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■ Theo Tetteroo
zit al zeven jaar
vast wegens
verkrachting
van zijn dochter
Jessica. Ze beweerde indertijd
dat zij tussen
haar vijfde en
zestiende jaar
liefst 1600 keer
verkracht werd
door haar vader,
opa en broer.
Toch bleek zij
nog maagd.

„Politie hield ontlastend
bewijs achter”
door RON COUWENHOVEN

ROTTERDAM, zaterdag
„U vraagt mij wanneer het seksueel misbruik voor het laatst is geweest. Dit
was het weekeinde na het eerste gesprek met u op politiebureau Rozenburg. Het
was op een zondag. Er is toen hetzelfde gebeurd als ik u verteld heb in een eerdere
verklaring. Deze zondag heeft mijn vader mij seksueel misbruikt. Dit was in zijn
woning. Als u mij vraagt of dit 27 juni 1999 was, kan dat best wel kloppen.”

Op 15 april 2000 – liefst 203
dagen nadat zij voor het laatst
door haar vader verkracht zou
zijn – sprak Jessica Tetteroo
met de zedenpolitie in Rotterdam over dit ernstige misdrijf.
Op 23 juni 1999 had het toen 16jarige meisje in een eerste gesprek met een vrouwelijke rechercheur van de zedenpolitie
al aangegeven dat zij thuis seksueel misbruikt werd. Vijf dagen later volgde een tweede gesprek. Maar in het rapport dat
de betrokken rechercheur opmaakte van het onderhoud op
deze 28e juni is niets terug te
vinden over de beweerde verkrachting van een dag eerder!
De Rotterdamse vrachtwagenchauffeur Theo Tetteroo
zit nu al zeven jaar vast wegens
veelvuldige verkrachting van
zijn dochter, die volgens een
door de politie ingeschakelde
gynaecologe enkele dagen na
de laatste verkrachting nog
maagd was. De start van het
politieonderzoek werd de afgelopen maanden door een ervaren – en nog steeds actieve –
zedenrechercheur
haarfijn
onder de loep genomen.

keer uit Duitsland een portofoon. Toen hij het apparaat
aanzette, klonk er plotseling
een stem: „Politie Rozenburg.” Het toestel is nog steeds

in zijn bezit, want de politie
haalde het nooit op.
Het feit dat er in het huis
geen sporen gevonden werden
in combinatie met de verkla-

ring van een gynaecoloog dat
Jessica op 30 juni nog maagd
was, duidt erop dat Theo Tetteroo slachtoffer is van een
ernstig gerechtelijke dwaling.
Inmiddels is de projectgroep ’Gerede Twijfel’ van de
werkgroep gerechtspsychologie van de Universiteit van
Maastricht, onder leiding van
prof.dr. Peter van Koppen en
dr. H. Israëls, een wetenschappelijk onderzoek begonnen in
de affaire-Tetteroo. In deze

Zedenrechercheur
velt keihard oordeel
over aangifte tegen
THEO TETTEROO

groep, die speciaal werd opgericht om mogelijke gerechtelijke dwalingen te onderzoeken, werken allerlei experts
samen. Professor Van Koppen
is één van de belangrijkste
deskundigen op het gebied
van valse aangiften in zeden-

zaken. Hij maakt ook deel uit
van de Landelijke Expertise
Groep Bijzonder Zedenzaken
van de politie. Wanneer de
studie wordt afgerond is nog
niet duidelijk.
Experts als prof.dr. Wim
Wagenaar en de Groningse cri-

Huiszoeking
in zaak
verkrachting
’maagd van
Rotterdam’
niet gemeld
aan rechter

Ontlastend
Het gaat hier om cruciaal
ontlastend bewijs in het hele
onderzoek tegen Tetteroo, dat
ogenschijnlijk bewust werd
achter gehouden, omdat niemand toestemming had gegeven voor de huiszoeking. De
Rotterdammer werd veroordeeld, zat twee jaar in de gevangenis en verblijft nu al vijf
jaar in tbs in psychiatrische inrichtingen, waar hij hardnekkig ontkent zijn dochter te
hebben misbruikt. Dat de politie in de woning is geweest
staat vast, want Tetteroo vond
er samen met zijn zoon Johan
dinsdag 29 juni na zijn terug-

minoloog Harry Timmermans
kwamen eerder al tot de conclusie dat de aangifte van Jessica vals moet zijn geweest.
Haar broer Johan, die zelf
werd veroordeeld wegens misbruik van zijn zuster en ook
aangifte deed tegen zijn vader,
bekende in een beëdigde verklaringen bij een notaris en
voor de rechtbank dat hij zijn
vader vals beschuldigd had.
Volgens de jongen is er ook
nooit iets voorgevallen tussen
zijn vader en zijn zuster.

Onbegrijpelijk
In het onderzoek dat de zedenrechercheur onlangs instelde naar de start van het
strafdossier van Theo Tetteroo
worden tal van onwaarschijnlijke situaties beschreven. De
rechercheur levert felle kritiek op de gebeurtenissen. Zo
komt hij tot de conclusie: „Indien er sprake is van ernstig
seksueel misbruik is de eerste
zorg van de politie dat daaraan
een einde komt. De Rotterdamse rechercheur biedt kennelijk daarom aan om Jessica
onder te brengen in een crisisopvang, maar dat weigert Jessica. Seksueel misbruik binnen de gezinssituatie is bijzonder ingrijpend voor het slachtoffer. Het moet daarom zo snel
mogelijk gestopt worden als
het ontdekt of gemeld wordt.
Dat gebeurt hier dus niet. Een
voor mij onbegrijpelijke beslissing.”
Ook de naam van de gynae-

’Rotterdamse
Molukker’
zamelt geld
in voor ’ons’
hospitaal op
Ambon

Jaar later
Deze politieman, die anoniem wil blijven om bij zijn
werkgever niet in de problemen te komen, laat geen
spaan heel van het onderzoek
van de Rotterdamse zedenpolitie. Hij stelt: „Het is toch wel
heel merkwaardig. Een meisje van zestien jaar wordt veelvuldig thuis seksueel misbruikt en een dag na het laatste misbruik zegt zij daar niets
over tegen de politie, maar ze
doet dat pas bijna een jaar later! Althans als je het rapport
bekijkt is dat zo, in werkelijkheid is er iets anders gebeurd.”
Volgens de rapportage, die
in het bezit is van deze krant,
bezocht de politie de woning
van Theo Tetteroo wel degelijk op 28 juni 1999, maar gebeurde dit illegaal met een
huissleutel, die Jessica uit de
woning van haar opa, waar zij
woonde, had weggenomen.
Tetteroo was met zijn vrachtwagen naar Duitsland en
kwam
dinsdags
terug.
„Zonder
toestemming van
de bewoner is de
politie met
Jessica en
een medewerkster
van Jeugdzorg
de
woning
binnengegaan”, stelt de anonieme rechercheur. „Kennelijk heeft men daar gezocht
naar mogelijk bewijsmateriaal, zoals een gebruikt condoom, mogelijke spermasporen of andere sporen die je zou
kunnen vinden na seksueel
misbruik. Gezien het feit dat
er in het rapport van de Rotterdamse rechercheur en in het
proces-verbaal niets wordt
vermeld over dit kennelijk illegale onderzoek, heeft dit
kennelijk geen bewijsmateriaal opgeleverd. Het resultaat is
nooit ter kennis van de rechter
gebracht. Het feit dat er geen
gebruikt condoom noch sperma is gevonden is heel opmerkelijk.”
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cologe die Jessica op verzoek
van de politie onderzocht,
wordt in de rapporten van de
betrokken de Rotterdamse rechercheur niet genoemd.
„Kennelijk is de politie niet
blij met het resultaat van dit
gynaecologische onderzoek”,
concludeert de collega-zedenrechercheur, die de Rotterdamse rapportages aan een
scherp
onderzoek
onderwierp. En hij stelt: „Aan de
hand van de bevindingen van
de gynaecoloog moet het politie en justitie toch duidelijk
zijn geweest dat er geen sprake
van kon zijn dat Jessica jarenlang seksueel is misbruikt,
maar op 22 juli 1999 neemt de
politie gewoon een aangifte op
alsof er geen onderzoek door
een gynaecoloog is geweest.”
Intussen wacht mr. Wim
van Zundert, de raadsman van
Tetteroo, al sinds 6 oktober vorig jaar op de behandeling van
zijn derde verzoek aan de Hoge Raad om heropening van
het proces, maar justitie heeft
nog steeds het dossier niet opgestuurd.
En Theo Tetteroo?
Die mocht zaterdag 19 mei
voor het eerst sinds zeven jaar
twee uurtjes onder zware begeleiding naar huis. Het werd
een emotioneel weerzien met
zijn vader en zijn hond. „Hij
had zijn hondje al zeven jaar
niet meer gezien”, zegt zijn
zuster Connie. „Het was een
heel fijn bezoek. We zijn ook
nog bloemen gaan leggen op
het graf van onze moeder.”

ONZAKELIJK

■ Inititatiefnemer
John Pattipeilohy
met op tafel de maquettes
van het
nieuwe
Otto Cuyk
Ziekenhuis.

EERSTE HULP
voor Otto Cuyk

ZIEKENHUIS
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door MENZO WILLEMS

ROTTERDAM, zaterdag
Otto Cuijk, de sociaal bewogen Telegraafjournalist die in de jaren zeventig op de Molukken
zorgde voor een ziekenhuis voor de arme bevolking, heeft een waardig opvolger in John Pattipeilohy. De Rotterdammer, geboren en getogen in Nederland maar met Molukse wortels,
spant zich al jaren in voor de inwoners van het land van zijn ouders. Toen de bisschop van
Ambon, het hoofdeiland van de Molukken, hem onlangs vroeg of hij kon zorgen voor nieuwe
medische apparatuur voor het Otto Cuijk Ziekenhuis, bedacht hij zich geen seconde.
Pattipeilohy ging meteen de honger: „Er hangen vruch- gen als tangetjes en pincetten.
aan het werk om in Neder- ten aan de bomen, er is genoeg „Dr. Krisna, de directeur van
land afgedankte ziekenhuis- vis, dus er is genoeg te eten. het ziekenhuis, vertelde mij
spullen op te sporen. Die zijn Ook zijn er voldoende winkel- dat hij laatst iemand moest
hard nodig. Want het hospi- tjes waar de mensen hun eer- helpen omdat die iets in zijn
taal van Otto Cuyk wordt mo- ste levensbehoeften kunnen oog had gekregen. Hij gementeel op een nieuwe plek kopen. Maar waar wel gebrek bruikte toen paperclips om het
herbouwd, nadat het tijdens aan is, is aan goede gezond- oog van de patiënt open te
de bloedige onlusten tussen heidszorg. Er is grote behoefte houden”, illustreert de sociaal
de moslims en christenen en- aan kennis en apparatuur. Het bewogen Nederlander het gekele jaren geleden in vlam- geld ervoor ontbreekt echter.” brek aan goed materiaal.
Voor de nieuwbouw van het
men opging. Met behulp van
de lezers van De Telegraaf Otto Cuyk Ziekenhuis, dat na Kostprijs
hoopt John Pattipeilohy ge- de onlusten op Ambon tijdenoeg geld bijeen te sprokke- lijk is ondergebracht in een
Hij heeft goede contacten
len om de medische appara- oud, aftands gebouw, zijn on- met Medic in Apeldoorn, een
tuur te bekostigen en naar der meer bedden, operatieta- vrijwilligersorganisatie die affels en anesthesieapparatuur gedankte ziekenhuisspullen
Ambon te verschepen.
„Ik wil iets terugdoen nodig. Maar ook simpele din- opkoopt en renoveert: „Ik kan
voor het land waar mijn ouders vandaan komen”, verklaart de 57-jarige Rotterdammer zijn inspanningen
voor het ziekenhuis. „Ik ben
geboren en getogen in Nederland, maar ik draag de
Molukken een warm hart
toe. Het is er prachtig en de
mensen zijn vriendelijk en
gastvrij.”
Dat er ondanks de vriendelijke landsaard toch zulke
bloedige onlusten hebben
kunnen plaatsvinden tussen
moslims en christenen, wijt
hij aan gestook van buitenaf.
„Meer wil ik er niet over zeggen, want ik houd me bewust
niet met politiek bezig”, zegt
John. „Ik concentreer me liever op wat ik voor de bevolking kan doen.”
Hij legt uit dat de mensen
op de Molukken zeer arm ■ De nieuwbouw van het Otto Cuyk Ziekenhuis op Ambon beEIGEN FOTO
zijn, maar niet omkomen van gint al aardig vorm te krijgen.

■ Directeur dr. Krisna (tweede van links) van het Otto Cuyk Ziekenhuis in de nieuwbouw, omringd door
technici uit Zeeland.
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ze tegen de kostprijs krijgen.
Het zou mooi zijn als we dankzij de gulle giften van de Telegraaflezers een deel van het
benodigde geld bij elkaar konden krijgen. Ik denk aan 50.000
euro. Als de ontwikkelingshulporganisaties Novib en
NCDO dit bedrag dan nog een
keer willen verdubben, dan
komen we een heel eind.”
John Pattipeilohy was vroeger personeelsmanager. Dankzij zijn spaargeld en het bezit
van enkele huizen heeft hij genoeg om van te leven en kan
zich nu volledig inspannen
voor goede doelen in de voormalige gordel van smaragd.
Niet alleen op Ambon maar
ook in de rest van de Indonesische archipel. „Dat bezorgt me
nog wel eens scheve gezichten
van nationalistische Molukkers, maar daar trek ik met
niets van aan”, zegt hij. Zo
heeft John in Soerabaja een
project lopen dat de deskundigheid van verpleegkundigen
op het gebied van de genezing
van kankerpatiënten moet
vergroten. Ook zorgt hij in Malang in een centrum voor de
opvang en begeleiding van gehandicapte kinderen, dat de
rolstoelen in goede conditie
zijn. Op Bali en Timor organiseert hij vergelijkbare projecten.
De Rotterdammer is een
echte regelneef. „Ik kan redelijk organiseren”, geeft hij bescheiden toe. „Dat komt bij deze projecten goed van pas. Ik
heb een groot netwerk, dat is
ook handig. Zo mag ik de medi-

sche apparatuur voor het Otto
Cuyk Ziekenhuis een half jaar
opslaan in een loods van het
Rotterdamse havenbedrijf. En
ik ben uiteraard met transporteurs in de slag om de spullen
straks naar Ambon te vervoeren. Waarschijnlijk per vliegtuig, maar het zou ook met de
boot kunnen.”

Poli
De Molukse Nederlander
hoopt van harte dat zijn actie
een succes wordt. „In het nieuwe ziekenhuis komt onder
meer een kliniek voor kindergeneeskunde, oogheelkunde
en tandheelkunde”, vertelt
hij. „Ook zijn er al verloskamers en een poli voor de eerste
hulp. Met goede apparatuur
wordt het een fantastisch ziekenhuis, dat veel voor de bevolking kan betekenen.”
John Pattipeilohy gaat regelmatig naar Ambon, waar
hij de vordering van de nieuwbouw nauwgezet in de gaten
houdt. Ook de Nederlandse
ambassadeur in Indonesië, dr.
N. van Dam, is nauw bij het
project betrokken. Hij zit zelfs
in de commissie van aanbeveling, die toeziet op een juiste
besteding van het ingezamelde geld.
Giften voor apparatuur voor
het Otto Cuyk Ziekenhuis op
Ambon kunnen worden overgemaakt op giro 945866 ten
name van Stichting Welzijn
Projecten Indonesië in Rotterdam. Meer info: www.swpi.nl

Toen Ferdinand Helders
nog geen eigen baas was,
toonde hij al een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
zette zich voor de volle honderd procent in voor zijn
werkgever, met wie hij een
goede relatie had. In de financiële wereld stond hij bekend
als een fanatiek mannetje. Hij
had zich gespecialiseerd in
het verstrekken van hypotheken en was een goed adviseur
bij het afsluiten van verzekeringen. Mede dankzij hem
was Maenhout Verzekeringen
uitgegroeid tot een omvangrijk kantoor.

Enkele maanden later bleek
Maenhout plotseling met de
noorderzon vertrokken te
zijn. Tot zijn grote schrik ontdekte Helders dat niet alleen
al het geld op de gezamenlijke
bankrekening was verdwenen, maar ook dat er beslag
was gelegd op zijn woning.
Ene Van Opstal stelde hem,
als firmant van het assurantiekantoor, aansprakelijk
voor de geleden schade.

***

Nou ja, gaf Helders bij zijn
afspraak met mr. Raab toe, ik
zie nu in dat het zeer naïef
van mij was om me zomaar
***
bij een bedrijf in te kopen
zonder eerst alles te laten conEen paar jaar geleden betroleren, maar ik heb
sloot Helders voor zichzelf te
Maenhout altijd opbeginnen. Hij zag wel brood
recht gevonden. De
in het verhuren van luxe
advocaat gaf maar
woonruimtes aan expats.
geen antwoord op
Zijn nieuw opgedeze opmerking en
zette bedrijfstuurde zijn cliënt
je liep goed,
weg met de bemaar hij
lofte de zaak uit
miste de we- V O O R Z  N
te zoeken.
reld van de
Uit alles bleek
financiën.
dat Maenhout
Toen zijn ouMr. M. MOSZKOWICZ op grote schaal
de werkgehad gefraudeerd. Ook de rol
ver, de heer Maenhout, hem
van Helders bij de malversakwam opzoeken en een zaketie werd op verzoek van mr.
lijk voorstel deed, was hij
Raab door de Economische
meteen geïnteresseerd.
Controle Dienst doorgelicht.
Maenhout vertelde dat hij
Die concludeerde dat zijn clieen pand op het oog had dat
ent geen enkele blaam trof en
zeer geschikt was om luxeapdeze voegde zich bij de benapartementen van te maken.
deelde partijen in het strafZijn voorstel was nu om dit
gezamenlijk als belegging aan proces tegen Maenhout.
Gewapend met de conclute schaffen. Daarnaast stelde
hij voor dat Ferdinand zich in sie van de ECD, wist mr.
Raab een minnelijke schikzou kopen in Maenhout Verzekeringen en zijn naaste me- king te treffen met Van Opstal, die immers wel inzag dat
dewerker zou worden. Hijzelf
Helders niets te verwijten
wilde zich voornamelijk beviel.
zighouden met het runnen
De advocaat hoopte dat
van het nieuwe appartemenzijn cliënt zijn lesje, dat hem
tencomplex en verder zou hij
wel een paar tonnen had gezich nog bemoeien met de adkost, had geleerd en in het
ministratie en het opstellen
vervolg een meer zakelijke
van de maandelijkse afschriften. Ferdinand kon dan de as- aanpak zou kiezen.
surantiewerkzaamheden op
zich nemen. Hij had het volste vertrouwen in zijn
vroegere werknemer.
Helders stemde in met
beide voorstellen, stortte
het afgesproken bedrag
op de gezamenlijke
bankrekening in afwachting van de definitieve
koop van het pand
en liet zich inschrijven als
firmant bij de
Kamer van
Koophandel.
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