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’Vechten met 
politie en justitie’
door JOLANDE VAN DER GRAAF

Met zijn collega’s van het Haagse kantoor
Nolet Advocaten behartigt hij de belangen
van nabestaanden in een vijftiental onopge-
loste moord- en verdwijningszaken die bij
het Telegraaf Cold Case Team in onderzoek
zijn. Ook vader Bauke Vaatstra, de ouders
van Denise Schouten (het meisje van het
verwisselde hart) en de mogelijk onschuldig
veroordeelde Danny van den Hoogen beho-
ren tot zijn clientèle.

➤ Uw collega Jan Vlug zette zijn cliënt Jasper S.,
vermeend moordenaar van Marianne Vaatstra, vorige
maand in Nieuwsuur al praktisch als dader neer.

„We weten natuurlijk niet wat Vlug voor
aanvang van dat interview met Jasper S.
heeft afgesproken om daar te zeggen, maar
verbazingwekkend was het. Alsof er geen
advocaat, maar een rechter of een officier
van justitie werd geïnterviewd. Mijn vrien-
din dacht zelfs dat er een rechercheur aan
het woord was! Vlugs uitspraken lijken het
belang van zijn cliënt niet bepaald te die-
nen. En de kennelijke poging om S. door het
grote publiek sympathiek te laten worden
gevonden, lijkt evenmin geslaagd. Ernstig
vond ik het dat Vlug bekendmaakte dat de
familie van S. de man nooit zal laten vallen.
Dat kan enorme haat tegen die mensen op-
roepen. Als ik de advocaat van S. was ge-
weest, had ik het anders gedaan. Mij had je
tot de eerste pro-formazitting voor de recht-
bank ook niet gehoord.”

➤ Wat gaat het worden, de rechtszaak tegen Jasper
S.?

„Ik ken het dossier nog niet, maar bewijs-
technisch lijkt het allemaal niet ingewik-
keld, dus een ronde zaak te zijn. Vraag is of
een eventuele geestesstoornis een rol gaat
spelen en of S. tbs krijgt. Dertien jaar lang
hield hij zijn mond over dit afschuwelijke
misdrijf, dat spreekt niet in zijn voordeel.
Wel is het zo dat Jasper S. al die jaren niet
opnieuw in de fout is gegaan. De kans be-
staat dat levenslang wordt geëist, dat ge-
beurt de laatste jaren steeds vaker. Maar het
zou me verbazen als hij die straf ook opge-
legd krijgt. Het proces zal veel aandacht
krijgen, maar voor mij is het zeker niet de
rechtszaak van het jaar. Helaas zijn er veel
meer van dit soort zaken. Als advocaat van
Bauke Vaatstra wacht ik nu af wat mijn cli-

ent wil. Bauke overweegt
om zich partij te stellen in
het proces en met een scha-
declaim te komen. Mis-
schien wil hij ooit een ge-
sprek met Jasper S.”

➤ U heeft beruchte en gevaarlij-
ke klanten gehad. De ontsnapte en moordlusti-

ge tbs’er Wilhelm Schippers, Murat D., die zijn leraar
doodschoot, ouders die hun eigen kroost ombrachten.
Het lijkt moeilijk verenigbaar met juridische bijstand
aan radeloze nabestaanden in onopgeloste misdrijven.

„Dat is het juist wel. Het is dankbaar werk
en een enorme verrijking, zo is me geble-
ken. Ik vergelijk dingen graag met sport. Te-
rugkijkend op onze gouden voetbalgenera-
tie waren er topspelers als Rijkaard, Gullit
of Van Basten. Maar de ster van de grasmat
was voor mij Jan Wouters. Hij kende zijn
beperkingen. Gaf de bal op het juiste mo-

ment aan een andere speler af. Wij juristen
hebben vaak narcistische trekjes, de blik
naar binnen gekeerd, alsof we alles zelf kun-
nen. Door nabestaanden te helpen, word je
als advocaat gedwongen anders naar dos-
siers te kijken en andere disciplines aan te
boren. Ik heb ontstellend veel geleerd van
de onafhankelijke forensisch experts Ri-
chard en Selma Eikelenboom en Danny
Spendlove, maar ook van de scherpe analy-
ses door oud-rechercheurs als Dick Gose-
wehr en Willem Schouwenburg.” 

➤ Een eerder ingevoerde wet geeft nabestaanden en
slachtoffers van misdrijven meer rechten. Super procu-
reur-generaal Herman Bolhaar verkondigt bovendien
regelmatig dat ’transparantie voor
het openbaar ministerie geen
keuze, maar een essentiële be-
staansvoorwaarde is’. U heeft dus
waarschijnlijk weinig barrières te
slechten.

„Mijn haren gaan over-
eind staan als ik Bolhaar,
maar ook staatssecretaris
Teeven, zulke uitspraken
hoor doen. Het tegendeel is
waar. Het blijft voortdu-
rend keihard vechten met
politie en justitie om dos-
siers boven water te krij-
gen, bewijsmiddelen op-
nieuw en door onafhanke-
lijke experts onderzocht te
laten krijgen, een nieuw re-
chercheonderzoek van de grond te krijgen.
Nabestaanden en slachtoffers in vastgelo-
pen politieonderzoeken hebben recht op
dossiers, zodat zij zelf kunnen laten toetsen
of de politie haar werk goed deed. Maar poli-
tie en justitie houden die stukken vrijwel
zonder uitzondering angstvallig binnen-
boord. Fouten mogen niet aan het licht ko-
men. Er heerst in die organisaties een zieke-
lijke cultuur van angst en toedekken. Ter-
wijl ieder mens fouten maakt en nabestaan-
den die makkelijker zouden accepteren als
politie en justitie er openlijk voor uitkwa-
men.”

➤ Bij gerechtelijke dwalingen, recent nog in de zaak
van de zes van Breda, blijken nogal eens stukken te zijn
achtergehouden voor de rechter. OM en recherche zien
ongetwijfeld ook niet graag aan de oppervlakte komen
dat zij strafdossiers hebben gemanipuleerd.

„Ik maak dat volop mee in de zaak van
Danny van den Hoogen. Hij kreeg als tiener
jarenlange celstraf voor een dodelijke
schietpartij die hij waarschijnlijk niet
pleegde. Ik ben hem na zijn veroordeling
gaan bijstaan en heb een herzieningsver-
zoek in voorbereiding. Maar justitie werkt
ons daarin aan alle kanten tegen. Zo is er een
videoband uit een bewakingscamera met
opnamen van de schietpartij, die het OM
naar eigen zeggen kwijtraakte. Toen ik met
een dagvaarding voor een kort geding
kwam, vond justitie de band ’opeens’ in een
kast terug. Nadat ik een andere procedure
had gevoerd, werd duidelijk dat de recher-
che allerlei politiejournaals en tapverslagen
uit het strafdossier had gehouden. Stukken
waaruit blijkt dat de moord een andere toe-
dracht kan hebben en dat mijn cliënt on-

schuldig kan zijn. Het OM liegt ook glas-
hard. Volgens justitie kon geen dna meer
van aangetroffen kogelhulzen worden ge-
haald omdat die hoegenaamd waren gewas-
sen. Door alweer naar de rechter te stappen
kreeg ik de beschikking over de hulzen. Er
zat, zo bleek, wel degelijk dna op. En dat is
niet van mijn cliënt.”

➤ Pas na stevige reportages in deze krant en een
aantal van uw ’brieven op poten’ kwamen er in ver-
dachte verdwijningen die nooit politieaandacht kregen
alsnog opsporingsonderzoeken.

„Het is stuitend hoe de familieleden van
de verdwenen en vrijwel zeker vermoorde
Jair Soares (7) uit Rotterdam, Wim Quak
(54) uit Oostvoorne en Adri Knops (63) uit
Spijkenisse door politie en justitie zijn be-
handeld. In geen van die zaken kwam er in
het verleden toereikend onderzoek en werd
de waarheid verteld. Zo kreeg de familie
van het jongetje Jair van het OM te horen
dat er geen dossier meer was. Toen ik justi-
tie de duimschroeven aandraaide, bleek dat
dossier er wél te zijn. Het bevatte maar liefst
een nooit naar buiten gebracht signalement
van de vermoedelijke kidnapper van Jair,
dat na publicatie in De Telegraaf onmiddel-
lijk tips opleverde.”

„Ook in de zaak van Wim Quak deed de
politie jaren niets, terwijl alles op een mis-
drijf wijst. De nabestaanden van Adri

Knops kregen zelfs door
een politieman op de mouw
gespeld dat sporenonder-
zoek in Knops’ teruggevon-
den auto niet kon, omdat
’eventuele vingerafdruk-
ken door de hitte van de zon
toch gesmolten waren’. Ik
vind dit soort dingen ver-
bijsterend. Je mag je afvra-
gen of de kwaliteit van de
Nederlandse politieoplei-
ding zich nog wel verhoudt
met de verantwoordelijk-
heid die politiemensen dra-
gen.” 

➤ Vader Bauke Vaatstra moest
liefst dertien jaar wachten aleer

het grote dna-onderzoek in de moord op zijn dochter er
kwam. Dat terwijl het technisch gezien meteen moge-
lijk was.

„De kans was groot dat die Jasper S. dan
direct was opgespoord. Ik sta Bauke Vaat-
stra nu zo’n anderhalf jaar bij. Onze eerste
kennismaking was het aangrijpendste ge-
sprek dat ik tot nu toe in mijn carrière mee-
maakte. Zijn woonkamer vol portretten van
Marianne, zijn wanhoop omdat de dader
toen nog spoorloos was en er geen enkel uit-
zicht was op een oplossing. Zoals Bauke
Vaatstra heeft moeten vechten voor de
voortgang van het politieonderzoek naar de
moord op zijn kind hoort in een moderne
rechtsstaat niet te gebeuren. Hij vertelde
me over zijn leven; dat van vóór en ná de
moord. Zijn dochter is gruwelijk uit het le-
ven weggerukt, maar ook zijn eigen leven is
voor altijd beschadigd. Het is een schandaal
hoe justitie deze moordzaak al die tijd heeft
laten liggen.”

➤ Dat kan toch allemaal beter, anno 2013.
„Uiteraard kan dat. Zoals er voor herzie-

ningen de Commissie Evaluatie Afgesloten
Strafzaken (CEAS) bestaat, moet er ook
voor nabestaanden en slachtoffers van mis-
drijven een groep onafhankelijke deskun-
digen komen. Een commissie bestaande uit
oud-rechercheurs, forensisch deskundigen
en gedragskundigen die opsporingsdossiers
doorlichten en met zinnige aanbevelingen
voor nieuw onderzoek kunnen komen.
Daar waar het gaat om mensenlevens zou-
den nabestaanden in dit land geen genoegen
behoeven te nemen met open eindjes. Ieder
leven verdient het om tot het uiterste te
gaan.”

JOB KNOESTER

A
ls succesvolle en door de wol geverfde
strafrechtadvocaat staat Job Knoester
vaak verdachten van ernstige misdrijven
bij. Vermaard is hij tevens vanwege zijn
inzet voor tbs’ers. Maar sinds enkele jaren
begeeft de geboren en getogen Hagenaar

zich als een van de weinige Nederlandse strafpleiters
ook aan de andere zijde van de strafrechtketen.

’Fouten
mogen
niet aan
het licht
komen’
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Het interview vindt plaats in het kantoor Nolet Advocaten, waar JOB KNOESTER (1968) nadat hij in 1995 afstudeerde eerst in loondienst kwam

en in 2002 toetrad tot de maatschap. Knoester weet zich omringd door een tiental collega’s die net als hij gepassioneerd hun vak uitoefenen

en opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. De clientèle van Nolet Advocaten bestaat uit mensen die misdrijven pleegden vanuit een

emotie of stoornis. Het kantoor staat geen leden van de georganiseerde misdaad bij. Zijn vrienden zien Job Knoester als een eigenzinnig man

die niet te volgen is, maar met veel plezier in het leven staat. Zijn slechtste zakelijke eigenschappen: ongeduldig, overperfectionistisch. 

ADVOCAAT VADER
MARIANNE VAATSTRA
WIL ’COLD CASE-GROEP’
VOOR NABESTAANDEN
EN SLACHTOFFERS
MISDRIJVEN

FOTO: MATTY VAN WIJNBERGEN 
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