zusje, Harkes vrouw Ingrid, belde haar de dag na de 
moord. Ingrid vertelde dat Harkes zakmes niet meer in zijn jaszak zat. Anke 
vertelde, anders dan Ingrid zelf, dat zij het mes zocht omdat zij zeker wilde 
weten dat Harke niks met de moord te maken had. Ingrid twijfelde of Harke 
misschien de dader was. Aldus Anke.
Naar aanleiding van de verklaringen van schoonvader en schoonzus werd 
Ingrid op 3 januari 1995 verhoord. Zij bleef bij het verhaal over het feestje, 
de benodigde kurkentrekker en het mes dat toen niet werd gevonden. Het 
mes was volgens Harke rood en afkomstig van winkelketen Blokker. Hij zei 
dat hij niet wist wanneer hij het zakmes was kwijtgeraakt. Volgens Harke 
was het wel vóór 24 november.
Naar aanleiding van de verklaringen ging de politie naar een filiaal van 
Blokker. De bedrijfsleidster wist te vertellen dat de winkelketen in oktober 
1994 één type rode zakmessen had verkocht. Zij stelde een soortgelijk zak-
mes beschikbaar aan de technische recherche. In het verhoor van 5 januari 
zei Harke dat zijn zakmes een andere kleur rood had dan het door Blokker 
beschikbaar gestelde mes. Deze verklaring werd door Ingrid ondersteund. 
Bovendien stond volgens Harke in zijn zakmes de letter ‘V’ gekerfd. Dit ker-
ven deed Harke vaker in gereedschap. De bewering werd niet door de poli-
tie gecontroleerd.
Zou Harkes verdwenen zakmes het moordwapen kunnen zijn? Het Gerech-
telijk Laboratorium onderzocht of de verwondingen van Felicita konden 
zijn gemaakt door het zakmes van Harke. Men stak daartoe met een zak-
mes een aantal malen in een soortgelijke jas als die van Felicita. Dat werd 
gedaan met het mes van Blokker. De beschadigingen van de jas kwamen 
volgens het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium in grote lijnen over-
een met de beschadigingen in de jas van Felicita. De originele beschadigin-
gen hadden alleen iets minder scherpe randen dan de beschadigingen van 
de proefsteken.
Op 9 januari 1995 werd door de politie het zakmes van Blokker aan patho-
loog-anatoom Puts getoond. Kunnen de verwondingen met dit zakmes zijn 
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toegebracht, wilde de politie weten. Puts antwoordde dat een soortgelijk 
mes zou kunnen zijn gebruikt om de steekwonden toe te brengen.
Het onderzoek met het mes van Blokker leverde aldus geen doorbraak in 
het onderzoek op. ‘Het zou kunnen’, was zowel het oordeel van Puts als dat 
van de technici van het Gerechtelijk Laboratorium. Het enige dat nog soe-
laas kon bieden, was als het mes van Harke op de plaats delict zou worden 
gevonden.
Op 16 januari 1995, bijna twee maanden na de moord, werd besloten met 
een magneet opnieuw in de sloten bij de brug van het complex te zoeken. 
Het is niet duidelijk welke brug de politie hiermee bedoelde, omdat er 
meerdere bruggen op en rondom het volkstuincomplex liggen. De zoek-
actie leverde, net als eerdere zoekacties, geen resultaten op. Op 18 januari 
doorzocht de duikploeg van de brandweer de sloot De Schenk. Dit werd 
gedaan met behulp van een elektrische en een permanente magneet. Een 
permanente magneet vertoont uit zichzelf magnetisme, terwijl een elek-
trische magneet magnetisch wordt door een elektrische stroom door een 
spoel.
Op de eerste dag werd door de brandweer op vijftien à twintig meter van 
de witte brug een los roestvrijstalen lemmet van een mes gevonden. Het 
lemmet was volgens de politie mogelijk afkomstig van het rode mes van 
Blokker. De lengte van het lemmet was 75 mm, een grootste breedte was 
12 mm. Het lemmet was bij het scharnierpunt verbogen.

Een week later werd opnieuw in de sloot gezocht. Toen werd een incom-
pleet, Zwitsers, bordeauxrood zakmes gevonden, zo’n twee meter van de 
witte brug. De witte brug is dicht bij de vindplaats van het lichaam van 
Felicita. Volgens het rapport van de technische recherche was het mes 
aan de scharnierzijde opengebroken en ontbrak het lemmet. Lelie van de 
technische recherche toonde op 14 maart het lemmet aan Puts. Hij vroeg 
hierbij of met dit lemmet de steekwonden bij Felicita zouden kunnen zijn 
veroorzaakt. Puts antwoordde volgens dit proces-verbaal dat ‘het lemmet 
soortgelijke kenmerken vertoont als het lemmet van het mes dat u mij op 
9 januari heeft laten zien’.
Het gevonden zakmes had geen lemmet meer en er was een los lemmet 
gevonden. Die moesten bij elkaar horen. Vergelijkend microscopisch onder-
zoek tussen het indrukspoor in het zakmes en het lemmet toonden geen 
karakteristieke overeenkomsten waaruit men zou kunnen afleiden dat bei-
de bij elkaar behoorden. De knik in het losse lemmet en het indrukspoor in 
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het zakmes waren volgens de onderzoeker echter wel aanwijzingen dat het 
lemmet van het zakmes afkomstig was. Tijdens een vergelijkend onder-
zoek tussen krassen in het lemmet en krassen in het zakmes werden geen 
overeenkomsten gevonden. De sporen passen misschien niet, maar de kans 
dat de onderdelen los van elkaar worden gevonden in dezelfde sloot en ver-
volgens niet bij elkaar behoren lijkt erg klein.

Tabel 3  Schema van het schonen en dreggen. (De informatie is afkomstig van het 
rapport van de technische recherche en het politiejournaal. Niet alle data 
uit de rapportages kwamen met elkaar overeen. Zo stonden sommige dreg-
werkzaamheden alleen in het rapport, of juist alleen in het politiejournaal. 
Alle genoemde data zijn echter in de tabel geplaatst.)

Datum Hoe en door wie zijn de sloten schoongemaakt?

17 november 1994 De sloten rond het volkstuincomplex werden geschoond door de 
firma Migron

18 november 1994 De sloten rond het volkstuincomplex werden geschoond door de 
firma Migron

22 november 1994 Ter hoogte van de witte brug werd met gebruik van een grote 
hark de bodem van de sloot schoongemaakt

23 november 1994 Ter hoogte van de witte brug werd met gebruik van een grote 
hark de bodem van de sloot schoongemaakt

26 november 1994 De brandweer baggerde in de sloot bij allebei de bruggetjes, tot 
10 meter links en rechts van beide bruggetjes 

27 november 1994 Een duikploeg van de brandweer tastte handmatig de bodem af 
in het water van de brug die over De Schenk loopt

16 januari 1995 Door de technische recherche gedregd met een magneet
18 januari 1995 Dreggen en duiken door de brandweer in de sloot bij de IJsclub-

weg aan de linkerzijde van de 2e brug à het lemmet werd 
gevonden 

20 januari 1995 Duiken door de brandweer ‘met als doel de rest van het mes te 
vinden’ 

23 januari 1995 Het zakmes werd gevonden door een andere duikploeg van 
de brandweer. Het lag op ongeveer 1,5 meter afstand van het 
 bruggetje in de sloot aan de Schenkkade c.q. IJsclubweg

Andere technische sporen

De technische recherche deed vezelonderzoek op de jassen van Felicita en 
Harke. Op de jas van Felicita werden twee blauwe katoenvezels gevonden en 
twee grijsblauwe, ronde, gespikkelde kunstvezels die soortgelijk waren aan 
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de vezels afkomstig van de jas van Harke. Volgens  laboratoriumtechnicus 
Hiemstra van het Gerechtelijk Laboratorium was het mogelijk dat de jas-
sen van slachtoffer en verdachte met elkaar in contact zijn geweest. Ter 
terechtzitting verklaarde Hiemstra dat de kans uitzonderlijke klein is dat 
een vezel van een kledingstuk op een ander kledingstuk wordt gevonden. 
Het was derhalve veelbetekenend dat de vezels op de jas werden terug-
gevonden. De kans dat het met polyestervezels gebeurt, is nog veel kleiner. 
Twee van de vezels die op Felicita’s jas zijn gevonden, zijn polyestervezels. 
Het staat echter niet vast dat de vezels van Harkes jas afkomstig waren. De 
vezels waren slechts soortgelijk aan de vezels van de blauwe jas van Harke.
Op het in de sloot gevonden lemmet werden geen vezels gevonden, maar 
wel op het in de sloot gevonden zakmes. Uit het rapport van de technische 
recherche bleek dat de vezels gelijksoortig waren aan de vezels die kwamen 
van de twee in beslag genomen jassen van Harke. Op het zakmes werden 
geen vezels gevonden die overeenkwamen met vezels van kleding van Feli-
cita. De donkerblauwe jas van Harke, die in groten getale voor de Hema is 
geproduceerd, is gemaakt van stof met een veelvoorkomende vezelsoort. 
Zodoende zullen er in Nederland nog wel honderden andere jassen zijn 
die dezelfde vezelsoorten bevatten als de jas van Harke. Ander materiaal-
onderzoek, zoals van voorwerpen die bij Harke in beslag genomen waren, 
leverden niets op.
Op de sokken van Felicita werden enkele hoofdharen gevonden. De haren 
pasten niet bij de haren van Felicita of Harke. Er is geen ander onderzoek 
gedaan met de haren. Als Harke onschuldig is, zouden de haren op de sok-
ken van Felicita van de werkelijke dader kunnen zijn. Als er uit de haren 
een DNA-profiel zou komen, zou dit veel sterker bewijs zijn dan het bewijs 
uit het vezelonderzoek. Op 11 april 2007 heeft de advocaat van Harke nog 
een brief van het NFI gekregen waarin stond dat deze haren nog bij het NFI 
aanwezig zijn. Er zou nieuw DNA-onderzoek op kunnen worden gedaan.
Op het gevonden bordeauxrode zakmes werd ook nog bloed gevonden. 
Kloosterman van het NFI concludeerde dat het onderzochte bloedspoor te 
weinig DNA bevatte om een betrouwbaar DNA-profiel vast te stellen. Om 
die reden werd destijds afgezien van verder vergelijkend onderzoek. In 2011 
is er door het NFI echter nieuw onderzoek gedaan naar de gevonden haren 
en bloedsporen. De resultaten van het onderzoek bespreken wij later.



96

De Haagse kindermoorden

Gevonden voorwerpen

Er zijn nog andere voorwerpen gevonden dan het bordeauxrode zakmes. 
Stratenmakers die op 24 november 1994 aan het werk waren in de buurt 
van het volkstuincomplex hadden een zwart zakmes gevonden. Wij von-
den in het dossier de bewering van de officier van justitie dat dit zakmes 
was onderzocht. Het bleek een bot en onregelmatig lemmet te hebben en 
kon daarom, aldus de officier van justitie, niet als moordwapen hebben 
gediend. Een rapport over dat onderzoek ontbreekt in het dossier.
Uit het politiejournaal blijkt dat er nog meer voorwerpen zijn gevonden 
die als moordwapen zouden kunnen zijn gebruikt. Zo vonden twee getui-
gen twee verroeste messen en werd tijdens een zoekactie van de politie 
een mesje, samen met een handschoen en een tang gevonden. Een andere 
getuige vond weer een geheel verroeste snoeischaar. Zonder dat een van de 
voorwerpen door de technische recherche of het Gerechtelijk Laboratorium 
was onderzocht, besliste Lelie van de technische recherche dat de vondsten 
vermoedelijk niets met het misdrijf te maken hadden. De voorwerpen wer-
den niet onderzocht. Zinvol onderzoek is nu niet meer mogelijk.

Experiment

Zo blijft alleen over het rode zakmes met kapot lemmet dat in de sloot 
werd gevonden. Uit het dossier blijkt dat op het zakmes op 18 januari 1995 
geen tekenen van roest te zien waren. Als het zakmes Harkes verloren zak-
mes was en bij de moord te water is geraakt, heeft het twee maanden in 
het water van de sloot gelegen. Maar kan een zakmes twee à drie maanden 
in een sloot liggen zonder dat het roestvlekken krijgt?
Wij voerden een experiment uit om die vraag te beantwoorden. Als een 
zakmes van roestvrij staal is gemaakt, zoals een origineel Zwitsers zakmes, 
dan roest het niet. Het verloren zakmes van Harke kwam echter van Blokker 
en was niet gemaakt van roestvrij staal. Zou dat gaan roesten? Wij hebben 
een soortgelijk zakmes twee maanden lang in een emmer met water laten 
liggen. We namen niet gewoon kraanwater, maar haalden een emmer 
water met een laagje modder uit De Schenk, dezelfde sloot waarin het door 
de politie gevonden zakmes lag.
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Afbeelding 5: Afbeelding 6:
Het mes voor het experiment Het mes na het experiment

Na twee maanden vertoonde het zakmes veel roestsporen (zie afbeel-
ding 5 en 6). Dat kan betekenen dat er toch een verschil is in temperatuur, 
omstandigheden, soort water of gebruikt zakmes. Vanzelfsprekend konden 
die factoren niet precies worden nagebootst. De tweede optie is dat het 
in 1994 gevonden bordeauxrode zakmes daar geen twee maanden heeft 
gelegen, maar korter, waardoor er nog geen roestvlekken waren ontstaan. 
Het betekent dat het mes veel korter voor het vinden in de sloot is gegooid. 
Dat kan kloppen met het zoekpatroon van de politie, want eerdere zoekac-
ties in de sloot hadden niets opgeleverd.

De strafzaak

De rechtbank veroordeelde Harke. Dat deed de rechtbank met een lange 
lijst van 27 bewijsmiddelen. Een deel van die bewijsmiddelen gaat niet over 
de betrokkenheid van Harke, maar is bijvoorbeeld een uittreksel van het 
geboorteregister van Felicita. Dat geldt voor bewijsmiddelen 1 tot en met 
5. De overige bewijsmiddelen moesten bewijzen dat de moord door Harke 
was gepleegd.
Bewijsmiddelen 6 tot en met 8 zijn alle getuigenverklaringen. Een gedeelte 
van de verklaringen van getuigen Van Vessem en Van de Aderna en delen 
van beide verklaringen van Waller werden als bewijsmiddel gebruikt. Dat 
betekent dat ook de onder hypnose afgelegde verklaring van Waller voor 
het bewijs werd gebruikt. De processen-verbaal van de osloconfrontatie 
werden weer niet voor het bewijs gebruikt.
De bewijsmiddelen 9 tot en met 14 zijn het verslag van het onderzoek 
waarin de modus operandi werd vergeleken met de moord op Maitrie, de 
compositiefoto, de processen-verbaal van het posten voor Harkes huis op 
9 en 13 december 1994 en het proces-verbaal van de aanhouding van Harke, 
waarbij hij volgens de politie zijn blauwe jas verhing om zijn meerkleurige 
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jas aan te trekken. Het bewijs van de compositiefoto op basis van de verkla-
ring van Van Vessem (de enige die verklaarde dat de dader een snor had) 
werd door de rechtbank wel gebruikt, maar de compositietekening die 
werd gemaakt op aanwijzing van de vriendinnetjes van Felicita niet. De 
enige reden die wij hiervoor kunnen bedenken, is dat deze compositiete-
kening niet overeenkwam met het uiterlijk van Harke en dus niet paste 
in het plaatje van Harke als dader. Ook de fotoconfrontatie, waarbij Harke 
niet werd herkend door getuige Van Vessem, werd niet als bewijsmiddel 
gebruikt.
De bewijsmiddelen 15 tot en met 18 hadden alle te maken met het ver-
moedelijke moordwapen: het zakmes. De rechtbank nam aan dat het zak-
mes en het lemmet bij elkaar behoren en hoogstwaarschijnlijk samen het 
moordwapen zijn geweest. Er werd geen bewijs gepresenteerd dat het zak-
mes van Harke was.
De bewijsmiddelen 19 tot en met 24 bestonden uit de processen-verbaal van 
inbeslagname van de sporen, het rapport van de aanhouding en huiszoe-
king van Harke en ander onderzoek naar de bandensporen en het zakmes. 
Eerder noemden wij al dat het bandenspoor veelvoorkomend was. Waarom 
het bandenspoor toch als bewijs werd gebruikt, is niet begrijpelijk.
De bewijsmiddelen 25 tot en met 27 betroffen verklaringen van Harke zelf. 
Harkes verklaring over het SFB-kantoor, het verhaal van zijn traumatische 
ervaring in Australië en de bijbehorende black-outs vallen hieronder. De 
verhoren zou men kunnen opvatten als een verkapte schuldbekentenis, 
maar dat hangt, zoals gezegd, af van de gekozen interpretatie. Voor een 
duidelijk beeld over de verhoren is het belangrijk om ze in hun context te 
bekijken. Tijdens de zitting bij de rechtbank zijn enkele losse uitspraken 
gepresenteerd, waardoor de verklaringen van Harke uit hun context wer-
den gehaald en ze daardoor een andere betekenis kregen.
De Rechtbank Den Haag veroordeelde Harke op 6 april 1995 tot een levens-
lange gevangenisstraf. Dat is in Nederland nu eenmaal het tarief voor een 
moordenaar die in herhaling valt.
Tijdens de behandeling in hoger beroep werd gebruikgemaakt van zestien 
bewijsmiddelen. Dit zijn er elf minder dan in de rechtszaak in eerste aan-
leg. Aan de bewezenverklaring van de rechtbank in eerste aanleg voegde 
het hof vier bewijsmiddelen toe. De eerste was de eigen waarneming van 
het hof bij de raadpleging van de stadsplattegrond van Leidschendam-
Voorburg. Het hof concludeerde dat de verdere fietsroute van Harke rich-
ting het SFB langs de plaats delict aan de IJsclubweg kan hebben gelopen. 
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Ook voegde het hof een verklaring van Harke toe aan het bewijs. Dit was de 
verklaring dat de eerdergenoemde black-out van Harke meer moet worden 
opgevat als diep in gedachten verzonken zijn. De getuigenverklaring van 
Van de Aderna, waarin zij verklaarde dat zij absoluut zeker wist dat de fiets 
roze was, werd ook toegevoegd. Ten slotte werd de verklaring van Hiemstra 
over het vezelonderzoek op het in de sloot gevonden zakmes toegevoegd. 
Volgens Hiemstra was het vezelonderzoek sterk bewijs dat er op het mes 
vezeltypen van beide jassen van Harke zaten.
Van al de genoemde bewijsmiddelen zijn er maar weinig die evident het 
daderschap van Harke bewijzen. De verklaring van Van de Aderna over de 
roze fiets komt daar het dichtst bij omdat de fiets van Harkes dochter deels 
roze was.
De overige, uitgebreide beschrijvingen van de getuigen, de compositiefoto, 
de compositietekening en de resultaten van de foto- en osloconfrontatie 
werden in het hoger beroep buiten beschouwing gelaten. Ook de bewijs-
middelen die voor het vonnis van de rechtbank nog wel werden gebruikt, 
werden in het hoger beroep weggelaten. Daaronder viel ook de overeen-
komst die de politie zag in de modus operandi van de zaak in 1980 met die 
van 1994, waardoor Harke als verdachte werd gezien. De overeenkomst in 
combinatie met de compositiefoto zorgde ervoor dat de politie ging posten 
voor het huis van Harke. De waarneming van de fiets met krantentassen, 
blauwe jas en het uiterlijk van Harke was de reden om Harke aan te houden.
Hoe kan al dit bewijs in het hoger beroep niet zijn gebruikt, terwijl zonder 
dit bewijs Harke niet eens verdacht zou zijn geweest, laat staan zou zijn 
aangehouden? Van de bewijsmiddelen die in het hoger beroep wel werden 
gebruikt, kunnen slechts de roze fiets, het zakmes en het vezelonderzoek 
een verband tussen Harke en de moord op Felicita bewijzen. Maar zelfs 
deze bewijsmiddelen zijn mager. Zo is het niet bewezen dat het in de sloot 
gevonden bordeauxrode zakmes het verloren zakmes van Harke is, en zijn 
de vezels allesbehalve bijzonder. Doordat de getuigenverklaringen over de 
man op de fiets zo uiteenlopen, kunnen wij ook niet met enige zekerheid 
zeggen dat de fiets van de dader roze was.
Het hof veroordeelde Harke weliswaar, maar niet voor moord, maar voor 
doodslag. Het hof vond dat er geen sprake was van voorbedachte rade. Op 
advies van het Pieter Baan Centrum kreeg Harke op 5 juni 1996 door het 
hof een gevangenisstraf van veertien jaar en tbs met dwangverpleging 
opgelegd. Tegen deze uitspraak ging Harkes advocaat in cassatieberoep. De 
Hoge Raad casseerde niet. Nadat Harkes cassatieberoep was  verworpen, 
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werd de zaak voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens. Ook dat beroep werd verworpen.

Harke anno 2013

Op het moment van schrijven zit Harke nog steeds in een tbs-kliniek. Hij zit 
inmiddels op de longstayafdeling. Dat betekent dat de kans groot is dat hij 
nooit meer vrijkomt. Harke ontkent tot op de dag van vandaag de delicten 
uit 1980, 1990 en 1994 waarvoor hij is veroordeeld. Doordat hij altijd heeft 
ontkend, kan er volgens de kliniek geen behandelplan gemaakt worden. In 
veel klinieken is een voorwaarde voor behandeling dat de tbs-patiënt aan 
delictsverwerking doet en dat houdt weer in dat hij het delict moet hebben 
bekend.22 Het delict toegeven en inzicht krijgen in het eigen gedrag zijn 
op die manier belangrijke onderdelen van de behandeling. Wanneer Harke 
destijds wel had bekend, was hij nu waarschijnlijk alweer vrij geweest.

Het NFI-rapport van 2011

Op aandringen van advocaat Later heeft officier van justitie Peters eind 
2010 aan het NFI opdracht gegeven om de sporen in de zaak van Felicita 
opnieuw te onderzoeken, eventueel met nieuwe technieken. Met de hui-
dige technieken was het misschien wel mogelijk en zinvol om de sporen 
te onderzoeken waarmee men in 1994 nog niet veel kon. Over het onder-
zoek is door het NFI op 17 maart 2011 gerapporteerd. Het NFI voerde haar-
onderzoek en DNA-onderzoek uit. De onderzochte haren waren de haren 
die zijn gevonden op de sokken van Felicita. Het DNA werd onderzocht van 
het bewaarde bloed dat werd gevonden op het rechterdijbeen van Felicita 
en op haar jas, en van de bemonstering van het lemmet dat los van een 
zakmes in de sloot werd gevonden.
De haren bleken mensenharen en dierenharen. Uit de mensenharen werd 
geen DNA-profiel verkregen, meldde het NFI. De dierenharen zijn niet nader 
onderzocht. Felicita noch Harke had een huisdier. De dierenharen worden 
uiteraard alleen relevant als een andere verdachte wordt gevonden en 
huisdieren blijkt te hebben.
Het DNA werd vergeleken met het DNA van Harke en Felicita. Het onder-
zoek van het lemmet van het mes leverde niets op. Dat ligt iets gecompli-
ceerder bij de andere sporen die in 2011 opnieuw zijn onderzocht. Het bloed 
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van het rechterdijbeen en een van de sporen op de jas leidden tot nader 
onderzoek.
Harrie Janssen van het NFI heeft een standaard DNA-onderzoek uitgevoerd 
op het bloed op het rechterdijbeen van Felicita en op haar jas. Uit beide 
monsters zijn autosomale DNA-profielen verkregen. De DNA-profielen 
zijn met elkaar vergeleken en ze zijn vergeleken met de DNA-profielen van 
Felicita en Harke. Vervolgens werd een Y-chromosomaal DNA-onderzoek 
uitgevoerd.23 Het onderzoek werd uitgevoerd met de zogenoemde LCN-
methode, waarbij met minimale hoeveelheden lichaamsmateriaal vaak 
toch een DNA-profiel kan worden verkregen. De techniek is erg gevoelig en 
daardoor ook gevoeliger voor fouten en voor vervuiling. De gevoeligheid 
van de techniek vereist bij het analyseren en het interpreteren van de hier-
mee verkregen DNA-profielen een andere aanpak dan bij DNA-profielen 
die met de standaard DNA-analyse zijn verkregen.24

Uit het bloedmonster op Felicita’s rechterdijbeen is een onvolledig DNA-
mengprofiel verkregen van ten minste twee personen. Als een van die per-
sonen Felicita is, zijn de andere kenmerken wellicht van de dader afkom-
stig. Janssen formuleerde zijn bevindingen over die andere persoon als 
volgt in zijn rapport:

‘In het DNA-profiel is geen aanwijzing verkregen voor de aanwe-
zigheid van celmateriaal dat afkomstig is van een man. (…) De be-
monstering bevat tevens een geringe hoeveelheid celmateriaal van 
tenminste één andere persoon. Het DNA-mengprofiel geeft geen 
aanwijzing voor de aanwezigheid van celmateriaal dat afkomstig 
kan zijn van de verdachte Harke J. in deze bemonstering.’

Dat is het bloed van het rechterdijbeen. De resultaten van het onderzoek 
van het bloed op de jas is wat anders. Allereerst schrijft Janssen: ‘In de DNA-
profielen van het DNA in deze bemonsteringen zijn geen aanwijzingen ver-
kregen voor de aanwezigheid van celmateriaal dat afkomstig is van een 
man.’ Dat is een vreemde zin, want even later blijkt Janssen ook Y-chro-
mosomaal onderzoek op deze monsters te doen. Dat kan alleen maar bij 
mannelijk DNA.
Voordat hij aan het Y-chromosomale onderzoek toekomt, meldt hij eerst de 
autosomale resultaten. Ook die zijn niet helemaal helder:
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‘In het DNA-profiel van het celmateriaal van [één van] de bemonste-
ringen (…) van de jas zijn [buiten de kenmerken van Felicita] additi-
onele zwak aanwezige DNA-kenmerken/pieken aanwezig die wijzen 
op de aanwezigheid van celmateriaal van ten minste één andere 
persoon of het gevolg zijn van technische artefacten. De additionele 
zwak aanwezige DNA-kenmerken/pieken in het DNA-profiel van het 
celmateriaal in de bemonstering (…) matchen niet met het DNA-pro-
fiel van de verdachte Harke J. Dit betekent dat het vergelijkend DNA-
onderzoek geen aanwijzing heeft gegeven voor de aanwezigheid 
van celmateriaal van de verdachte Harke J. in deze bemonstering.’

Betekent dit resultaat nu dat er geen goed profiel gevonden is of dat er een 
profiel is gevonden waarbij het DNA van Harke niet past? Als dat laatste het 
geval is en als we kunnen concluderen dat het bloed op de jas van Felicita 
waarschijnlijk van de dader afkomstig is, dan is dat een sterke aanwijzing 
dat Harke niet de dader is, maar een andere man. Het rapport van Janssen 
is in dezen niet helder.
Het Y-chromosomale onderzoek zit nog wat ingewikkelder in elkaar. We 
weten bij dat onderzoek niet erg goed hoe zeldzaam een profiel is en daar-
om ook niet hoe sterk bewijs het precies is. In de bevindingen van Janssen 
van het NFI ziet dat er als volgt uit (het betreffende monster van de jas 
heeft de naam APA518#03 gekregen):

‘Y-chromosomaal DNA-onderzoek
Van het DNA in de bemonstering APA518#03 is een zeer onvolledig 
Y-chromosomaal DNA-profiel verkregen bestaande uit vijf van de 
zestien onderzochte DNA-kenmerken. Deze vijf DNA-kenmerken in 
dit zeer onvolledige Y-chromosomale DNA-profiel matchen met de 
desbetreffende DNA-kenmerken in het Y-chromosomale DNA-pro-
fiel van de verdachte Harke J.
Bij enkelvoudige Y-chromosomale DNA-profielen kan een inschat-
ting worden gemaakt of het desbetreffende Y-chromosomale 
 DNA-profiel zeldzaam is of juist veel voorkomt (…). Voor het vast-
stellen van de wetenschappelijke bewijswaarde en de statistische 
evaluatie van een match met Y-chromosomale DNA-mengprofie-
len is deze methode niet gevalideerd. Om inzicht te krijgen in de 
weten schappelijke bewijswaarde van de gevonden match tussen 
het  Y-chromosomale DNA-profiel van de bemonstering APA518#03 
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en het  Y-chromosomale DNA-profiel van de verdachte Harke J. is ge-
bruik gemaakt van de databank van de internationale forensische 
werkgroep die zich bezig houdt met Y-chromosomaal DNA-onder-
zoek. Deze databank wordt beheerd door de Humboldt University 
in Berlijn en kan via het Internet worden geraadpleegd (www.yhrd.
org). Het in deze zaak verkregen onvolledige Y-chromosomale DNA-
profiel van de bemonstering APA518#03 is op 14 maart 2011 in deze 
databank vergeleken. Op het moment van vergelijking bevatte deze 
databank de Y-chromosomale DNA-profielen van ruim 30 duizend 
verschillende mannen uit 209 verschillende populaties.
Deze 30 duizend mannen zijn voor dezelfde combinatie van Y-chro-
mosomale DNA-kenmerken getypeerd als die in het onvolledige 
Y-chromosomale DNA-profiel van de bemonstering APA518#03. De 
gevonden combinatie van Y-chromosomale DNA-kenmerken komt 
bij meer dan 1% van de mannelijke bevolking voor.
Uit de resultaten van het autosomale en Y-chromosomale DNA- 
onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bemonstering 
APA518#03 naast een relatief grote hoeveelheid celmateriaal van 
het slachtoffer [Felicita] een zeer geringe hoeveelheid celmateriaal 
bevat dat afkomstig kan zijn van minimaal één andere persoon. Bij 
de interpretatie van de resultaten van het autosomale en Y-chro-
mosomale DNA-onderzoek aan de bemonstering APA518#03, met 
betrekking tot de aanwezigheid van celmateriaal van een andere 
persoon, worden de volgende hypotheses beschouwd:
Hypothese 1. De bemonstering APA518#03 bevat celmateriaal van de 
verdachte Harke J.
Hypothese 2. De bemonstering APA518#03 bevat DNA van een an-
dere man, niet zijnde [sic] de verdachte Harke J.
Gezien de bevindingen van het autosomale en Y-chromosomale 
DNA-onderzoek, te weten:
1. dat er geen match is gevonden tussen het autosomale DNA-

profiel van het celmateriaal in de bemonstering APA518#03 en 
het DNA-profiel van de verdachte Harke J. en

2. dat het Y-chromosomale DNA-onderzoek de verdachte niet 
uitsluit, maar ook niet een andere, in de mannelijke lijn aan de 
verdachte verwante man en een onbekend aantal mannen die niet 
aantoonbaar verwant zijn maar toch hetzelfde Y-chromosomale 
DNA-profiel hebben, zijn de verkregen resultaten ongeveer even 
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waarschijnlijk als hypothese l waar is, dan als hypothese 2 waar 
is.’

Kort samengevat bedoelt Janssen dat de resultaten van het DNA-onderzoek 
nietszeggend zijn voor de vraag of het DNA wel of niet van Harke afkomstig 
is. Hoe weet Janssen dat? Nou, dat kan alleen worden beoordeeld als we de 
complete profielen kunnen zien. Het NFI stopt die traditioneel niet bij de 
rapporten, met het argument dat de gebruikers, advocaten, officieren van 
justitie en rechters er toch niets van begrijpen.
Voor de fijnproevers is de redenering van Janssen ook vreemd. Hij zet twee 
hypothesen onder elkaar. De eerste is dat Harke de donor is van het DNA. 
Dat is logisch. Met de tweede hypothese doet Janssen iets ongebruikelijks. 
Die hypothese houdt in dat het DNA van een andere man is, niet zijnde 
Harke. Dat laatste is logisch onjuist. De hypothese zou moeten inhouden: 
het DNA is van een willekeurige man. Punt. Er zou echter nog iets aan moe-
ten worden toegevoegd: het DNA is van een willekeurige man, niet zijnde 
een verwant van Harke in de mannelijke lijn. Die hebben namelijk hetzelfde 
Y-chromosomale DNA-profiel als Harke.
De conclusie dat het verkrijgen van de profielen ongeveer even waarschijn-
lijk is bij hypothese 1 als bij hypothese 2 volgt ook niet logisch uit het voor-
afgaande. Het Y-chromosomale profiel is, volgens Janssen, weliswaar niet 
heel erg zeldzaam, maar ook niet algemeen voorkomend: 1% van het man-
nelijk deel van de wereldbevolking heeft het slechts. Dat levert geen ijzer-
sterk bewijs op dat het DNA van Harke is, misschien ook geen sterk bewijs, 
maar het is wel een beetje belastend voor hem.
Al het gegeven commentaar verdient overigens een voorbehoud. Zonder 
inzicht in de profielen kan uiteindelijk het rapport van Janssen niet worden 
beoordeeld, zeker nu er onduidelijke conclusies en nogal verrassende wen-
dingen in het rapport staan.

Het schuldig- en onschuldig-scenario

Voor de moord op Felicita kunnen twee scenario’s worden onderscheiden: 
het schuldig-scenario, waarin Harke de moordenaar is, en het onschuldig-
scenario, waarin een andere man het misdrijf pleegde.
Men zou ook nog de vraag kunnen stellen of de fietser al dan niet dezelf-
de man is als degene die Felicita vermoordde. Het Openbaar Ministerie 
heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de man op de fiets ook de 
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 moordenaar van Felicita moet zijn. Natuurlijk kan nooit geheel worden 
uitgesloten dat na het fietsen met de onbekende fietser een ander Feli-
cita vermoordde, maar dat is in de tijdspanne van die ochtend wel erg 
 onwaarschijnlijk, zeker nu de in dat scenario onschuldige fietser zich nooit 
bij de politie is komen melden. Een veilig uitgangspunt is: de fietser is de 
moordenaar.

Het schuldig-scenario

De bewijsvoering door het Openbaar Ministerie impliceerde het volgende 
verhaal over de moord op Felicita. Op 24 november 1994 fietste Harke J. 
van Leidschendam naar Den Haag. Op dat moment stapelden de wraak-
gevoelens zich op die hij heeft door de seksuele vernederingen in Austra-
lië. De gevoelens zoeken op dat moment een uitweg. Op die ochtend zocht 
Harke daarom Felicita op, misschien wel voor de zoveelste keer weer. Hij 
nam Felicita, die op weg was naar school, achter op zijn fiets en reed naar 
het volkstuincomplex. Harke wist dat het een afgelegen plek was die door 
bomen en struiken werd omringd, waar ongezien een misdrijf kon worden 
gepleegd. Daar dwong hij Felicita om haar broek en onderbroek tot op de 
enkels naar beneden te trekken, op dezelfde manier als Harke in Austra-
lië werd gedwongen. Op dat moment zag Harke zijn kans schoon om zijn 
wraakgevoelens, het ‘beest’ in hem, te botvieren. Hij reageerde zijn woede, 
frustratie en agressie af door Felicita met een mes neer te steken. Om ont-
dekking te voorkomen gooide hij het mes in een nabijgelegen sloot.
Het scenario van het Openbaar Ministerie kan op twee manieren worden 
onderzocht.25 De eerste manier is door steeds de vraag te blijven stellen: 
waarom zou ik dit moeten geloven? De tweede manier is om te onderzoe-
ken of er niet een ander, beter scenario is. De eerste vraag is waarom Harke 
dit misdrijf zou plegen. Harke zou Felicita om het leven hebben gebracht 
omdat hij een onverwerkt jeugdtrauma had. Hij werd verteerd door wraak-
gevoelens jegens de meisjes die hem in Australië zouden hebben misbruikt. 
De rechtbank oordeelde dat Harke zich bewust was van de invloed van zijn 
gevoelens op zijn manier van handelen. En van het feit dat steeds anderen 
dan de meisjes die hem in zijn jeugd zouden hebben misbruikt de dupe 
werden van zijn wraakgevoelens.
Opnieuw kan de vraag worden gesteld waarom we dat zouden moeten 
geloven. Kan worden vastgesteld dat Harke leed aan een onverwerkt jeugd-
trauma met de daarbij behorende wraakgevoelens? Op 25 en 26 december 
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1994 vertelde Harke in zijn verhoor dat hij traumatische jeugdervaringen 
heeft gehad in Australië die van invloed waren op zijn gedrag. Harke noem-
de zichzelf in dit verband enige malen een beest en sprak van  afschuwelijke 
gebeurtenissen en zwarte gaten. In het verhoor werd ook duidelijk dat 
hij de ervaringen niet had verwerkt en daarvoor geen hulp had gezocht. 
Het Openbaar Ministerie en de rechtbank accepteerden dat als bewijs. De 
rechtbank vond het voor de hand liggen om, gezien de aard van het straf-
bare feit en de voorgeschiedenis van Harke, een onderzoek naar zijn per-
soon te laten verrichten. De rechtbank zag daar echter van af omdat Harke 
de moord ontkende en ‘hij zich volstrekt onwillend toont het gevaar dat 
zijn onverwerkte jeugdtrauma voor anderen oplevert onder ogen te zien, 
terwijl voorts gelet op de volhardende geslotenheid van verdachte van een 
nader onderzoek op dit moment redelijkerwijs geen enkel resultaat is te 
verwachten’, aldus de rechtbank in haar vonnis.
Het scenario ‘Harke heeft een onverwerkt jeugdtrauma dat zorgt voor 
wraakgevoelens die hij wil afreageren en heeft daarom Felicita vermoord’ 
faalt echter, omdat niet kan worden beargumenteerd dat Harke die wraak-
gevoelens heeft en zich hoe dan ook zou moeten afreageren. Dat Harke een 
jeugdtrauma had, kan alleen worden geconcludeerd op basis van zijn eigen 
verklaringen. Dat het jeugdtrauma zorgde voor wraakgevoelens die Harke 
wilde afreageren, is niet op een andere en meer deskundige manier vastge-
steld. Het motief dat werd aangedragen, is in menig opzicht niet sterk. Dat 
hoeft niet fataal te zijn voor het schuldig-scenario, want een goed scenario 
is ook mogelijk zonder dat een motief bekend is.
Een bekend motief is misschien niet nodig, maar de verdachte moet wel de 
gelegenheid hebben gehad om het misdrijf te plegen. Er zijn dan twee con-
currerende scenario’s. Het onschuldig-scenario is van Harke, die zegt dat 
hij die ochtend vanuit zijn huis in Leidschendam is gefietst naar het SFB-
kantoor in Den Haag, waar hij een briefje heeft ingeleverd of heeft opge-
haald. Daarna ging hij weer huiswaarts, waarna hij samen met zijn vader 
aan de wasdroger heeft gesleuteld. Het andere scenario is het schuldige, 
waarin Harke die ochtend naar Den Haag is gereden om Felicita achterop 
zijn fiets mee te nemen en haar om te brengen op het volkstuincomplex. 
Daarna ging hij weer huiswaarts, waarna hij samen met zijn vader aan 
de wasdroger heeft gesleuteld. Beide scenario’s kunnen aan elkaar worden 
getoetst doordat er bewijsmiddelen zijn die Harke op de ene locatie, het 
SFB-kantoor, dan wel op de andere locatie, op de fiets met Felicita achterop, 
plaatsten. Op het laatstgenoemde scenario is nog een variant mogelijk, 
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namelijk dat er bewijsmiddelen zijn die Harke op de plaats delict plaats-
ten, het volkstuincomplex. Relevante bewijsmiddelen zouden kunnen zijn 
dat Harke in Leidschendam of in Den Haag is gezien op of rond het fatale 
tijdstip.
Volgens het Openbaar Ministerie was Harke bekend met het volkstuincom-
plex sinds de zomer van 1994. Felicita ging rustig met hem mee. Dat weten 
we, omdat volgens de getuigen Felicita ontspannen achterop de fiets zat.
Harkes alibi op de ochtend van 24 november is niet solide. De verklarin-
gen van Harke, Harkes vrouw en Harkes vader komen niet op alle punten 
overeen en zij wijzigden steeds hun verhalen. Bij het SFB-kantoor zijn geen 
getuigen die Harke op de ochtend van 24 november hebben gezien of ze 
kunnen zich niet meer herinneren op welke dag ze Harke hebben gezien. 
De aanvraag voor de aanvullende uitkering bleek gedateerd te zijn op 24 
november. Een medewerker van het kantoor kon niet zeggen wanneer het 
formulier bij hen was binnengekomen, omdat er geen stempel op het for-
mulier stond. Zo kon niet worden vastgesteld of Harke op 24 november op 
het SFB-kantoor is geweest.
Waarom moeten we geloven dat Harke de man was die met Felicita op de 
fiets zat en dat Harke de man was die met een meisje, waarschijnlijk Felici-
ta, aan het praten was op het trottoir? Er zijn verschillende getuigenverkla-
ringen over de man op de fiets; verschillende elementen uit die verklarin-
gen passen bij Harke, zoals de donkerblauwe jas, de roze fiets, het feit dat 
het een snordragende man betrof en het tijdstip dat Harke waarschijnlijk 
in Den Haag was. De getuigenverklaringen van Van Vessem, Van de Aderna 
en Waller, inclusief de verklaring van Waller onder hypnose, zijn gebruikt 
als bewijsmiddelen. Zij discrimineren echter niet tussen het schuldig- en 
onschuldig-scenario, want zij lopen te sterk uiteen. Voor de onschuld van 
Harke pleit dat de signalementen die door de getuigen werden gegeven 
niet geheel overeenkwamen met Harke.
Van Harke zijn bijna alle bovenkleding en zijn jassen en schoenen in beslag 
genomen, en ook het vuil in huis en alle messen. Hierop zijn geen sporen 
gevonden die met de moord in verband konden worden gebracht. Ook 
heeft Harkes vrouw niet gesproken over bloed of vlekken die op zijn kleding 
zaten toen hij op 24 november 1994 weer thuiskwam. Het is aannemelijk 
dat Felicita tijdens de steekpartij veel bloed heeft verloren. Dat heeft de 
dader op zich moeten krijgen.
En daarmee houdt eigenlijk het bewijs tegen Harke op. Men zou misschien 
nog kunnen toevoegen dat de moord op Felicita enigszins lijkt op de moord 
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op Maitrie in 1980. Maar dat kan niet als bewijsmiddel dienen, omdat het 
juist de reden is waarom Harke door de politie als verdachte is aangemerkt.

Het onschuldig-scenario

In het onschuldig-scenario heeft Harke behoorlijke pech gehad dat hij ver-
dacht is geworden van de moord op Felicita. De enige reden om hem te 
gaan verdenken was de vermeende gelijkenis met de moord op Maitrie, bij-
na veertien jaar eerder. Het kan nog dubbele pech worden genoemd als hij 
ook voor die eerdere moord onschuldig is veroordeeld. Dat laatste kunnen 
we niet uitsluiten, omdat voor zijn veroordeling voor de moord op Maitrie 
het bewijs, zo u wilt het overtuigende bewijs, ontbreekt.
De manier waarop de twee misdrijven aan elkaar zijn gekoppeld, is op 
nogal zwakke gronden gebeurd. Dat gebeurde op basis van een onvolko-
men gelijkenis tussen de misdrijven en een eveneens onvolkomen gelijke-
nis tussen het uiterlijk van Harke en de omschrijvingen die getuigen gaven 
van de man op de fiets. Nadat de koppeling was gemaakt, ontstond een 
zelfversterkend proces van verdenking. De twee verbalisanten die Harke 
gingen observeren, ‘schrokken’ van de treffende gelijkenis toen zij Harke 
zagen. Het had hen niet moeten verbazen; op die gelijkenis was Harke 
onder andere geselecteerd.
Het onschuldig-scenario is de bewering van Harke dat hij de ochtend van 24 
november 1994 naar het SFB-kantoor ging en daarna naar huis is gegaan. 
Dat is geen sterk alibi, omdat het SFB-kantoor het niet kan bevestigen. 
Ondertussen is er geen bewijs dat hem aan Felicita koppelt. De overeen-
komsten tussen de omschrijvingen van de fietser en zijn fiets door getui-
gen zijn beperkt, ook omdat de getuigen het er niet over eens zijn.
Het lijkt erop dat Harke ook voor de moord op Felicita zonder bewijs of, zo u 
wilt, zonder overtuigend bewijs is veroordeeld.
Als Harke onschuldig is, impliceert het dat een ander de moord op Felicita 
pleegde. Hoe sterk is die bewering? Het lijkt onwaarschijnlijk dat de moor-
denaar een onbekende van Felicita was. Felicita zat immers ontspannen 
bij de man achterop de fiets. Het scenario dat de moord door iemand uit 
de directe omgeving is gepleegd, is niet ongebruikelijk. In ongeveer 35% 
van de levensdelicten komt de dader uit de relatiesfeer van het slachtof-
fer.26 Vaak is een motief voor kinderdoding een weloverwogen poging om 
wraak op de ex-partner te nemen en deze te laten lijden of om de kinderen 
te ontnemen.27
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Die mogelijkheid zou impliceren dat een van de stiefvaders die aan Feli-
cita in de loop der tijd voorbij zijn gekomen mogelijk de dader is. Naar die 
mannen is echter door de politie nauwelijks onderzoek gedaan. Naar het 
oordeel van de politie was de dader immers al gevonden.

Conclusie scenario’s

De conclusie moet zijn dat beide scenario’s, zowel het onschuldig-scenario 
als het scenario waarin Harke de moordenaar is, niet erg sterk zijn. Anders 
gezegd: de bewijsmiddelen discrimineren niet tussen schuld en onschuld. 
Er is ook niets dat Harke aan de moord kan verbinden. Er zijn geen foren-
sische sporen die Harke op het volkstuincomplex en op de plaats delict 
kunnen plaatsen. Als het schuldig-scenario niet aanzienlijk sterker is dan 
een onschuldig-scenario of, beter gezegd, als de waarheid van het schuldig-
scenario boven gerede twijfel waar is, dan moet vrijspraak volgen. Dat is 
de reden dat Harke voor de moord op Felicita had moeten worden vrijge-
sproken.
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Wij hebben het gehele dossier van Harke minutieus bestudeerd, geanaly-
seerd en waar mogelijk zelf onderzoek gedaan of laten doen. Ondanks de 
uitgebreide analyse is het nog moeilijk om een oordeel te geven over de 
schuld of onschuld van Harke. In alle drie de zaken is de informatie veelal 
ontoereikend. Veel blijft onduidelijk. Veel informatie die van belang zou 
kunnen zijn, is destijds niet verzameld en inmiddels is het te laat om dat 
alsnog te doen.

De moord in 1980

In de zaak van 1980, de moord op Maitrie, is er naast de bekentenis, die 
 Harke weer heeft ingetrokken, geen bewijs dat direct naar Harke als schul-
dige wijst. Er is een aantal goede argumenten waarom die bekentenis niet 
juist is. Als Harke de moord pleegde, moet hij de halvemeterschaar heb-
ben afgespoeld onder de waterpomp. Dat zou het spelen door de kinderen 
met de drinkpakjes in de weg hebben gezeten. Het spelen met de pakjes 
gebeurde ook bij de waterpomp waar Harke rond hetzelfde tijdstip zijn 
halvemeterschaar zou hebben afgespoeld. Uit het dossier blijkt niet dat de 
kinderen daarvan iets hebben gezien.
Door de klassieke vorm van een proces-verbaal waarin het verhoor van 
Harke is gerapporteerd, kan niet meer worden nagegaan welke informatie 
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uit zijn geheugen afkomstig is en welke informatie door de politie aan hem 
is gevoerd of gesuggereerd. Bovendien vonden de verhoren plaats nadat 
Harke met de politie naar de plaats delict is geweest. Daardoor, gevoegd bij 
de geestelijke gesteldheid van Harke tijdens de verhoren, had zijn beken-
tenis niet als enig bewijsmiddel mogen dienen. Er is onvoldoende bewijs 
om overtuigd te geraken van Harkes schuld aan de moord op Maitrie. Er is 
echter ook onvoldoende bewijs voor een onschuldig-scenario.

Een andere moordenaar van Maitrie

In de analyse betrokken wij dat Koos H. mogelijk de dader is van de moord 
op Maitrie. Koos was in dezelfde periode actief als kindermoordenaar in 
Den Haag. De aanname dat hij op het tijdstip van de moord nog in het huis 
van bewaring zou hebben gezeten, was de reden dat hij als verdachte werd 
weggestreept. Het staat echter onvoldoende vast dat Koos op het moment 
van de moord nog vast zat in het HvB. De maatschappelijk werker van Koos 
gedroeg zich vreemd tijdens een gesprek waarin hij zich leek te verspreken 
over de afwezigheid van Koos op de dag van de moord. De verklaringen van 
de bewaarders en andere medewerkers geven evenmin uitsluitsel. De kans 
op een kindermoord door een vreemde is bijzonder klein in Nederland. Het 
aantal van dergelijke kindermoordenaars is derhalve ook klein. De kans dat 
er rond eenzelfde periode twee kindermoordenaars in één stad actief zijn, 
moet daarom eveneens als bijzonder klein worden gekwalificeerd. Koos 
blijft daarom een mogelijke alternatieve verdachte, maar over zijn betrok-
kenheid kunnen wij op basis van de aanwezige informatie geen uitsluitsel 
geven. Een mogelijkheid tot meer duidelijkheid zou een nieuw DNA-onder-
zoek kunnen geven. Een aantal haren dat op het slachtoffer werd gevon-
den, is bewaard gebleven bij het NFI. Wellicht kunnen die worden gebruikt 
voor nieuw DNA-onderzoek.

De ontucht in 1990

In 1990 werd Harke veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn dochter en 
het buurmeisje. Het bewijs is niet erg sterk. Er zijn overburen die beweren 
van alles te hebben gezien, maar daarin langdurig geen aanleiding zagen 
om de politie te bellen. Hun verklaringen zijn weinig consistent, de politie 
postte vele avonden, maar nam weinig relevants waar, en de verhalen van 
de politie en de overburen komen weer niet overeen met hetgeen  dochter 
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Bette en buurmeisje Frederique te vertellen hebben. De meisjes legden 
overigens een nogal bizarre verklaring af, die vooral werd gekenmerkt door 
grappen en grollen en giebelen. Daarbij komt dat de verklaringen van al die 
mensen niet goed passen bij de sterilisatie die Harke twee dagen voor een 
van de incidenten onderging en waarvan hij nogal last had.

De moord in 1994

Voor de moord op Felicita in 1994 lijkt er op het eerste gezicht wel bewijs 
tegen Harke te zijn. Hij komt uiterlijk voor een deel overeen met de beschrij-
vingen door de enkele getuigen die Felicita op de ochtend van de moord 
met een man hebben gezien. Harke is volgens zijn eigen verklaring op dat 
moment naar het SFB-kantoor geweest om een briefje in te leveren. Er is 
echter niemand die dat kan bevestigen. Er werd een zakmes in de sloten 
rondom de plaats delict gevonden, dat werd aangemerkt als het moord-
wapen. Harke was, zo bleek uit de verhoren, sinds korte tijd zijn zakmes 
kwijt. De rechercheurs gingen er vrijwel meteen van uit dat het gevonden 
mes het zakmes van Harke was. Harke beweerde dat hij in al zijn gereed-
schap een ‘V’ kraste. Dat zat niet op het mes uit de sloot. Maar ook de 
bewering hierover van Harke is niet nader onderzocht. Zat er op zijn andere 
gereedschap ook een ‘V’? We weten het niet.
En zo blijkt dat de bewijsmiddelen niet op Harke wijzen, zoals in eerste 
instantie het geval leek. De getuigenverklaringen bevatten wel elementen 
die met het uiterlijk van Harke overeenkomen, maar ze lopen ook uiteen. 
Door de vele verschillen in de verklaringen is het niet mogelijk een een-
duidige beschrijving van de dader te maken. Geen van de getuigen heeft 
Harke aangewezen als dader bij de confrontaties. Voor de aanname dat het 
gevonden zakmes het mes van Harke was, is evenmin sluitend bewijs.
Het recente DNA-onderzoek door het NFI is vooralsnog onduidelijk. Dat 
komt niet doordat de resultaten zo onduidelijk waren. De resultaten weten 
we niet, omdat het NFI de profielen niet rapporteert, alleen maar de eigen 
conclusies. De conclusies zijn echter zo onduidelijk gerapporteerd dat de 
betekenis van het onderzoek vooralsnog onbepaald is.

Eindconclusie

Het is bekend dat Harke een gewelddadig verleden heeft en dat hij meer-
dere malen is veroordeeld. Dit betekent nog niet dat hij een moordenaar 
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is van twee jonge meisjes en misbruiker van twee andere meisjes. De con-
clusie die wij kunnen trekken is dat het politieonderzoek onvoldoende 
aan bewijs heeft opgeleverd om op basis daarvan Harke te veroordelen. 
De politie had, zeker in de zaak van de moord op Felicita, meer onderzoek 
moeten doen naar alternatieve verdachten om hen vervolgens te kunnen 
uitsluiten.
Wij kunnen ons voorstellen dat de lezer van dit boek denkt: hoe kan deze 
man nu bij alle drie de zaken betrokken zijn geraakt? Harke was voor de 
misbruikzaak in 1990 een goede verdachte. In 1980 waren er geen goede 
aanwijzingen om hem verdacht te maken. Hij werd aangehouden om de 
simpele reden dat hij in de buurt was en volgens de werkmeester de meest 
agressieve van de plantsoenwerkers was. Andere aanwijzingen waren er 
niet en veel bewijs is daar niet bij gekomen. Als Harke niet zou zijn veroor-
deeld voor de moord op Maitrie in 1980, zou hij in 1994 niet als verdachte 
zijn aangemerkt.
Het politieonderzoek in 1994 heeft een aantal aanwijzingen opgeleverd 
die Harke er verdacht doen uitzien. Men moet zich echter afvragen of der-
gelijke aanwijzingen niet ook gevonden zouden zijn tegen vele andere 
willekeurige Hagenaars. Harke had niet mogen worden veroordeeld. We 
kunnen niet uitsluiten dat Harke inmiddels al bijna negentien jaar in een 
tbs-kliniek zit voor twee moorden die hij niet heeft gepleegd.
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Door Gerda Later, de advocaat van Harke J.

De verdediging in een zaak als die van Harke J. is ernstig gehandicapt in 
haar mogelijkheden. Advocaten kunnen vele uren met hun cliënt praten 
en daaruit de vaste overtuiging krijgen dat hij het feit niet heeft gepleegd, 
maar hoe kunnen ze dat overbrengen in een strafproces? Ook als er fei-
telijk geen bewijs is dat alleen en direct naar de cliënt wijst, dan nog zijn 
er allerlei mogelijkheden om tot het bewijs ten aanzien van een verdachte 
te komen.
Jhr. mr. E.A.C. Sandberg en ik, die de verdediging in de 1990- en 1994-zaak 
deden, wisten dat onze cliënt nooit zomaar ergens ging wandelen of fiet-
sen, omdat hij dan de weg kwijt zou raken. Als hij ergens heen moest, ver-
telde zijn vader hem welke tram hij met zijn fiets moest volgen om te arri-
veren waar hij zijn moest.
Het volkstuincomplex waar het kind in 1994 werd gevonden, is een stuk 
grond met paadjes, bruggetjes. Niet het soort terrein waar Harke J. zich in 
zou begeven, omdat hij niet zou weten hoe hij er uit zou moeten komen.
De dader heeft het meisje op een onbekend gebleven plek vermoord en 
haar versleept naar de plek waar ze gevonden is.
Harke was naar de Bouwbond gefietst en kwam thuis zonder dat zijn 
vrouw iets aan hem zag en zonder dat een spoor bij hem te vinden was en 
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gevonden is van een zo gewelddadige activiteit. Geen bloed, geen haren. 
Harkes handicaps maakten het voor hem feitelijk niet mogelijk zoiets te 
doen en dan alle sporen weg te werken.
Om een situatie te begrijpen is het niet alleen noodzakelijk de verdachte 
te doorgronden, maar ook de personen om hem heen. Harkes toenmalige 
echtgenote kon niets bijzonders zijn ontgaan. Als er een sok miste, zou ze 
het zien. Als ze ergens een verdenking had, kon ze haar mond niet hou-
den en moest ze iedereen daarover bellen. Als ze ergens bloed zou hebben 
gezien, zou ze ons direct gebeld hebben, en haar vader en haar zuster en 
waarschijnlijk ook de politie.
Zo kwam het verhaal over het Blokker-mesje naar buiten. Ze belde mij, 
ze belde haar vader, ze belde haar zuster. Vervolgens ging de politie haar 
vader en haar zuster verhoren. Haar familie was niet dol op Harke. Wij heb-
ben ons nog wel eens afgevraagd of dat mesje later bij een verhuizing mis-
schien nog achter de kast gevonden is. Ze heeft nooit bloed of haren in de 
kleding of op de schoenen gevonden en ze miste evenmin iets van Harke.
Zelfs als je als advocaat er vast van overtuigd bent dat je cliënt iets niet 
gedaan kan hebben, gelet op zijn handicaps, hoeft dat niet te betekenen 
dat je die cliënt vrijgesproken krijgt, ook als er verder geen direct bewijs 
tegen hem is. Immers, in een strafproces kan iedereen alles. Het kan niet 
uitgesloten worden dat iemand iets niet kan.
Wij hebben erg geprobeerd om specialistische deskundigen benoemd te 
krijgen van buiten de geëigende kanalen als het Pieter Baan Centrum, 
maar dat lukte niet. De Stichting Dysphatische Ontwikkeling had jarenlang 
onderzoek gedaan naar problemen die blijkens de eerdere rapportage van 
het Pieter Baan Centrum ook bij onze cliënt voorkwamen en die beteke-
nis hadden voor de vraag wat hij al dan niet zou kunnen. Het Pieter Baan 
Centrum had de kennis niet in huis en vroeg die ook niet van buiten aan de 
hand van de vragen die op verzoek van de verdediging door het hof werden 
gesteld en die het niet kon beantwoorden en ook niet beantwoord heeft.
Er vond heel veel onderzoek plaats om maar te bewijzen dat hij het gedaan 
had. Ik hoorde van iemand die langsfietste dat hij Harkes foto als enige foto 
te zien kreeg. Van die onderzoeksgegevens zagen wij niets.
Van het hof kregen we uiteindelijk een proces-verbaal van een verhoor van 
vriendinnetjes omdat we via via zoveel details over de verhoren hadden 
ontdekt, dat het proces-verbaal ons niet meer onthouden kon worden.
Het journaal van het onderzoek vond ik twee jaar geleden toevallig toen 
ik tussen de stukken uit het dossier, in het Paleis van Justitie in Den Haag, 
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op zoek was naar de videoband waar de dader met het meisje op stond. 
Destijds wilden we die band door de TU Delft via de computer op de muur 
laten vergroten, maar toen was de band opeens zoek. De videoband kan 
met de huidige technieken zonneklaar aantonen dat Harke J. niet de man 
op de fiets was.
We hadden ook een deskundige gevonden die zwart-wit in kleur kon terug-
brengen, waardoor er duidelijkheid zou komen over de kleur van de fiets, 
die volgens de vriendinnetjes van het meisje donker was en dus niet roze, 
zoals voor de beslissing werd aangenomen. Maar de videoband waarop 
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de dader te zien is, 
was nog steeds zoek.
Al deze jaren zijn we blijven geloven dat de verkeerde persoon gepakt was. 
Noch in de gevangenis, noch in de Kijvelanden of de Pompekliniek heeft 
men iets gesignaleerd bij Harke J. wat door het Pieter Baan Centrum werd 
voorondersteld: een gevaar voor vrouwen en meisjes. Hij is een hardwer-
kende persoon, die heel blij is met een dure schoonmaakmachine waar-
mee hij overal in Vught mag schoonmaken. Hij heeft een pasje om overal 
heen te gaan. Volgens het laatste behandelplan noemen de dames van de 
bibliotheek het zelfs gezellig als Harke elke woensdagmiddag komt schoon-
maken. Ze geven aan goed aan hem gewend te zijn en geen enkele moeite 
te hebben met zijn (onbegeleide) aanwezigheid.
Het is me al die jaren niet gelukt om een deskundige of een behandelaar 
Harke J. te laten beoordelen zoals hij functioneert. Er werd steeds gezegd: 
hij bekent niet, dus hij kan niet behandeld worden en dus blijft hij gevaar-
lijk, ook al is gevaar nooit gezien sedert hij in 1994 werd opgepakt. En zo 
werd de tbs verlengd, telkenmale, en zo kwam hij in de longstay terecht.
Waar het de verdediging dus tijdens het strafproces niet werd toegestaan 
relevant specialistisch onderzoek te laten doen, vond dat ook al die jaren 
daarna niet plaats.
Dat destijds geen enkele getuige hem had herkend, dat er geen enkel bewijs 
was dat direct naar hem wees, was irrelevant. Hij was veroordeeld en dus 
was en bleef hij gevaarlijk zolang hij niet bereid was te bekennen wat hij 
niet had gedaan. Hij zei wel eens dat men hem dan zou moeten vertellen 
wat hij moest bekennen, omdat hij dat niet wist.
Jaren geleden vroegen wij aan het NFI wat voor sporen er nog waren uit 
de 1980- en de 1994-zaak, en met het antwoord vroegen we toestemming 
voor DNA-onderzoek. Hoewel de toestemming redelijk snel verkregen 
werd, duurde het jaren voor het onderzoek werkelijk plaatsvond.
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Noch een rapport van de voormalig hoofdcommissaris J.A. Blaauw over de 
1980-zaak, noch het ontbreken van sporen van de heer J. na DNA-onder-
zoek, noch een boek waar een andere dader in werd beschreven uit de oud-
ste zaak, leidde tot een nadere beoordeling van de veroordeling van Harke J.
De verdediging is erg blij met dit boek en met het resultaat van het onder-
zoek naar de drie veroordelingen, die ook naar onze mening altijd aan 
elkaar gekoppeld zijn geweest. Wij hopen dat met dit boek en met de 
 eerdere onderzoeksgegevens het mogelijk zal worden om eindelijk de heer 
J. te laten beoordelen zoals hij werkelijk is.
Zoals de Amerikaanse toneelschrijver Thornton Wilder in Our Town de 
overleden dochter die één dag terug is tegen haar kwebbelende moeder 
laat zeggen: ‘Moeder, kijk toch eens één keer naar me alsof je me werkelijk 
ziet.’

Gerda E.M. Later
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De moord in 1980

Naam Functie en relatie tot de zaak

Agnes moeder van Harke en Anne

André J. vader van Harke en Anne

Anne J. broer van Harke

Ate Kloosterman medewerker Gerechtelijk Laboratorium

Bakhuis rechercheur

De Boer bewaarder huis van bewaring Scheveningen

Edith Post slachtoffer van Koos

Frank Beyaert psychiater en geneesheer-directeur Pieter Baan Centrum

Frank van de Goot arts-patholoog, in 2010 door ons ingeschakeld 

Fred de B. getuige, vriend van Koos

Gerard Spong advocaat Harke

Groeneveld scheikundige Gerechtelijk Laboratorium, later directeur

Hannes H. broer van Koos

Harke J. veroordeelde

Ingrid vrouw Harke

Jan Zeldenrust patholoog-anatoom Gerechtelijk Laboratorium

Katoen rechercheur

Kersten brigadier

Koos H. dader van een aantal kindermoorden in de jaren tachtig

Kosthuis maatschappelijk werker van Koos

Lenkhorst werkmeester Gemeentelijke Dienst Arbeidsvoorziening

Lucieer psychiater de Kijvelanden

Maitrie Koeldiep slachtoffer

Marte klasgenootje Maitrie
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Mosterd een van de vijf begeleiders tijdens het schooluitje

Neker vriendin Koos

Plasterk hoofdbewaarder huis van bewaring Scheveningen

Rowie klasgenootje van Maitrie

Sanctas zuster huis van bewaring Scheveningen

Smeenk agent

Sytse van der Zee auteur van het boek Zuidwal

Ter Doest psycholoog Pieter Baan Centrum

Vaatma adjudant van de gemeentepolitie Den Haag

Van der Sluys adjunct-directrice huis van bewaring Scheveningen

Van Geelen agent

Van Menningen getuige die met zijn vrouw op het Zandje aanwezig was

Van Steege een van de vijf begeleiders tijdens het schooluitje

De ontucht in 1990

Naam Functie en relatie tot de zaak

Bette oudste dochter van Harke

Cherry tweede dochter van Harke

Elsbeth Bonma getuige, overbuurvrouw Harke die melding maakte van 
ontucht

Frederique vermeend slachtoffer, buurmeisje Harke en vriendinnetje 
van Bette

Gemma Bonma getuige, zus van Elsbeth Bonma

Gezine moeder van Frederique, buurvrouw familie J.

Harke J. veroordeelde

Ingrid vrouw van Harke

Phaty derde dochter van Harke

Richard Teenge getuige, man van Elsbeth Bonma; zij maakten melding van 
ontucht

Rita Kohnstamm psycholoog

Sandeman getuige, man van Gemma Bonma

Stavermans gynaecoloog Rode Kruis Ziekenhuis

Van den Broek politieagent

Van Nachte verhoorder van de twee meisjes
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De moord in 1994

Naam Functie en relatie tot de zaak

André J. vader van Harke

Anke zus van Ingrid, schoonzus van Harke

Bahalla getuige, vriendinnetje van Felicita

Banke politieagent

Bette oudste dochter van Harke

Bierhof huurder volkstuintje die Felicita’s lichaam vond

Cadiz verdachte, conciërge fotovakschool

Danken brigadier van politie

De Hecht eerste verdachte

De Rade materiedeskundige technische recherche

Essen brigadier van politie

Esteria getuige, vriendinnetje van Felicita

Felicita Oostdam slachtoffer

Frank van de Goot arts-patholoog, in 2010 door ons ingeschakeld

Gerda Later advocaat van Harke

Giesje schoolgenootje van Felicita

Haaften getuige, buurman Felicita

Harke J. veroordeelde

Harrie Janssen medewerker NFI

Harry stiefvader Felicita

Henk Hoenderdos door de politie ingehuurde communicatiedeskundige

Hiemstra laboratoriumtechnicus Gerechtelijk Laboratorium

Hofhuis getuige

Ingrid vrouw van Harke

Jo Puts patholoog van het Gerechtelijk Laboratorium

Just O’Breen getuige-deskundige, hoorde getuige onder hypnose

Knos schoolgenootje van Felicita

Kolk politieagent

Lavende stiefvader van Felicita op het moment van de moord

Leatitia getuige, vriendinnetje van Felicita

Lelie technisch rechercheur
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Manda technisch rechercheur

Naaven politieagent

Nagtegaal medewerker SFB-kantoor Den Haag

Peters officier van justitie

Rand politieagent

Rodera schoolgenootje van Felicita

Schiebroek politieagent

Stibbe medewerker Stichting SFB te Rijswijk

Van de Aderna getuige, moeder van een vriendinnetje van Felicita

Van Vessem getuige

Van Zunne medewerker Stichting SFB te Rijswijk

Veloline moeder van Felicita

Waller getuige

Yalte getuige, moeder van vriendinnetje van Felicita

Zeno Geradts medewerker Gerechtelijk Laboratorium
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