Kort overzicht vooraf
Enkele dagen na de moord op Marianne Vaatstra bezoekt een Irakese Koerd, S. Fattah Rashid, zijn
vriend Baki in Utrecht. Hij ontmoet daar ook ene Haval Ali Mawloud die op dat moment al twee
dagen in Utrecht verbleef. Volgens deze Haval was hij afkomstig uit het AZC Kollum en uit woord en
gebaar maakte Rashid op dat hij betrokken was geweest bij de moord op Marianne.
Haval wilde zijn kleding (laten) verbranden en zo snel mogelijk hulp van zijn vriend(en) om te kunnen
ontkomen naar Irak. Engeland of Italië was veel te gevaarlijk vanwege de aanwezigheid van Interpol.
Rashid kende Haval van naam en reputatie (o.a. moord en drugs), als één van de gevaarlijkste
mensen (samen met zijn broer) uit de streek Arbil in Irak. Rashid kende Haval niet persoonlijk maar
was vooral bekend met zijn gewelddadige reputatie. Rashid heeft hem geholpen met 1150,= gulden
om een aantal dagen later via België en Griekenland naar Irak te reizen. Sindsdien hebben Haval en
zijn broer een hoge politionele (geheime dienst) en een hoge militaire post (generaal) in Irak.
Thuisgekomen heeft Rashid dit verhaal gedeeld met zijn broer. Samen hebben zij vervolgens een
mailtje met deze informatie gestuurd aan Peter R. de Vries. Daarop werd met Peter een telefonische
afspraak gemaakt voor de komende donderdag in de woonplaats van Rashid (Peter zou zelfs een
arrestatieteam meebrengen). Peter is echter nooit op komen dagen. In 2004 werd Rashid
aangehouden en veroordeeld wegens een zwaar delict. Daarbij kwam ook zijn verblijfsstatus in
Nederland in gevaar en er werd een ongewenstverklaringsprocedure tegen hem opgestart met als
doel om hem naar Irak uit te laten zetten.
In ruil voor zijn verklaring over Haval heeft Rashid vervolgens zijn advocaat gevraagd een meeting te
organiseren met het coldcase-team Vaatstra (Adema & Vos) en de toenmalig zaaksofficier Wiersma
om een gunstiger beoordeling van Justitie te verkrijgen. Deze bespreking vond plaats in de PI
Rotterdam op 30 juli 2007. Van dit verhoor is een volledige video-opname gemaakt en in ons bezit.
OvJ mr. Wiersma beloofde daarbij een ‘inspanningsverplichting’ om een gunstiger beoordeling te
bepleiten voor Rashid. Mits zijn informatie tot een oplossing van de moord zou leiden.
Blijkbaar heeft het coldcase-team geen aanknopingspunten kunnen vinden in de getuigenis van
Rashid over Haval. Maar later zou blijken dat Haval in 1999 wel degelijk bewoner was geweest van
AZC Kollummerland. En dat zijn vlucht uit het AZC naar Utrecht ook wel degelijk kort na de moord
moet hebben plaatsgevonden. In combinatie met het verbranden van zijn kleren, zijn plotselinge
vlucht naar Irak uit de asielprocedure en zijn latere bedreigingen in 2009 aan het adres van de vader
van Rashid in Irak mag blijken dat Haval toch zeker wel enige betrokkenheid moet hebben gehad bij
de moord op Marianne.
Later stuurde Haval aan Rashid zelfs de video van het verhoor als heimelijke bedreiging! Daarbij dient
zich dan de vraag aan hoe die video van het (geheime) verhoor van Rashid in Rotterdam ooit in Irak
heeft kunnen komen. Het was niet in het belang van Rashid, noch van zijn advocaat, zodat het slechts
door Justitie kan zijn ‘gelekt’.
De IND verklaarde in 2009 de getuigenverklaring van Rashid ongeloofwaardig waarop zijn advocaat
de hierna volgende correspondentie startte en waaruit blijkt dat Justitie hem minst genomen niet erg
serieus heeft genomen. Niet onaannemelijk is zelfs dat Justitie de DVD bewust heeft gelekt om druk
op Rashid uit te (laten) uitoefenen en, om die reden, de IND niet had ingelicht over de verklaring.

