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RT,GIOPOLITIE AMSTERDAI{/AMSTELLAND
DISTRICT 5, BUREAU ONDERSTELTNING
AFDELING TAKTIEK

PVB-nummer : 2002038173

Onderwerp

Bijlage

: Verhoor H: van Hoven

: Tip formulier nr. 2 A

PROCES - VERBAAL

Hierbij verklaar ik, Jelle Sybolt Attema, inspecteur -rechercheur van de regiopolitie
Amsterdam-Amstelland, werkzaam bij de Dienst Centrale Recherche, Bureau Taktiek,
afdeling Ernstige Delicten, verklaar het navolgende:

I:r verband met de heropening van het onderzoek naar de drievoudige moord,
gepleegd op 4l 5 maart 1984 in de woning Argonautenstraat 20 ", op Corine Bolhaar en haar
fwee kinderen, Donatha en Sharon, werden op 8 april 2002 lli.de woonomgeving van de
Argonautenstraat, door de politie huis aan huis " flyers" bezorgd, waarin over deze zaak, om
aandacht en eventuele informatie werd gewaagd.

Naar aanleiding hiervan werd telefonisch gereageerd door de nader te noemen persoon
die vervolgens door mij op maandag 29 apil2002, te 1 1.15 uur als getuige werd gehoord en
op gaf te zijn genaamd.

Johanna STIEL- van HOVEN,
geboren op 23 maart 1944 te Amsterdam
wonende te Amsterdam, Van Tuyll van Serooskerkenweg 45,'rtel 020-6796218.

Zij verklaarde als volgt:

"Ik woonde hier ook toen die moord in 1984 is gepleegd. Ik ben destijds ook gehoord
door twee politiemensen , die aan de deur kwamen voor informatie. Ik weet nog dat ik toen
heb verteld dat er op de zaterdagavond in dat weekend van de moord, in de woning van
Corine ruzie was geweest. Ongeveer op het zelfde tijdstip, tegenover mijn woning op de Van
Tuyil van Serooskerkenweg rwas er een autobrand. De politie is toen wel bij die autobrand
geweest.

Ik weet niet wat de politie toen met die informatie gedaan heeft, ik heb nooit een
verklaring getekend en ik ben ook niet nader gehoord.

Ik reageer nu naar aanleiding van het informatie- formulier van de politie, over die
moord op Corine Bolhaar en haar twee kinderen. Ik kende Corine en haar twee kinderen als
achterburen en vaililege het feit dat mijn dochter toen op dezelfde school zat als haar dochter,
echter niet in dezelftle klas. Die school heette toen de Sparta- school aan de Stadionkade.

Ik had maar een oppervlaklcig contact met haar en de kinderen en ik weet ook niet met
wie zij omgang had. Ik kende ook de vader(s) van de kinderen niet.
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Corine woonde op de Argonautenstraat 20 " en ik woonde toen ook al met mijn gezin
op dit adres Van Tuijll van Serooskerkenweg 45 ". Als ik in mijn keuken of op het
balkoruretje aan de achterzijde van mijn woning st4 had ik destijds ondermeer zicht op de
achterzijde van de woning van Corine.Er zat alleen een binnentuin tussen.

Corine had een harde stem ên ik hoorde vaak geschreeuw vanuit haar woning, met
name als de ramen openstonden. Ze was luidruchtig en schreeuwde soms tegen de kinderen,
maar ook wel tegen bezoekers. Ik vond het daàr een beetje een a-sociale bende.

Ik weet nog dat er op die zaterdagavond in het weekend van de moord, weer een
schreeuwende ruzie was tussen Corine en een man. Het was omstreeks negen uur/ half tien en
het was in ieder geval al donker, de verlichting in de woningen brandde. IJr-zagbeiden toen
staan in de woning van Corine, aan de achterzijde in een verhek met geopende ramen. Ik
hoorde dat vooral Corine schreeuwde tegen die man en dat het ondermeer over de kinderen
grng. Ik zagdat die man ijzig kalm bleef en ik hoorde hem tweemaal heel duidelijk zeggen:
"Schreeuw niet 2o.." en vervolgens: "Doe dat raam dicht.." Hierop werden de ramen gesloten
en gingen beiden verder de woning in. Ik kon ze toen niet meer zien en verstaan. Ik had die
man nooit eerder gezien.

Als ik hem moet omschrijven weet ik nog dat het gaat om een blanke man met
normaal postuur; ongeveer 35 jaar oud; lengte plm. 1.78 meter; donkerachtig glad haar;
geen bard of snor; gekleed in een zvtart leren jack en sprak goed nederlands.

Ik heb op afgelopen donderdag 25 april 2002het prcigramma gezien van Peter R. de
Vries, waarin dezezaak werd belicht. Ik heb daarin geen herkenning gezien in die verdachte
persoon met die motor en die door mij omschreven persoon.

Ik wil gr:aag dat deze zaak wordt opgelost."

Deze verklaring is in consept opgenomen en ondertekend en als bijlage gevoegd.

Opmerkingen verbalisant:
De achterzijden van de genoemde woningen in beide straten, begrenzen elkaar en zijn

gescheiden door binnentuinen, waardoor de onderlinge afstand hrsse,n Ée woningen ongeveer
15 meter bedraagt. De woonverdiepingen van de woningen in beide straten, zijn ongeveer op
dezelftle hoo gte gesitueerd.

De getuige was destijds eerder bij ingesteld buuÍonderzoek gehoord, zoals door haar
werd verklaard. Uit het opgemaakte procesverbaal 2000 / 84, pagina 75, was vermeld:
Bewoner van Van Tuyll van Serooskerkenweg 45 ", genaamd Stiel, geen bijzonderheden".

Tenslotte wordt door ondergetekende opgemerkt dat het gegeven signalement,
overeenkomt met dat van een man, genoemd in het procesverbaal van verhoor van gefuige
E.I( Meijer-Kats. Deze man had haar die zaterdagmiddag gevraagd waar hij perceel
Argonautenstraat 20 kon vinden. Zie procesverbaal 2000 /84, pagina ' en 170..

OpgemaalrÍ op ambtseed te Amsterdam, op 29 april2002.

J.S.Attema.
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Regio A msterdam/ A u stelland
Bureau Ondersteuning
District 5
Recherchel Taktiek

PVE!-nummer : 2002038173

Onderwerp : Verhoor J. Stiel-Van Hoven

PROCES - VERBAAL

Hierbij verklaren wij, Jelle Sybolt Attema en Amanda Jane Vermoten, inspecteur-
rechercheur van politie en hoofd-agent van politie, werkzaam bij de Dienst Centrale
Recherche, Bureau Taldek, afdeling Ernstige Delicten, het navolgende:

In verband met de heropening van het onderzoek naar de drievoudige moord,
gepleegd op 4/5 maart 1984 in de woning Argonautenstraat 20 ", op Corine Bolhaar en
haar twee kinderen, Donatha en Sharon, werd op 29 apil2002 eertwouw genaamd Van
Hoven als getuige gehoord, ïi/aaffan procesverbaal werd opgemaakt. Naar aanleiding van
deze verklaring werd deze getuige op verzoek van de OÍficier van Justitie, opnieuw en
aanvullend gehoord.

Op wijdag 12 juli 2002, te 11.00 uur en later hoorden wrj in de woning, de getuige
Van Hoven die verder op gaf te zijn genaamd,.

Johanna Stiel- Van Hoven
geboren op 23 maart 1944 teAmsterdam,
wonende Van Tuyll van Serooskerkenweg4Sl2, tel. 020-6796218

Zij volhardde bij haar eerder afgelegde verklaring en verklaarde vervolgens op door
ons gestelde vragen als volgt:

U vraagt of ik de man met wie Corine ruzie hado bij weerzien zou kunnen herkennen.
Misschien wel als ik foto's van mogelijke bezoekers uit die tijd bekijk, waar hij bij zou
zitten,.ik heb het gezichtvan de man meer van opzij gezien. Ik heb in de uitzenaiog u"tt
Peter R. de Vries die jongen gezien, die toen in leven was gebleven. Ik vond het gezicht van
die man zo van opzij, wel een beetje op die jongen lijken. Ook zijn hand kwam overeen
met de hand van die jongen, ja Bryan heet die jongen. Zijnlengte kwam zo ongeveer
overeen met die van Corine, hij droeg geen baard en geen bril. Hij had donkerachtig glad
haar. Ik weet zeker dat hij een zwart leren kort jack droeg, zijn broek en schoenen heb ik
niet kunnen zien. Ik had die man nooit eerder gezien. De vader van haar omgebrachte
kinderen ken ik niet. Ik schat de leeftijd van die persoon op 30 a 35 jaar oud.

U vraagt mij of ik zeker rveet dat het op die zaterdag was van het weekend dat de
moorden gepleegd zijn.
Ja" dat weet ik zeker, het was op die zaterdagavond. Ik heb Corine daar met die man zien
ruzieen. Nadat daar het raam werd dicht gedaan heb ik ze niet meer gezien. Het was
schemerdonke, ik denk zo tussen 9 en 10 uur 's avonds. De verlichting brandde in de
woning van Corine, dat weet ik zeker.
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Ik ben ook zelf terug gelopen, mijn woonkamer in. Ik heb daarna die zaterdagnacht en ook
die zondag geen geluiden meer gehoord, afkomstig uit de woning van Corine noch daar
mensen en/of kinderen gehoord of gezien,.

U vraagt mij hoe Corine toen gekleed was.
Dat weet ik niet meer, ik kon ook alleen haar bovenlichaam zien, achter dat raam.

De verklaring werd in consept opgenomen en niet ondertekend.

Opgelnaakt op ambtseed/belofte, te Amsterdam op vrijdag 12 juti 2002..

^
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Regio Am sterdam/ Á m stelland
Bureau Ondersteuning
District 5
Recherche/ Taktíek

PVB-nummer : 2002038173
Onderwerp : Verhoor collega verbalisanten,

ivm verklaring getuige J. Stiel-Van Hoven

PROCES - VERBAAL
Hierbij verklaar ik, Jelle Sybolt Attema, inspecteur- rechercheur van regiopolitie

Amsterdam/ Amstelland en tijdelijk werkzaan bij Bureau Ondersteuning, District 5,
aftleling Taktiek, het navolgende:

In verband met de heropening van het onderzoek naar de drievoudige moord,
gepleegd op 4/5 maart 1984 in de woning Argonautenstraat 20 ",op Corine Bolhaar en
haar twee kinderen, Donatha en Sharon, werd op 29 ap'ri12002 en op vrijdag 12 juli 2002,
een vrouv/ als getuige gehoord, genaamd:

Johanna stiel- van Hoven, geboren op23 maart 1944 teAmsterdam,
wonende van Tuyll van serooskerkenweg 4512, ter.020-67962lg

Zij verklaarde ondermeer dat zrj op de zaterdagavond voor de moord een ruzie had
gehoord tussen Corine en een nog onbekend geblev* tnro. Zij verklaarde dat zij hierover
destijds ook had verklaard en hiervan melding had gedaan aarrde politiemannen-tijdens
ingesteld buurtonderzoek.

Haar relaas werd in het opgemaakte procesverbaal van buurtonderzoek niet
vermeld. Op bladzijde 75, werd door verbalisanten de Van Kasteel en Plenter gerelateerd:
"perceel van Tuytl van serooskerkenweE4s rrrbewoond door stiel van Es, geen
bijzonderheden.,'

In verband hiermee werden door mij, op maandag 26 augustus 2002, respectievelijk
te 1 1.00 uur en te 16.00 uur voornoemde verbálisanten uls getuigen gehoorá. Beiden waren
inmiddels gepesioneerd en uit de politiedienst getreden.

Coenraad Antonius van Kasteel,
oud 66 jaar, wonende te Amsterdam, p. vfiedijkstraat gg, tel. 020-61gll4g
en

Barteld Plenter,
oud 67 jaar, wonende te Hoofddorp, Masthof r63, tel. 023- s6r5g66.

Beiden verklaarden, een ieder voor zich, dat zij destijds als koppel hadden
mee gewerkt aan het buurtonderzo ek in de ..Bolhaar,' _zaak.

Zij konden zich echter niet het verhoor van genoemde getuige Stiel - van Es (Van
Hoven) en ook hetgeen door haar verklaard zou zijien nu wordt ,r"rkla.rd, niet herinneren.

"AIs ze dat toen aan ons zou hebben verklaard, hadden wij dat uiteraard bij
procesverbaal vastgelegd. Zoiets noteer je dan toch.

U zeg[. dat door ons na bezoek aan genoemd perceel "geen bijzonderheden" zijn

t

vermeld. Als dat wordt vermeld, moet u er vanuit gaan dat dit zo is geweest."

Opgemaakt op ambtseed, te Amsterdam op dinsdag 27
De J.S. Attema
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Onderverp:

roces-verbaal van verhoor:

-iIkr Barteld. plenter, hoof.dagent_rêót ercnei
van Geneentepolitie te Ámsterd-an, d.ieastd.oend.r
aan het lioofd'bu:ceau ïaà politie, Buleau zwaee.crininaliteit, ged.etacheerd. bij d.e Groep ErnslDelicten, verklaÉrr het volgend.e: .. .-

Jfaar aanleiCing van tret
lijden van C.BOIHÀ...r4 en haar
ik op 8 maart 1gg4 ia
57 huis te .lmsterCpm
zijn genaand:

genelddadig ov.er_
tvree kinderen hoc

perceel Argonoritenstraat

:"o vrouvl die nij opgaf t

o

3etuige : E.[.I.ifïJ:R e.t'.KÀTS

---:- Elisabeth _Klazina lt E rJ E B e.v. KATS'_geborén te ,lnstercïan op ?_2 januari 1g5O, zoadeberoep. wonend.e Argonoutenstraat 52 huis te
AnsterCan. te1. OZO-?2 OZ 51.

Zij verklaa-,.cte rnij het volgend.e:
"I'Iaar a'nleiding van een k-rentenbericht, vraaril
stonc dat rre politi-e no6 steecs op zoek is naa:
de ciader(s) van d.e noord. op CORIIï]E BOLïï,LIR, he
ik ni-,'i herlenavond. teiefonisch i;: verbindinS ge-
siei: ne1; de politie.

il: r.-ilde U het volgencie vertellen. Op zate:
Ce5 i naart 1gB4 te orsf,reel:s 1i.1! urr rvilde :
s-'::en =ei nijn nan booCschnpic!: gaan d.oen. Onz.auto s:o!:: rl";ja.:'l:eq:i: ir:, de Á:6onouiensiraat, schu:n tegenover on:wo!::lG- ":;: hid al ';i;ra;s Gc:.cnen in d.e auto. rr.: r.ras op 1.r€E naarde e|ij:c:oe:-:.'-'. rse:c aí.:nGe:;:oken coo: een ran rj.ie xij vroeg r.raarhi': pe:-cee). ,1:;cnou:e:;::n..ri _ll ]:on vr::Cen- .e 

=an k..;a^m aanlopenuit ce :-:c!-':r::5 v1:: ie r-.5e :'jn;ers van d.e r.;i;onou:enstraat. rkvond cii: ei;ell:,-il: c.en v:eL-:c,e vre-6, o=ca; het Goo: het pleintj.in .:g .i'.,J::r'.i'jrra.:;ri ?; ,..e1 :r.ij:- l,,:3: .::::: cnt :e::::c:: ie ,...,eJ vrrse:Ik heb Ce ran Ce v.,e6 Eelvezen naar perceel ZC.lre nan r'.'a: nan. nijn scirati+"g on'cveer i> á 40 Ja:r oud._Lang pln.1'7> 
^ 

1'Bc n-IÍij had zt';art kort gel:nipt haar. De:ran sprak }ïed.er-trranc's z'onder accent- ge nan had efn blaak uiterrijl:. rt heu d.e na:maar'vrucl:ti5 5;ezien- ï/el is nii olrgevarlen ciai dc trnn een cotnao-kreu: ii;e schourlerta.s over zi.:n recirtcr schoude:. rlroag. De tas i.Jns
\a.tkniii
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rk deak uiet dat ik de aan van'eea''"fotb zou lnrnnen herkenueifk kende CORIIIIïE vanuit d.e speeltuin. ïk heb haar na d.e ge_boorte vaÊ haar jon6;ste kind nog wat kleertjes gege.,r"o. Áls aankschonk zii ',ii een Ïsraelische vaas. ongeveer d.rie ,.tcen geled.enheb ix voor hei Laatst COBfï]IE gézien. fk heb niet net haar Ee_sproken.

a.'-
Hijn naa heeft d.e man niet gezi*r.
rndien aodig ben ik bereid. een nad.ere verklaring af te

Deze verl:raring is in concept op*enomen en niet ond.ertekend..9 Opgenaakt c
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