ONDERZOEK ALI HUSSEIN HASSAN

“Justitie heeft in het onderzoek naar de onopgeloste moord op Marianne Vaatstra een verkeerde
verdachte opgepakt en daarmee de mogelijke dader laten lopen’’, stelt actualiteitenprogramma
EenVandaag in maart 2010. Dat is niet de eerste keer dat bij het publiek twijfel rijst over de
arrestatie van Ali Hussein Hassan. Rechercheurs van de Friese politie hebben daarom alle
feiten over zijn aanhouding nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden. Een blik in het
politiedossier.

1999. Marianne Vaatstra (16) uit Zwaagwesteinde wordt in 1999 verkracht en vermoord. Haar
vrienden en familie vinden haar zaterdagochtend 1 mei in een weiland tussen Veenklooster en
Buitenpost. De recherche start een onderzoek.
Twee beveiligers die in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 aan het werk zijn in het naburige
asielzoekerscentrum De Poelpleats, zien dat vlak voor middernacht een groepje asielzoekers het
terrein verlaat. Een paar uur later verschijnen de mannen weer. Ali Hussein Hassan is er niet bij,
herinneren de beveiligers zich de volgende dag. Ali verschijnt ook de volgende dagen niet.
Dat is voor het onderzoeksteam aanleiding om hem op te sporen. Op 9 oktober 1999 arresteert de
Turkse politie in opdracht van de Friese officier van justitie de dan 26-jarige Ali Hussein Hassan. Uit
een dna-test blijkt dat zijn genetisch materiaal niet overeenkomt met dat van Mariannes moordenaar.
Maar is deze aangehouden Ali wel de verdachte die de recherche zoekt? In 1999, 2003 en 2010
duiken keer op keer berichten op die vermelden dat politie en justitie de verkeerde persoon zouden
hebben gearresteerd en de verdachte van de moord op Marianne dus hebben laten lopen.
2011. Bijna twaalf jaar na de moord op Marianne Vaatstra zetten politie- en justitiemedewerkers zich
nog altijd in om de dader op te sporen en de waarheid te achterhalen. Ook ieder verhaal over Ali is de
afgelopen maanden opnieuw tegen het licht gehouden. Want wat is waar?
Een beschrijving van de twijfels over de aanhouding van de juiste Ali en de resultaten van het
onderzoek daarnaar. Conclusie: Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de
verkeerde Ali is aangehouden.

Hoe Ali klein en dik werd
Het is Koninginnedag en feest in Kollum. Tussen half twaalf en twaalf uur ’s nachts verlaat een
groepje asielzoekers het terrein van azc De Poelpleats. De mannen gaan stappen in het dorp. Tegen
vier uur ’s nachts komen de asielzoekers terug. Alleen Ali Hussein Hassan (26) is er niet bij,
herinneren de twee bewakers zich de volgende dag. Hij is vertrokken.
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Als de beveiligers de volgende dag weer op hun werk verschijnen, horen zij dat Marianne Vaatstra
(16) uit Zwaagwesteinde die nacht nog geen 2 kilometer verderop in een weiland is verkracht en
vermoord. Van collega’s die dagdienst hebben, vernemen zij ook dat Ali Hussein Hassan die dag nog
niet is gezien. Het personeel meldt dit bij de leiding van het asielzoekerscentrum. ,,Gelet op het tijdstip
van verdwijnen. In deze nacht werd immers Marianne Vaatstra vermoord’’, vertelt een van de
beveiligers.
Na een uitzending van Opsporing Verzocht belt hij in juni 1999 de Friese recherche. ,,Op een zeker
moment had ik de indruk dat onze informatie niet bij de politie kwam. Ik besloot toen dit voorval zelf te
melden bij het onderzoeksteam’’, verklaart de bewaker op dinsdag 6 juli 1999. Dat is voor de politie
aanleiding om Ali Hussein Hassan op te sporen.

Luidruchtig
Rechercheurs horen verschillende asielzoekers en laten hen twee foto’s zien: de opsporingsfoto
(pasfoto) van Ali Hussein Hassan en een groepsfoto waar hij ook op staat. In ieder geval acht van de
gehoorde asielzoekers herkennen de man die op de foto’s staat als Ali Hussein Hassan.
,,Hij is ongeveer 30 jaar oud en weegt ongeveer 90 kilo. Hassan is een vrij lange vent van 1.80-1.90
meter. Hij draagt veelal een T-shirt, een spijkerbroek en een zwart leren jack met tailleband’’, beschrijft
een beveiliger die Ali van de foto herkent. Volgens zijn collega draagt de gezochte asielzoeker
halfhoge schoenen van bruin leer.
Ali heeft problemen met zijn hart. Hij meldt zich in 1998 en 1999 voor onderzoek bij het ziekenhuis in
Dokkum. Een aantal asielzoekers en personeelsleden omschrijven hem als een drukke, luidruchtige,
vriendelijke maar ook af en toe vervelende man. Sinds november 1998 verblijft de Irakese Koerd in het
asielzoekerscentrum te Kollum. Ali wordt ook wel Turkman genoemd: hij is afkomstig uit de omgeving
van de Noord-Irakese stad Kirkuk, waar veel Turkmenen wonen.
In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij
om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de
politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in
februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers
een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.
Een vriendin van Marianne vertelt de politie twee dagen na de moord dat zij Feik op Koninginnedag in
Kollum heeft zien lopen, samen met drie of vier andere asielzoekers. Een van hen kent zij niet. Zij
omschrijft deze man als iemand van ongeveer 25 jaar, met een bierbuikje, getinte huid, een wit baseball petje op, wit T-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1.75 meter. Feik wordt op 19 mei 1999
verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt
niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.
De officier van justitie laat in de zomer van 1999 een internationaal opsporing- en
aanhoudingsverzoek uitgaan om Ali Hussein Hassan te arresteren. Hij merkt Ali aan als verdachte
omdat de Koerd én in de nacht van de moord verdwenen zou zijn én omdat hij bevriend is met Feik,
die Marianne eerder bedreigde.
Noorwegen
Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hussein Hassan te achterhalen, komt ook
het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen. Veldman zit in verband met een
drugszaak in de zomer van 1999 gedetineerd in een Noorse gevangenis, als hij daar een Irakese man
ontmoet.
Deze Irakees spreekt Engels en een paar woorden Nederlands. Hij blijkt ook in Nederland te zijn
geweest, vertelt Veldman. Als de Irakees merkt dat zijn medegevangene een Nederlander is, gedraagt
de man zich terughoudender, ervaart Veldman. Wanneer hij ziet dat de korte, pafferige man in zijn
agenda adressen uit Kollum heeft staan, krijgt Veldman ,,zomaar het idee’’ dat deze
medegedetineerde wel eens iets met de moord op Marianne Vaatstra te maken kan hebben.
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Kan de medegedetineerde van Veldman misschien de Ali zijn die zij zoeken, vragen de rechercheurs
zich af? Via Interpol in Oslo wordt een en ander helder.
De asielzoeker is sinds 1998 in Noorwegen. Hij zou daar eerder meisjes hebben lastig gevallen en
met een mes mensen hebben bedreigd. Op 19 mei 1999 is hij veroordeeld tot vier maanden
gevangenisstraf - en vier maanden voorwaardelijk - voor mishandeling, bedreiging en vernieling. Op 2
augustus 1999 komt hij vrij op voorwaarde dat hij zich dagelijks bij de politie meldt. Dat doet hij trouw,
aldus de Noorse autoriteiten.
Dat deed hij ook eerder in het asielzoekerscentrum van Lyngdal, kan de directeur aantonen. ,,Hij was
iedere dag op het centrum, ook van 30 april op 1 mei 1999.’’ Op 16 augustus 1999 laten de Noorse
autoriteiten weten dat de man die naast Veldman in de cel zat, niet Ali Hussein Hassan is maar
iemand anders. De Ali die verdween uit het Kollummer asielzoekerscentrum is niet in Noorwegen.
Turkije
Waar is hij dan wel? Op 28 augustus 1999 houdt de Turkse politie op verzoek van de Friese officier
van justitie in Istanbul een man aan. Hij heeft dezelfde naam als de gezochte Ali Hussein Hassan,
maar uit onder meer een vergelijking van vingerafdrukken blijkt het toch iemand anders te zijn,
constateert het rechercheteam. Het onderzoek gaat verder.
In een extra uitzending van SBS6 verschijnt maandag 30 augustus 1999 voor het eerst de pasfoto van
,,de Irakese asielzoeker, die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra: de 26-jarige Ali
Hussein Hassan’’. Ook de vriendin van Marianne ziet de opsporingsfoto. Vier maanden na de moord
denkt zij dat het gezicht van Ali Hussein Hassan - die langer dan 1.80 meter is - van dezelfde persoon
is die zij op Koninginnedag zag: de mollige, korte man met het bierbuikje en de getinte huidskleur die
met zijn petje en zonnebril op samen met Feik door Kollum liep.
Maar was Ali tijdens Koninginnedag eigenlijk wel in Friesland? Een getuige vertelt de politie in oktober
1999 een ander verhaal dan dat van de beveiligers en de bewoners van het Kollumer
asielzoekerscentrum. Deze getuige, een Irakese asielzoeker die in Haarlem woont, herkent Ali
Hussein Hassan op 1 oktober 1999 van de foto die weer op televisie vertoond wordt. Diezelfde week
vertelt hij de Friese politie zijn verhaal.
Eind april 1999 krijgt deze getuige een telefoontje van Ali. Het gaat niet zo goed met hem, in verband
met zijn hartklachten. Bovendien verveelt Ali zich. Hij wil graag langskomen in Haarlem. Ali is welkom.
Hij arriveert op donderdag 29 april 1999 op het station in Haarlem. Een treinreiziger die zich
identificeert als Ali Hussein Hassan is volgens een brief van de NS diezelfde donderdag zonder geldig
kaartje betrapt in de trein tussen Den Helder en Haarlem.
Een dag later, op Koninginnedag was Ali nog in Haarlem, herinnert de getuige zich een paar maanden
later. ,,Wij zijn samen op de vrijmarkt geweest.’’ Op zondag of maandag, dus na de moord op
Marianne, vertrekt Ali weer met een strippenkaart en 50 gulden op zak die hij van de getuige krijgt. Ali
vertelt hem nog dat hij naar zijn familie in Turkije wil.
Trouwerij
Dezelfde getuige tipt de politie in oktober na wat telefoontjes met familie en kennissen in Turkije over
de verblijfplaats van Ali. De broer van Ali trouwt zaterdag 9 oktober 1999 in Istanbul. Daar houdt de
Turkse politie de gezochte verdachte aan. Zijn vingerafdrukken die de Turkse politie op 10 oktober
1999 afneemt, komen overeen met de afdrukken die de Vreemdelingendienst heeft vastgelegd toen
Ali Hussein Hassan 22 september 1998 Nederland binnenkwam.
De officier van justitie en enkele rechercheurs reizen af naar Turkije. De officier herkent Ali als de man
die op de opsporingsfoto staat. In het bijzijn van de Nederlandse opsporingsambtenaren staat Ali
Hussein Hassan wangslijm af. Uit een test blijkt dat zijn dna niet overeenkomt met dat van de
moordenaar van Marianne. Ali vertelt de officier van justitie dat hij in het asielzoekerscentrum van
Kollum had gewoond en ook laat hij weten dat hij eind april in Haarlem was. Daarna is hij vertrokken
naar zijn familie in Turkije.
Na de arrestatie zoekt een verslaggever van SBS6 Ali Hussein Hassan op in Turkije. Netjes
geschoren en zonder het baardje dat Ali op de opsporingsfoto nog had, vraagt hij zich voor de camera
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af aan wie hij de verdenking te danken heeft. Hij draagt bruine leren, halfhoge schoenen, zoals een
getuige eerder vertelde. Ali zegt dat hij hartklachten heeft, wat ook blijkt uit zijn medische dossier.
Na de uitzending ontstaat verwarring over de identiteit van Ali. Zo verklaart de vriendin van Marianne
dat de man op de eerder getoonde pasfoto beslist niet dezelfde persoon is als degene die in de
uitzending geïnterviewd wordt. Zij heeft de korte, mollige man in haar hoofd die zij op Koninginnedag
met Feik door Kollum zag lopen. Of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, weet de
getuige niet. ,,Ik kende die persoon helemaal niet.’’
Twijfels
Het rechercheteam dat in 2003 aan de zaak werkt, stelt naar aanleiding van de bij het publiek gerezen
twijfels opnieuw een onderzoek in naar de identiteit van Ali. De vingerafdrukken van de in oktober
1999 aangehouden man komen volgens de Turkse rechercheurs overeen met die uit het asieldossier
van Ali Hussein Hassan.
Bij de afname in Turkije was geen Nederlandse politiemedewerker aanwezig. Om helemaal zeker van
de zaak te zijn, doet het openbaar ministerie in 2003 alsnog een rechtshulpverzoek. Justitie haalt de in
1999 afgenomen vingerafdrukken vanuit Turkije naar Nederland om ze nog eens te vergelijken met de
vingerafdrukken uit het systeem van de Vreemdelingendienst. Ze komen inderdaad overeen.
Ook schakelt de Friese politie het Nederlands Forensisch Instituut in. De onderzoekers vergelijken de
televisiebeelden van oktober 1999 met de opsporingsfoto’s van Ali Hussein Hassan die de recherche
in augustus 1999 naar buiten heeft gebracht. De vergelijking laat onder meer gedetailleerde
overeenkomsten zien in een plooitje tussen de wenkbrauwen en een licht vlekje links op de kin.
De onderzoekers van het NFI komen tot de volgende wetenschappelijk verwoorde conclusie: De
bevindingen geven zeer veel steun aan de hypothese dat de persoon op de televisiebeelden dezelfde
is als de man op de opsporingsfoto’s die het rechercheteam gebruikte. De resultaten geven geen
steun aan de hypothese dat het verschillende personen zijn, aldus de conclusie van het NFI.
Minder wetenschappelijk gezegd: de man op de getoonde opsporingsfoto is hoogstwaarschijnlijk
dezelfde persoon als de man uit de uitzending van SBS6 in oktober 1999. De vriendin van Marianne
moet zich wel vergissen en sinds 1999 het hoofd van de verdachte abusievelijk op een verkeerd
persoon hebben ‘geplakt’. Ali Hassan Hussein, die langer en slanker is, ondergaat zo een
gedaanteverwisseling en wordt voor steeds meer mensen klein en dik.
EenVandaag
Dat is hij in ieder geval ook voor de geïnterviewden in EenVandaag. De moord op Marianne is
onderwerp in drie uitzendingen van het actualiteitenprogramma op vrijdag 5 maart, zaterdag 6 maart
en maandag 8 maart 2010. Ene Rob zegt namens vier beveiligers dat de in oktober 1999 door SBS6
op televisie getoonde Ali Hussein Hassan niet de Ali was die de beveiligers van het azc destijds
bedoelden. ,,Dit is niet de Hassan Hussein die wij kennen’’, zegt hij gekleed in beveiligersuniform, met
onherkenbaar gemaakt gezicht en verdraaide stem. De gezochte Ali, die volgens ‘Rob’ kleiner en
dikker is, heeft de politie volgens hem laten lopen.
In de uitzendingen van EenVandaag komen enkele stellingen naar voren:
• Ali Hussein Hassan is op Koninginnedag gezien in Kollum.
• Ali Hussein Hassan is klein en dik.
• Ali Hussein Hassan was betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringobar, een paar
weken voor haar dood.
• Ali Hussein Hassan was de kleine, gedrongen man die in 1999 naast Veldman in de cel zat in
Noorwegen
Wie is deze anonieme Rob? En wie zijn de andere beveiligers namens wie hij zegt te spreken? Wat
zijn de andere bronnen van EenVandaag? Wat beweren zij en is die informatie juist?
Om te kijken of de uitspraken uit de actualiteitenrubriek kunnen kloppen, voert de Friese politie in 2010
opnieuw onderzoek uit. Allereerst zoekt zij in het uitgebreide (digitale) archief van het
moordonderzoek. Ook benaderen de rechercheurs opnieuw alle mensen die in 1999 een verklaring
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hebben afgelegd over het vertrek van Ali Hussein Hassan uit Kollum. Verder spreken ze opnieuw met
personen die in 1999 een verklaring aflegden over de bedreiging van Marianne in de Ringobar.
De rechercheurs praten bovendien met de mensen die geïnterviewd óf kennelijk geciteerd zijn door
EenVandaag. Daarnaast is via het Internationaal Rechtshulp Centrum contact gelegd met de Noorse
autoriteiten om opnieuw informatie in te winnen over de medegedetineerde van getuige Veldman.
Beveiligers
Na de uitzending van EenVandaag zoeken politiemensen contact met de anonieme beveiliger ‘Rob’.
Hij komt samen met twee anderen naar het politiebureau. De mannen weigeren afzonderlijk van
elkaar een verklaring af te leggen. Vier uur lang praten de rechercheurs met het drietal.
‘Rob’, de man die op televisie onherkenbaar in beeld is gebracht, heeft zelf nooit als beveiliger van het
asielzoekerscentrum in Kollum gewerkt maar zegt dat hij Ali kent van het voetballen. De twee anderen
werkten in 1999 wel als bewaker bij het asielzoekerscentrum. De mannen spraken niet eerder met de
politie, blijkt uit het dossier. Zij zeggen dat zij zich wel hebben gemeld maar dat zij niet serieus
genomen werden. Op verzoek van twee vrouwen uit Noordoost-Friesland, die zich op eigen intiatief
met de zaak bezighouden, heeft het drietal hun medewerking aan de uitzending van EenVandaag
verleend.
De rechercheurs laten hen, dan zitten de mannen afzonderlijk van elkaar, foto’s zien van asielzoekers
en een plattegrond van het asielzoekerscentrum. Alle drie de getuigen herkennen Ali Hussein Hassan
van de groepsfoto die zij te zien krijgen. Op de andere foto’s herkennen zij hem juist niet. Een van hen
markeert een verkeerde caravan als woning van Ali Hussein Hassan. In de betreffende caravan Nood
1 woonde in 1999 een kleinere, steviger asielzoeker die deels dezelfde achternaam heeft als die van
de gezochte Ali. Deze man is in 1999 opgeroepen voor een dna-test waaruit blijkt dat zijn genetisch
materiaal niet overeenkomt met de sporen van Mariannes moordenaar.
Ook de twee andere personeelsleden namens wie ‘Rob’ zegt te spreken, praten in april 2010 met de
politie. Zij zeggen dat zij in de winter van 2010 benaderd zijn door een oud-collega maar dat zij niet
wilden meewerken aan de uitzending van EenVandaag. Deze mannen gaan er - in tegenstelling tot
hun collega’s - vanuit dat de juiste Ali is aangehouden.
Het team spreekt in 2010 daarnaast nog eens met de personeelsleden van het asielzoekerscentrum
die in 1999 de vermissing van Ali Hussein Hassan hebben geconstateerd en bij de politie hebben
gemeld. Zij verklaren opnieuw dat de Ali Hussein Hassan die zij in oktober 1999 op SBS6 hadden
gezien, dezelfde persoon is die rond de moord op Marianne verdween uit het asielzoekerscentrum.
Net als in 1999 wijzen zij Ali Hussein Hassan aan op de verschillende foto’s die de politie hen voorlegt.
In de uitzending wordt gezegd dat ook andere personeelsleden van het asielzoekerscentrum beweren
dat de politie de verkeerde persoon heeft gearresteerd. Uit het archiefonderzoek blijkt dat in 2003
twee medewerkers van de opvang bij de politie verklaren dat de man die in 1999 bij SBS6 in beeld
kwam, nooit bij hen op het asielzoekerscentrum had gewoond.
Ook deze twee medewerkers krijgen in 2010 opnieuw bezoek van de politie. Zij hebben nog altijd de
overtuiging dat de aangehouden man nooit op het asielzoekerscentrum heeft verbleven. De man die
zij voor ogen hebben, was klein en gedrongen.
De twee spreken in hun verklaringen niet over Ali Hussein Hassan maar over Ali Hassan en Hassan.
Niet uitgesloten kan worden dat zij de persoon van Ali Hussein Hassan die in caravan 59 verbleef,
verwisselen voor die van de bewoner van caravan Nood 1. Zijn achternaam is Hassan en wordt net
als de gezochte Ali ook ‘Turkman’ genoemd.
Kollum
Via de voice-over krijgt de kijker van EenVandaag te horen dat Ali Hussein Hassan volgens de
vriendin van Marianne op Koninginnedag gezien is in Kollum. De politie zoekt in 2010 ook haar op. De
vriendin van Marianne vertelt dat zij drie keer is benaderd om mee te werken aan de
actualiteitenrubriek en dit ook drie keer heeft geweigerd. ,,Ik zou graag willen dat er wat rust kwam. Ik
probeer telkens de moord op Marianne een plek te geven.’’
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Zij herkent enkele citaten die het programma in beeld brengt wel als haar eigen opmerkingen. ,,Ik heb
gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd en daar blijf ik dus bij.’’ Mariannes vriendin zegt
opnieuw dat de man op de pasfoto (de opsporingsfoto van Ali Hussein Hassan) dezelfde persoon is
als de man die zij op Koninginnedag in het centrum van Kollum zag: een getinte, kleine, gedrongen
man met een bierbuikje, een petje op zijn hoofd en een zonnebril op.
Ringobar
Ook stelt de politie Mariannes vriendin opnieuw vragen over de bedreiging in de Ringobar in
Veenklooster. Een paar maanden voor haar dood heeft Marianne bij de garderobe van de discotheek
een woordenwisseling met twee asielzoekers, zien drie getuigen. Die verklaren dat beide asielzoekers
minimaal 1.80 meter lang waren.
Mariannes vriendin verklaart in 2010 net als in 1999 dat de man die zij op Koninginnedag bij Feik zag,
die bewuste avond niet in de Ringobar was. Volgens het onderzoek van EenVandaag was Ali Hussein
Hassan daar juist wel bij. Hoe kan dat?
Ook uitsmijter Bertus van de Ringobar doet zijn verhaal in de uitzending van EenVandaag. In 1999
verklaart hij bij de politie nog dat hij geen signalement van de dreigende asielzoekers kan geven
omdat hij niet heeft gezien wat er is gebeurd. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten,
staat in het proces-verbaal uit 1999.
Tijdens de uitzending van EenVandaag in 2010 weet Bertus meer. Hij weet zich elf jaar na het incident
te herinneren dat de asielzoekers die Marianne in de Ringobar bedreigden tussen de 1.50 en 1.60
meter lang waren en een beetje pafferig. Hij heeft na het incident de twee jongens ,,als washandjes
hangend aan de lijn’’ opgepakt en de discotheek uitgezet, vertelt hij de verslaggevers.
Een van de ruziënde asielzoekers was Feik Mostafa. Hij vertelt de politie tijdens een verhoor in mei
1999 dat hij niet met Ali Hussein Hassan maar samen met een vriend uit Leeuwarden in de Ringobar
was. Die vriend voldoet aan het signalement dat de drie getuigen de politie hebben gegeven. Feiks
vriend zat tijdens de moord op Marianne achter de tralies en is uitgesloten als dader.
Veldman
Ook getuige Veldman die in 1999 vast zat in Noorwegen komt in de uitzending van EenVandaag aan
bod. Hij heeft nog altijd het idee dat zijn medegedetineerde betrokken geweest zou kunnen zijn bij de
moord op Marianne Vaatstra. De politie vraagt via het Internationaal Rechtshulp Centrum weer
informatie in Oslo. De antwoorden zijn hetzelfde als in 1999: de gedrongen man die naast Veldman in
de gevangenis verbleef, is niet Ali Hussein Hassan maar was een andere asielzoeker.
Uit de Noorse dna-databank blijkt in 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt
met dat van de moordenaar van Marianne. Als Veldman op 14 april 2010 de foto van zijn
medegedetineerde te zien krijgt, zegt hij: ,,Ja, dat zou hem kunnen zijn. Maar zeker weten doe ik het
niet. Het is al een lange tijd geleden.’’

2011. Bijna twaalf jaar na de moord op Marianne Vaatstra is opnieuw te constateren dat er geen
aanwijzingen zijn die erop duiden dat in 1999 de verkeerde Ali aangehouden is.
•

De Ali Hussein Hassan die na de moord op Marianne vermist werd uit het Kollumer
asielzoekerscentrum, is in 1999 in Turkije gearresteerd. Zijn identiteit is meerdere keren
gecontroleerd. Zijn dna komt niet overeen met dat van Mariannes moordenaar.

•

Ali Hussein Hassan was niet betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringobar, enkele
maanden voor haar dood. De twee mannen die Marianne bedreigd hebben, zijn opgespoord.
Zij zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord op Marianne,
zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor Ali aangezien hadden kunnen
worden.

•

De wat gezette, kleine Irakees die naast getuige Veldman in een Noorse gevangenis zat, is
niet Ali Hussein Hassan. De identiteit van deze Irakees is vastgesteld, zijn dna is met dat van
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Mariannes moordenaar vergeleken en hij valt op geen enkele andere wijze aan te merken als
betrokkene.
•

De man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril die Mariannes vriendin op Koninginnedag
door Kollum zag lopen en die zij vier maanden later meende te herkennen van de
opsporingsfoto, was niet Ali Hussein Hassan. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht
op hem leek. Zo werd Ali klein en dik.

Heef u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of met Meld
Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.
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