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oensdagavond 12 maart
2003 om vijf over elf staat
er een B W in brand in
het natuurgebied Daniken
nabij de veldweg
Gatsken in Sittard-Geleen.
AlsDuister
de brand-

weer arriveert, weet men met veel
moeite de kofferbak open te wrikken.
Daarin ligt het halfverbrande lichaam
van een man die niet lang daarna wordt
geïdentificeerd als Ger Douven uit
Schinveld. Hoewel er op het eerste
gezicht alle reden is te denken aan een
afrekening in het criminele circuit Ger heeft een onderbreking van een
gevangenisstrafwegens drugshandel is toch van meet af aan duidelijk dat
het motief ligt in de relationele sfeer.
De auto waarin het slachtoffer wordt
gevonden staat op naam van Margo M.
. (46), uitbaatster van een café in Maastricht. Nog voor de politie zich de volgende dag bij haar meldt, heeft ze zelf
d gebeld. Er stond een berichtje in de
krant over een lijk in een uitgebrande
auto, daar had ze een bepaald gevoel bij
gekregen. Ger was de vorige dag nog bij
haar geweest, hij had gezegd dat hij een
afspraak had met zijn ex Rhonda die
hem 30.000 euro moest terugbetalen.
Rhonda was in 1992 een relatie begonnen met Ger Douven. Zij was 15, hij 41.
Ze kregen twee kinderen. In 2002 zat
Ger in de gevangenis voor drugshandel.
Hij onderhield contact met Rhonda,
maar ook met twee andere vrouwen: de
gedetineerde junk Karin de J. en caféhoudster Margo M. uit Maastricht. In
december 2002 stuurde Ger per ongeluk een liefdesbrief die voor Karin
bestemd was naar Rhonda. Voor Rhonda een mooie aanleiding om een punt
te zetten achter een toch al niet meer
zo frisse relatie. Ze blijft voorlopig nog
wel wonen in hun huis aan de Pastoor
Greijmanstraat in Schinveld. Een zeer
eenvoudige eengezinswoning, maar
financieel ontbreekt het Rhonda aan
niets: Ger heeft altijd geld. Als Rhonda
in december besluit met hem te kappen, voelt ze wel aan dat hij haar niet
zonder slag of stoot zal laten gaan en
dat ze haar luxeleventje zal moeten

opgeven. Ze klaagt haar nood bij Tiny
H., een oudere vrouw met wie ze
bevriend is geraakt doordat hun kinderen op dezelfde school hadden gezeten.
Tiny (49)is eigenares van nagelstudio
annex zonnebankstudio 'Sunshine
Beauîy Center' in de Kanunnik Van
Nuijsstraat in Schinveld. Rhonda vertelt
haar dat ze wordt mishandeld en dat ze
van Ger afwil. Er is maar één manier.. .
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elkaar bij de McDonalds in Heerlen waar
de financiële afspraken worden gemaakt.
Kort daarna bezoeken Harold en José
Rhonda's woning om de zaak in ogenschouw te nemen. Aanvankelijk staat de
zaak op een laag pitje, maar in februari
wordt het menens. Ger is met verlof
geweest en heeft ontdekt dat de 30.000
euro die hij in zijn huis in de Pastoor
Greymansstraat heeft verstopt, is verdwenen. Er is haast geboden. Er volgt
een tweede ontmoeting bij de McDonalds in Heerlen tussen Rhonda, Harold
en José. Rhonda betaalt José de 15.000
euro, die ze doorgeeft aan Harold, die op
zijn beurt 1500 euro betaalt aan Roy.

Achteraf zegt Rhonda dat het niet háár
idee is geweest Ger Douven te vermoorden, maar dat Tiny zich er zo bij betrokken voelde dat ze haar in contact had
gebracht met haar zoon Roy (32) 'die wel 'VROUWlliWMOORD'
iemand kende'.
Als vrouwen een moord plegen gebeurt
Roy kent inderdaad iemand: beroepsdat zelden spontaan, in een opwelling,
militair Harold R.(39)uit Heerlen, woon- zoals bij mannen. Vrouwen knappen het
achtig in Maasmechelen. Harold vertelt
vuile werk liever niet zelf op, zijn daar
graag stoere verhalen over zijn optreden Qsiek meestal ook niet toe in staat, dus
in oorlogsgebieden en hij is gek op
moeten ze anderen voor hun karretje
wapens. Hij is ook lid van een schietver- zien te spannen. Bij 'vrouwenmoorden'
eniging in België. Als Roy Harold vooris vaak sprake van 'voorbedachten rade'.
zichtig polst, laat Harold meteen weten
Dat geldt ook voor de kofferbakmoord.
dat hij het wel wil doen. Voor 15.000
Als de huurmoordenaar is gevonden,
euro. Hij heeft dringend geld nodig: hij
moet hij op het juiste moment in stelmoet 14.000 euro aan zijn ex-vriendin
ling worden gebracht en dan moet het
betalen. De rest is voor de onkosten,
doelwit ook ter plekke zijn. Dat is nog
waaronder de aanschafvan een wapen.
niet zo heel eenvoudig. Rhonda zal proRoy krijgt 10 procent voor de bemiddeberen een afspraak met Ger te maken
ling.
om het geld terug te geven, daar zal hij
In januari ontmoeten Rhonda, Roy,
wel op afkomen. Het moet gebeuren op
Harold en diens vriendin José P. (42)
maandagavond 10 maart. Rhonda belt

Ger en stelt hem voor de overdracht van
het geld net over de grens te doen, in
Duitsland. Zij werkt daar af en toe in
een pizzeria, dat komt haar goed uit.
Maar Ger vertrouwt het niet, hij moet
nog een straf uitzitten in Duitsland en is
bang dat Rhonda hem erin wil luizen.
Harold en José lagen al klaar op de uitgekozen plek, maar keren onverrichter
zake terug. Onderweg passeren ze
natuurgebied Daniken. Dat lijkt Harold
wel een geschikte locatie voor een nieuwe ontmoeting, Rhonda moet proberen
Ger hierheen te lokken.
De tweede poging is twee dagen later, op
woensdagavond 12 maart. Rhonda belt
Ger overdag en spreekt met hem af dat
ze 's avonds het geld bij hem langs zal
brengen in de Pastoor Greijmanstraat.
Zelfwoont Rhonda daar al niet meer, ze
woont met haar zoontjes van 7 en 3 in
bij haar moeder Annemie. Er zijn verschillende mensen die weten van deze
afspraak: een broer van Ger, vriendin
Margo uit Maastricht. Ze waarschuwen
hem, ze vertrouwen het niet, maar Ger
wuift dat weg: wat kan er nou helemaal
gebeuren? Rhonda is de moeder van hun
twee kinderen, ze zal hem niks doen.
Het loopt anders dan Ger denkt. Rhonda
is die avond van huis gegaan en buiten
het zicht van anderen bij Harold en José
in de auto gestapt. Harold heeft twee
pistolen met munitie bij zich: een speciaal voor dit doel aangeschafte Browning
en zijn eigen Heckler & Koch. Met
Harold achter het stuur, José rechts
naast hem en Rhonda op de achterbank
rijden ze met de Audi A4 van Harold
naar de Heringsbosch, in het natuurgebied bij Sittard. Ze parkeren rechts van
de weg. Harold stapt uit en gaat in een
greppel dicht bij de auto zitten. Om tien
uur belt Rhonda naar Ger en vertelt
hem dat zij op de Heringsbosch bij een
vriendin in de auto zit. Ze is onderweg
met het geld, maar ze hebben autopech.
Ger zegt dat hij meteen komt. Aan alles
is te zien dat hij ervan uitgaat zo weer
terug te zijn. Hij laat het licht aan, laat
de televisie aanstaan en neemt verder
niks mee, hij stapt zo in de BMW van
Margo en rijdt naar de aangegeven plek.

toe en schiet hem van dichtbij in de nek.
Rhonda zit met haar hoofd tussen de
knieën en haar handen op de oren.
Rhondh K. Is verooraeeia TOT l 4 jaar
gevangenisstraf, Tiny H. tot 7 jaar. Tiny
is al weer vrij. Rhonda komt eind 2011 in
een open inrichting, pas in 2013 zit haar
straf erop. Dat Tiny de helft minder
straf heeft gekregen vindt Rhonda niet
eerlijk. "Ik heb mijn straf verdiend, ik
had het nooit moeten doen, maar zonder Tiny was het allemaal niet gebeurd.
Ik heb haar zoon niet benaderd, ik heb
de dader, die Harold R., niet benaderd,
dat is allemaal via Tiny gegaan, zij heeft
het hele spel op rolletjes gezet. Zij is
ermee begonnen, omdat ze mij wilde
helpen met iets wat ik haar nooit
gevraagd heb, klaar! Als zij dat anders
ziet moet ze dat zelf weten, even goede
vrienden, zal ik maar zeggen."
Volgens de advocaat van Tiny H., Serge
Weening uit Maastricht, speelde zijn
cliënte een bescheiden rol. Weening: "Ik
vind dat ze niet als medepleger aangemerkt kan worden. Rhonda heeft haar
gevraagd: Weet je niet iemand die mij
kan he$en?Toen heeft Tiny haar in
contact gebracht met haar zoon, daarmee was haar aandeel voorbij. Ze is uiteindelijk veroordeeld voor opzettelijke
uitlokkingvan moord door het verschaffen van inlichtinge* "
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Daar is José achter het stuur van de
Audi gaan zitten, Rhonda naast haar.
Ger arriveert om kwart over tien en parkeert de BMW achter de Audi. Rhonda
stapt uit en vraagt hem of hij naar de
auto wil kijken. Dan stapt ze weer in.
Terwijl Ger aan de voorkant van de Audi.
staat komt Harold uit de greppel en
loopt richting Ger met de Browning
doorgeladen in zijn hand. Er ontstaat
een korte vechtpartij waarbij Harold een
paar keer op Ger schiet, maar de Browning hapert. Dan pakt hij zijn eigen
pistool. Ger probeert weg te lopen,
Harold schiet en Ger valt half op de weg,
half in de berm. Harold loopt naar hem
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José en Rhonda rijden met de Audi naar
de Markt in Schinveld waar ze op Harold
blijven wachten. Harold rijdt de BWM
van'Ger tot kort voorbij de plaats waar
Ger ligt en parkeert links in de berm. Hij
opent de kofferbak, sleept het lijk naar
de auto en tilt het in de kofferbak. Het is
dan 22.20 uur, het tijdstip waarop het
horloge van Ger stilstaat. Harold rijdt
met de BMW naar de Markt in Schinveld
en ontmoet daar Rhonda en José. Ze praten even met elkaar, Rhonda gaat dan te
voet naar Tiny, José rijdt met de Audi
achter Harold aan naar het Duister Gatsken in Geleen. Harold heeft een jerrycan
met benzine en olie bij zich, die giet hij
leeg over de B W , die hij vervolgens in
brand steekt. In zijn eigen Audi rijden
ze terug naar België, waar ze tot de kleine uurtjes doorzakken in een café in
Opgrimbie. Rhonda is intussen bij Tiny
en vertelt dat het gebeurd is en dat Ger
dood is. Bij de woning in de Pastoor
Greyrnansstraat staat de televisie nog
hard aan. De buren hebben er last van,
ze plakken een briefje op de deur met
het verzoek de tv wat zachter te zetten.
De volgende morgen vindt een broer van
Ger het briefje. Hij was gebeld door Margo. Of hij weet waar Ger is en of haar
B W daar nog staat.
Als de politie het lichaam heeft geïdentificeerd valt de verdenking al snel op
Rhonda en haar nieuwe vriend Timo. In
de loop van april worden zij samen met
Rhonda's moeder Annemie, haar thuis
wonende broer Maikel en vriendin Tiny
H. aangehouden,maar ook spoedigweer
vrijgelaten. Alles draait om het alibi van
Rhonda en Timo. Timo is de hele avond
thuis geweest, in de woning van Rhonda's moeder. Rhonda is alleen even weggeweest om het geld naar Ger te brengen, daarna is ze bij haar vriendin Tiny
geweest, maar veel te kort om bij de
moord zelf aanwezig geweest te kunnen
zijn. De politie gelooft er niks van, maar
b
Tiny H. heeft zelf een alibi en zij ver-

met Timo en de baby, de vriendschap
met Tiny is helemaal bekoeld. Tiny vertelt hoe het gegaan is en dan is er geen
houden meer aan, alle betrokkenen worden opgepakt. Rhonda wordt in oktober
2005 in hoger beroep veroordeeld tot 14
jaar, Harold tot 13 jaar, José krijgt tien
jaar, Roy en zijn moeder Tiny krijgen
ailebei zeven jaar.

LEVENS IN PUIN
schaft Rhonda een alibi. Zo lang zij haar
mond houdt kan de politie niemand wat
maken. Rhonda en Timo iijken de dans te
ontspringen en in september 2003 trouwen ze. Rhonda raakt al snel zwanger.
Justitie laat het er niet bij zitten. Om de
zaak open te breken besluiten zij inñltranten in te zetten. Een man en een
vrouw, respectievelijkA-1201 en A-1204,
werkzaam bij het Team Nationale Coördinatie Politiële Infiltratie te Driebergen.
De vrouwelijke iniïïtrant noemt zich
Yara en zegt dat ze fotografe is. Ze
woont tijdelijk op een camping in Landgraaf. A-1204 noemt zich Bennie, hij is
de vriend van Yara en handelt in sieraden. Hij komt uit de buurt van Haarlem.
Yara en Bennie pappen eerst aan met
Tiny H., in haar 'Sunshine Beauty Center' in de Kanunnik Van Nuijsstraat. Terwijl Yara haar nagels laat doen, neemt
Bennie een zonnebankkuur.

bijna had bekend, door de manier van
verhoren, en dat zij Rhonda's alibi was.
De volgende stap is: aanpappen met
Rhonda. Yara zoekt iemand voor thuiswerk: inramen van dia's. Rhonda heeft
er wel oren naar en in de loop van een
half jaar bouwen de infiltranten goede
vriendschapsbanden op. Met Rhonda en
Timo vieren ze samen carnaval, met
Tiny en'haar man gaan ze uit eten. In
januari 2004 gaat het bijna mis. Yara
heeft van haar werk zogenaamd een
weekendje aangeboden gekregen in een
bungalowpark, maar ze heeft er zelf
geen tijd voor. Als Rhonda wil kan zij er
wel heen. Uitgerekend in dat weekend
gebeurt er iets heel merkwaardigs.
Annemie, de moeder van Rhonda, heeft
de sleutel van hun huis om voor de
vogels en de vissen te zorgen. As ze
's avonds langs gaat om het licht uit te
doen treft ze twee personen in de
woning aan, die zeggen dat ze van de
-PAPPEN
MET
politie uit Rotterdam zijn en dat ze een
RHONDA
Joegoslavische inbrekersbende op het
In december, bij een van de eerste
spoor zijn. Als Rhonda hiervan hoort
afspraken, bladert Bennie in een Panora- vertrouwt ze het helemaal niet en ze
ma. Tiny vraagt hoe lang ze al in Schinzegt tegen Tiny dat ze denkt dat Yara
veld wonen. Yara zegt dat zij er nog niet een undercoveragente is: het is wel erg
zo lang woont en Bennie helemaal niet.
toevallig dat dit net gebeurt in het weekTiny buigt zich dan over de toonbank en end dat zij weg zijn. De infiltranten
vraagt fluisterend of ze weleens van 'de
weten het nog een beetje recht te praten,
kofferbakmoord' hebben gehoord. Tiny
het infiltreren gaat door tot eind april,
wijst op de Panorama die Bennie aan het maar levert niets op: Tiny en Rhonda
lezen is, waar toevallig een artikel in
zijn erg op hun hoede en laten geen
staat over moorden in Limburg. Ze wijst woord te veel los.
een foto van Ger Douven aan en zegt:
Het lijkt zinloos te zijn geweest, maar
"Dat is hij, die bedoel ik, dat is een grote
misschien heeft het indirect toch resulcrimineel en de ex van Rhonda. Hij zat
taat gehad. Op 7 mei wordt Tiny H. weer
vast en tijdens zijn verlof is dat toen
verhoord en nu breekt ze. Ze voelt zich
gebeurd. Daar is niks aan verloren
in de steek gelaten door Rhonda, die
gegaan." Tiny vertelt ook dat Rhonda
helemaal opgaat in haar nieuwe leven

Anno 2009 liggen de levens van alle
betrokkenen in puin. Tiny H. probeert
elders in het land een nieuw leven op te
bouwen. Ze is verbitterd. Haar huwelijk
is stukgelopen, haar gezin ligt uit
elkaar, ze voelt zich alleen slachtoffer,
maar wil er niet over praten.
Timo woont met de kinderen in Schinveld. Hij heeft geen contact meer met
Rhonda, hun relatie is verbroken. De
kinderen van Rhonda willen volgens
hem niet meer op bezoek bij hun moeder, al hebben ze dat recht wel en wil
Rhonda dat graag. Rhonda zit in gevangenis Ter Peel, ze voelt niet veel voor
een uitgebreid interview. "Ik heb er
met mijn psychiater en mijn mentor
over gesproken, ik denk dat het niet
goed is voor mij. Het is oud zeer, een
oude wond opentrekken." W
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