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Hoendiep-moorden blijven raadsel

‘Hier zit geen
onschuldige,
maar een
liegende man’

REPORTAGE RECHTSZAAK HARMEN ‘SJEF’ R.

Een eis tot levenslange gevangenisstraf was mogelijk geweest, maar omdat
Harmen ‘Sjef’ R. (41) nooit eerder is veroordeeld wegens geweld, ‘zakte’ het
Openbaar Ministerie tot de op een na zwaarste straf: 30 jaar

Rob Zijlstra

GRONINGEN Op de prangende vraag
waarom Lammert (70) en Marchien
(68) Westra uit Aduard op 4 maart
vorig jaar om het leven zijn gebracht,
kwam gisteren tijdens de tien uur
durende strafzaak geen antwoord.
Alleen de dader kan de vraag beant-
woorden. En Harmen, bijgenaamd
Sjef, R. is de dader niet, zegt hij. Al
kan Sjef zich voorstellen dat hij
wordt verdacht. Officier van justitie
Debby Homans twijfelt niet: ,,Hier
zit geen onschuldige, maar een lie-
gende man.’’

Sjef lijkt niet gebukt te gaan onder
de ernstige verdenkingen. Af en toe
maakte hij een grap om direct door
de rechter te worden terechtgewe-
zen. ,,Deze zaak leent zich niet voor
grappen.’’ Deskundigen van het Pie-
ter Baan Centrum omschrijven hem
als clownesk. En volledig toereke-
ningsvatbaar. Na een verbroken rela-
tie leidde hij een zwervend bestaan.
Hij sliep illegaal in bootjes in het
Hoendiep, ook nabij de vaste lig-
plaats van de boot van het echtpaar
Westra, de boot die al twee jaar te
koop is. Sjef, teleurgesteld in het le-
ven, vulde zijn dagen met wandelen,
zichzelf afmattend om ’s avonds
weer te kunnen slapen, zo schetst de
aanklager het lege leven van een
man die eens gelukkig was getrouwd
en vader is van twee kinderen die hij
niet meer ziet.

Op 3 maart belt R. met het echt-
paar Westra en zegt dat hij een han-
delaar is uit Dordrecht en dat hij de
boot wil kopen. Hij wil wel een proef-
vaart maken. De vraagprijs ligt rond
de 20.000 euro. De Westra’s reage-
ren verheugd. Met de opbrengst wil-
len ze een camperreis maken door
Canada. De volgende dag, zegt het
Openbaar Ministerie (OM), treffen ze
elkaar. De proefvaart wordt het echt-
paar fataal. Ze worden geslagen met

een hard voorwerp dat nog altijd
spoorloos is. Lammert Westra wordt
zwaargewond in het water gegooid
en verdrinkt. Marchien Westra over-
lijdt aan boord. Ook haar lichaam
wordt in het water gegooid. Sjef R.
zegt dat hij wel de afspraak maakte,
maar niet kwam opdagen. Hij wordt
wel in de buurt gesignaleerd. Ook
ontkent hij met de boot te hebben
gevaren. Wat vaststaat: er is wel ge-
varen. De twee lichamen worden een
dag later in het Hoendiep gevonden.

Op 6 maart wordt Sjef R. in de bin-
nenstad van Groningen aangehou-
den. Zijn vriend Bert heeft via de me-
dia kennis genomen van de vermis-
sing van het echtpaar en meldt dat
een vriend van hem een afspraak

had een boot te kopen. Bij de aan-
houding wordt bloed aangetroffen
op de schoenen, spijkerbroek en trui
van R. Een spoedonderzoek door het
NFI wijst uit dat het om bloed gaat
van Lammert en Marchien Westra.

Hoe dat kan? R. zegt dat hij in de boot
is geweest omdat er een alarm af-
ging. Hij zag toen wel rode ‘troep’,
maar dacht dat het verf was. Verder
was hem niets opgevallen.

Deskundigen zeggen het bloed al-
leen op de kleding kan zijn gekomen
ten tijde van het misdrijf. Dat kan
worden afgelezen aan spatpatronen.
Dat het bloed op zijn kleding is geko-
men omdat hij na het misdrijf in de
(met bloed besmeurde) boot is ge-
weest, sluiten forensisch deskundi-
gen uit. Ook is op een touw waarmee
de boot na de proefvaart (en de
moorden) aan een boom was vastge-
boden DNA van R. aangetroffen. Hij
heeft daar geen verklaring voor.

Advocaat Piet Huisman meent dat

er voldoende aanwijzingen zijn die
duiden op R.’s onschuld. Huisman:
,,Hij heeft geen motief. Hij verdient
geloof in zijn ontkenning.’’ Ook stelt
de advocaat dat er slecht onderzoek
(‘tunnelvisie’) is gedaan. Officier Ho-
mans: ,,De advocaat suggereert van
alles maar onderbouwt niets.’’

Opmerkelijk is dat de politie een
undercover agent inzette die R. in de
gevangenis benaderde. R. zou aan
hem de moorden hebben opge-
biecht. R: ,,Het was een mafkees die
zei dat-ie zes mensen had vermoord.
Ik was bang voor hem. Ik heb toen
maar wat gezegd om van hem af te
zijn.’’

De rechtbank neemt drie weken
de tijd voor de uitspraak: 17 april.


