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Door Mick van Wely
Groningen Het coldcaseteam
van de politie heeft bij de Duitse
recherche opgeslagen lichaamsresten opgevraagd van de in
1995 geliquideerde coffeeshophouder Harry Roo uit Groningen. Dit in verband met de onopgeloste moord in hetzelfde jaar
op de Groningse Antoinette
Bont.
De recherche wil onderzoeken
of de lichamen van Roo en Bont
destijds op dezelfde wijze en
met hetzelfde snij- of hakinstrument zijn bewerkt. Nieuwe
technieken maken dit mogelijk.
Het gaat bij de analyse onder andere om de snijvlakken op botten. Ook zal het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kijken
of er identieke resten van het
snij- of hakinstrument in de
botten zitten.
Delen van het lichaam van
Roo werden begin augustus
1995 in het riviertje Ochtum bij
Bremen gevonden. Rond dezelfde tijd stuitten wandelaars op
tassen met lichaamsdelen in het
Drentse Peizerdiep en het Groninger Winschoterdiep. De
overeenkomsten tussen de wijze waarop de lichaamsdelen
werden aangetroffen zijn talrijk
(zie kader).
Rond 1995 werd ook al gekeken naar een relatie tussen de
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twee moorden, maar niet echt
grondig. De techniek om nauwkeurig snijvlak-onderzoek te
doen bestond toen nog niet.
In februari schreef Dagblad
van het Noorden al over de hernieuwde interesse van de recherche voor het Duitse onderzoeksdossier. De Bundes Kriminal Amt (BKA) heeft inmiddels
het gekopieerde dossier naar
Groningen gestuurd.

Voor de moord op Bont is
nooit iemand opgepakt. Voor de
moord op Roo wel. In juni 1997
veroordeelde het Hof in Leeuwarden Henk E. tot tien jaar cel
voor doodslag en afpersing.
De Groninger rechtbank had
E. eerder vrijgesproken omdat
hij een bekentenis had afgelegd
tijdens een omstreden verhoor,
de later verboden, spijkerharde
Zaanse verhoormethode. De be-

Antoinette Bont
Antoinette Bont (24) werkte als straatprostituee in Groningen. Ze liet zich ’Saskia’ noemen. Op 31 juli 1995 werd in het
Winschoterdiep bij Groningen de romp
van Bont (24) aangetroffen. Wandelaars
visten op 3 augustus een sporttas met
haar ledematen uit het Peizerdiep bij Roderwolde.

kentenis was, zo oordeelden
rechtbank en Hof, onrechtmatig
verkregen.
E. werd alleen veroordeeld op
basis van een bekentenis aan gevangenbewaarders. Hij heeft altijd ontkend de moord bij de cipiers te hebben opgebiecht. Rechercheurs in die tijd achtten E.
niet in staat om een lijk in stukken te hakken.
Is E. ten onrechte veroordeeld?

Kreeg hij hulp van iemand die
buiten schot is gebleven? Tot op
de dag van vandaag is niet duidelijk wie verantwoordelijk is
voor het ontleden en dumpen
van de lichaamsdelen.
Volstrekt onduidelijk is de relatie tussen Bont en Roo. Voor
zover bekend kenden de twee elkaar niet. Mogelijk wist Bont iets
over de moord op Roo of was ze
getuige.

Harry Roo
Seriemoordenaar Willem van E. uit
Harkstede en tweevoudig moordenaar
Henk S. uit Groningen werden in verband
gebracht met de moord op Bont, maar uit
niets bleek hun betrokkenheid.
Bont was één van de vijf Groninger
prostituees die zijn vermoord of verdwenen.

Harry Roo (37) bestierde twee coffeeshops in Groningen. In juli 1995 werd hij
doodgeschoten in een boerderij in Siddeburen. Aanleiding zou de ruzie over een
hasjtransport zijn uit Marokko. Nadat
Roo was omgebracht eisten mannen
700.000 euro losgeld van Roo’s vriendin.
Ze veinsden een ontvoering. De vrouw

dacht dat haar vriend nog leefde en betaalde ongeveer de helft. De politie kwam
de verdachten op het spoor toen een familielid argwaan kreeg omdat een man
ineens over veel cash beschikte.
Henkie E. werd veroordeeld voor doodslag en afpersing, Johan S. voor hand- en
spandiensten.
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