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Het mysterie
Jolanda Meijer
olanda Meijer.
Botten van Jolanda Meijer.
Stoffelijke resten.
Na drie dagen zoeken, is er niks
gevonden. De NFI-specialisten:
"Wanneer ze hier ligt, vinden we haar.
Vinden we niets, dan ligt ze hier niet."
Misschien ligt ze wel begraven vlak naast
de gierput, of iets verderop in die oude
schuur. Op de plek waar nu de nieuwe koeienstal staat. Of helemaal niet in Winsum,
maar ergens in Noord-Friesland. In de bossen bij Appelscha. Misschien moet de tip
van de taxichauffeur uit Winschoten nog
eens nader worden uitgezocht. Jolanda zou
naar een Duits vliegveld zijn gebracht. Mogelijk leeft ze een tweede leven in de Verenigde Staten, gezond en wel.
Het verhaal, het gerucht, dat Jolanda
Meijer in een gierput van een boerderij in
Winsum zou liggen, dook kort na haar
verdwijning, in 1998, al op. De tip kwam
binnen bij Tros Vermist, het programma dat
altijd veel aandacht aan haar vermissing
heeft geschonken. Voor de politie was het
verhaal destijds te dun, te vaag om het
grondig te onderzoeken. Zoals bijna alles
vaag is in dit grote mysterie.
Er verdwijnen dagelijks mensen en bijna
allemaal komen ze weer terug. Een enkeling blijft langer weg, de uitzonderingen
voor altijd.
Jolanda Catharina Meijer (augustus 1963),
moeder van twee kinderen, volwassen
mannen inmiddels.
Ze bezocht de huishoudschool aan de
Kraneweg in Groningen. Dat ging niet
goed. Ze spijbelde veel en kreeg verkeerde
vrienden. Toen ze 16 jaar oud was, verliet ze
de ouderlijke woning en trok in bij een
jongen die in de Peperstraat woonde. Op
haar negentiende kreeg ze haar eerste kind.
Ze werkte in een Golden Ten-club in Paterswolde, later in seksclub Four Roses in
Winschoten. Haar vriend was seksexploitant en handelde in drugs. In 1997 kwam hij
bij een auto-ongeluk om het leven. Jolanda
werkte toen al als straatprostituee.
De politie zei deze week teleurgesteld,
maar monter: "Geen resultaat is ook resultaat. We kunnen Winsum en de geruchten
over de gierput nu uitsluiten."
In januari 1998 werd in Groningen de
tippelzone aan de Bornholmstraat in gebruik genomen. Anders dan de politie afgelopen week in persberichten meldde, heeft
Jolanda Meijer daar nooit gewerkt. Haar
werkplek was de Westerhaven, haar standplaats de portiek naast de ingang van de
Kijkshop. Daar ontmoette ze bijvoorbeeld
de vrachtwagenchauffeur uit Marum, de
man die in januari 1999 haar paspoort opstuurde naar het politiebureau in Leek. De
man verklaarde dat Jolanda hem het paspoort in september 1997 in bewaring had
gegeven, als een soort onderpand. Hij had
vooruit betaald. Al die tijd had het paspoort
in zijn dashboardkastje gelegen. Publiciteit
over de verdwijning deed de man in januari

... Omdat de vrouwen dan wel hun dealers overlast veroorzaakten, werden ze
voordurend door de politie opgejaagd.
Voor de tippelaarsters was de politie de
vijand. Als het dan misging, en dat gebeurde nogal eens, waren de vrouwen
niet happig om met de politie te praten ...
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ACHTERGROND ZOEKTOCHT
Hap voor hap schept de graafmachine puin en smurrie uit
de oude gierput. Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kijken toe. Geduld uitoefenen is een
van hun specialiteiten. Iedere hap van de graafmachine
kan raak zijn, kan boven water brengen wat al bijna vijftien jaar zoek is. Door Rob Zijlstra

¬ Moeizaam werk in de gierputten. Foto: FPS/Richard Degenhart
1999 besluiten het paspoort op te sturen.
Hij kon worden getraceerd. De politie
vond zijn verhaal aanvankelijk geloofwaardig. Later – in een eerste cold case-onderzoek – ontstond twijfel. Nader onderzoek
leerde dat er hiaten in het verhaal zaten van
de Marumer. En dat het niet waar was dat
hij Jolanda bij toeval had ontmoet, zoals hij
had verteld. De chauffeur was een vaste
klant van de ’Westerhaven’. Jolanda doet op
30 september 1997 aangifte van diefstal dan
wel verlies van haar paspoort.
Misschien had de chauffeur een reden
om te liegen.
Mannen die straatprostituees bezoeken
kunnen die heel goed hebben. Er zijn vrijwel zeker ook mensen die tot op de dag van
vandaag een reden hebben te zwijgen over
Jolanda.
Er bestaat een verhaal over een man die
Kees heet en in Haren woonde. In een groot
huis. Via deze Kees is er een link met
Noord-Friesland, met de paardenhandel en
de handel in drugs en Terschelling. Er is al
eens, maar toen in alle stilte, door de politie
een gierput leeggepompt in het noorden
van Friesland. Jolanda moet vertrouwen in
deze Kees hebben gehad. In oktober 1997,
nog geen half jaar voor haar verdwijning,
gaat ze met deze persoon samenwonen. In
haar agenda – waarin ze dagboekachtige
notities bijhoudt, noteert ze dat bij ongevallen Kees moet worden gewaarschuwd.
Een paar dagen later lijkt de liefde al weer
voorbij. Jolanda schrijft dat Kees haar heeft
laten stikken. ’Godverdomme. Weer eentje
die niet te vertrouwen is’.
De notities in de agenda van Jolanda zijn
stille getuigen en geven iets bloot van het
grillige leven dat deze verslaafde straatprostituee geleefd moet hebben. Hoop en
verdriet wisselen elkaar af. Op 21 december
1997: ’Ik voel mij zo klote en alleen. Weer
alleen en weer gebruikt …’ Twee weken daar-

voor: ’Sinds tijden voel ik mij weer lekker en
gelukkig, maar ja ... voor hoe lang … Ik hoop
voor heel erg lang!’
Op 28 november van dat jaar: ’Samen met
een ander op pad en auto gejat.’
De straatprostituees en de Groningse
politie waren tot 1998 niet elkaars beste
vrienden. De tippelaarsters deden hun werk
aan de Praediniussingel, bij het voormalige
Groninger museum en aan de Westerhaven.
Omdat de vrouwen dan wel hun dealers
overlast veroorzaakten, werden ze voordurend door de politie opgejaagd. Voor de
tippelaarsters was de politie de vijand. Als
het dan misging, en dat gebeurde nogal
eens, waren de vrouwen niet happig om
met de politie te praten. Tegen die achtergrond zijn tal van collega’s van Jolanda
Meijer destijds door de politie gehoord.
Hun verklaringen waren niet altijd even
betrouwbaar.
En ook niet altijd even helder.
Jolanda behoorde tot de kleine, maar
harde kern van de Groninger tippelscene
die nog geen plek had gevonden aan de
gedoogzone aan de Bornholmstraat. Ze was
bevriend met H.J., de man die destijds de
vriend was van Michelle Fatol, de Roemeense prostituee die in 1993 werd vermoord door Willem Van E. uit Harkstede.
Jolanda was bevriend met Dinnie, een prostituee die rond 2004 een tijdje was ondergedoken in een woning in Delfzijl. In haar
woonkamer brandde altijd een kaarsje en
aan de muur hingen twee foto’s: eentje van
Jolanda en eentje van Sasja Schenker, het
laatste slachtoffer van Willem van E.
Prostitutiemoordenaar Van E. was een
van Jolanda’s klanten. Ook zij kwam in zijn
boerderijtje in Harkstede. Dat schrijft ze
bijvoorbeeld in haar agenda op 19 april 1994.
Van E. heeft, ook na zijn veroordeling tot
levenslang, altijd stellig ontkend iets te
weten over het lot van Jolanda Meijer.

Jolanda kwam ook in Winsum, op de
twee boerderijen die de afgelopen week zijn
onderzocht.
De voormalige bewoner bevestigde een
paar dagen geleden dat hij Jolanda wel
kende, als prostituee, maar dat hij met haar
verdwijning niets te maken heeft.
Er deden veel verhalen de ronde over de
man uit Veendam, over de man bij wie
Jolanda langere tijd heeft gewoond. De man
ook die wel eens heeft geroepen dat hij
Jolanda naar Amerika heeft gestuurd om
daar af te kicken. In haar agenda staat wanneer ze deze man, ’een rijke gozer uit Veendam’, heeft ontmoet: 14 augustus 1994. In
september krijgt ze een hondje van hem,
Boomer, dat een jaar later spoorloos zal
verdwijnen. In december, op eerste kerstdag, komen de ouders van Jolanda er op
bezoek. Ze gaan weg met een naar gevoel.
Jolanda noteert in haar agenda dat ze gelukkig is met deze man.
Er gaan nog steeds verhalen over de man
uit Veendam. De politie zegt al jaren dat
’Veendam’ ondersteboven is gekeerd en dat
er geen aanwijzingen zijn die duiden op
enige betrokkenheid.
Het zijn niet de mannen uit Harkstede,
Veendam en Winsum.
Door mogelijkheden uit te sluiten, kom je
ook verder, redeneert de politie. De pest van
het dossier Jolanda Meijer is dat er dan nog
altijd heel veel en heel veel vaags overblijft.
Bijvoorbeeld het volgende. In december
2009 verdween straatprostituee Marian
Kusters. Zij, toen 43 jaar, was niet alleen
een goede vriendin van Jolanda, maar ook
een ’partner in crime’. Samen belazerden ze
mensen, of het nou klanten waren of dealers. Het verhaal wil dat Marian informatie
over Jolanda aan de politie heeft verstrekt.
Dit leidde tot een aanhouding en in juni
2009 tot een korte zoekactie, eveneens met
een graafmachine, nabij Mensingeweer.
Ook hier geen resultaat. De verdachte, de
enige echte verdachte die er in de zaak van
Jolanda is geweest, werd weer vrijgelaten.
Bekend is dat Marian kort voor haar verdwijning is mishandeld.
In april 2010 kwam in de publiciteit dat
Marian Kusters – dan al maanden zoek –
degene was geweest die die informatie had
verstrekt. Daarmee ontstond een verband
tussen de ’oude’ vermissing van Jolanda en
de ’recente’ verdwijning van Marian. Een
week later doken in een fietstunneltje,
tussen Martiniplaza en het gebouw van de
Gasunie leuzen op. Er stond, geschreven in
rode verf: ’Jolanda Meijer in Appelscha’.
Wie het weet, moet het zeggen.

Rectificatie
Maandag is in deze krant ten onrechte gemeld dat Ineke Fleurke (Oude Pekela) een
vrouw die sinds 1994 spoorloos is, werkzaam was als straatprostituee. Dit laatste is
onjuist. Ineke Fleurke was geen prostituee,
wel was zij verslaafd aan drugs.

