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'Koos H. had seksuele relatie met 
rechter'

Peter R. de Vries in zijn uitzending over Koos H. FOTO ANP 

ROTTERDAM - Peter R. de Vries kwam gisteravond in zijn uitzending 
met een bizarre onthulling: Mr. Cornelis Stolk, voormalig vice-
president van de rechtbank Den Haag, heeft circa twaalf jaar lang 
een homoseksuele relatie gehad met Koos H., de drievoudige 
kindermoordenaar die een levenslange gevangenisstraf uitzit. 

Hoewel de Vries de beelden van het 
met de verborgen camera 
opgenomen gesprek van H. met zijn 
jeugdvriend Nico niet uitzond, werd 
de inhoud van de gesprekken wel 
onthuld. 
 
Koos H. moest de in 2004 overleden 
magistraat onder andere oraal 
bevredigen. De magistraat ging de 
relatie met 'schandknaap' H. aan, 
vlak nadat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd. Ook bracht Koos H. in de 
jaren zeventig regelmatig kinderporno mee voor Stolk. 
 
In ruil voor de seksuele diensten zorgde Stolk halverwege jaren zeventig dat 
Koos H. werd vrijgesproken van een gewapende overval, hoewel hij deze 
daad eerder privé tegenover de rechter had bekend. Koos H. bleef hierdoor 
op vrije voeten. Twee jaar later vermoordde H. voor het eerst een kind. 
 
Tijdens zijn eerste detentie heeft Stolk nog van alles geregeld voor H. Zo 
zou de magistraat voor H. rijlessen hebben geregeld en diende Stolk een 
(mislukt) gratieverzoek in voor zijn schandknaap. 
 
Ook werd voor H. een met Stolk bevriende advocaat ingeschakeld. Maar 
nadat deze advocaat een relatie van Stolk met H. vermoedde, werd deze 
weer aan de kant geschoven.  
 
Koos H. wilde inmiddels zijn eerste kindermoord aan justitie opbiechten. 
Stolk probeerde uit alle macht de relatie met H. uit de openbaarheid te 
houden, door H. onder te brengen bij een psychiater, die hem op het rechte 
pad moest houden. Tevergeefs want kort daarna vermoordde H. nog eens 
twee kinderen en werd hij tot levenslang veroordeeld. 
 
Koos. H. beweert dat hij in zijn cel nog bezoek kreeg van de, inmiddels 
gepensioneerde, advocaat-generaal mr. Feber en twee agenten van de 
toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Koos H. werd naar eigen 
zeggen toen onder druk gezet om de zaak in de doofpot te houden. (CBR) 

Beelden uit de eerste uitzending over Koos H. van vorige week. FOTO ANP 
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Huurwoningen in heel 
NL
Kwaliteit is te huur bij 
Vesteda Schrijf u gratis in en 
huur direct!
www.vesteda.com

Een schoon en mooi 
gebit
De waterflosser verwijdert 
tandplak optimaal; beter dan 
gewoon flossen!
www.waterpik.nl

Top 5 hoogste 
spaarrentes
Vergelijk en spaar met 5% 
rente! Alle banken objectief 
vergeleken
www.sparen.nl

Aex Nieuws
Indexus: Experts in 
Indexbeleggen De slimme 
manier van beleggen!
www.indexus.nl/Indexbelegge
n

IT-Management 
Consultant
Op top-niveau adviseren en in 
vrijheid werken? -
www.Expanding-Visions.nl

Top Deals op Spas, Restaurants in heel Nederland. 50%-90% Korting!
www.GROUPON.nl/_Korting

Landal GreenParks
Volop last minutes tot 30% korting! Boek uw bungalow voordelig online.
www.Landal.nl

Burgemeester wil Afghaans 
gezin niet uitzetten

 
Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden (Drenthe) heeft de politie 
opdracht gegeven niet mee te werken aan de uitzetting van een Afghaans 
gezin. De familie Qadiri, die al 10 jaar in Nederland woont, hoorde vorige 
week van minister Gerd Leers ... 

Nederlandse transporteurs met 
jachtgeweren beschoten

De wagens van Nederlandse 
transporteurs die nieuwe auto's 
vervoeren in het buitenland, worden 
regelmatig beschoten met een 
jachtgeweer. Een woordvoerder van 
Transport en Logistiek Nederland 
bevestigt een bericht hierover vandaag 
in Sp!ts. 

Noodmast bij gebrek aan vergunning niet de 
lucht in

De bouw van een noodzendmast op 
het terrein van de Johan Willem 
Frisokazerne in Assen loopt vertraging 
op omdat er geen vergunning is. Dat 
meldt de gemeente Assen vandaag. De 
mast moet de functie overnemen van 
de tv-toren bij Hoogersmilde, die ... 

Lees ook: Digitenne-klanten kunnen op internet kijken 
Lees ook: Piratenzender kaapt frequentie Sky Radio  
Lees ook: 'Gevaarlijke situaties door regels frequentiebeheer' 

Steigerbouwer overleeft val 
van 30 meter

 
Een 23-jarige bouwvakker is gisterochtend in Den Haag zo'n 30 meter naar 
beneden gevallen. De man uit Rockanje viel tijdens het opbouwen van een 
steiger aan de Bocht van Guinea. Hij liep diverse botbreuken en inwendige 
verwondingen op, meldt de ... 

Alkmaarse prostitutieramen definitief dicht
AD UPDATE   

De 92 prostitutieramen van Koos Nool op de Achterdam in Alkmaar moeten 
definitief dicht. De Raad van State besliste vandaag dat burgemeester Piet 
Bruinooge de exploitant in 2008 terecht een nieuwe exploitatievergunning 
weigerde. 
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'Verdachte dubbele 
moord moest dochter 
hebben'

AD UPDATE   32 REACTIES  
De man die er van verdacht wordt een 
59-jarige man en 55-jarige vrouw te 
hebben vermoord in Middelburg, zou 
het eigenlijk te doen zijn geweest om 
dochter Amanda. Met haar had hij een 
relatie en dat het over was, kon hij 
niet verkroppen. Amanda ... 

Lees ook: Verdachte dubbele moord Middelburg aangehouden 

Vier nieuwe doden in Maasstad 
Ziekenhuis

AD UPDATE   In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn afgelopen 
dagen nog eens vier patiënten overleden als gevolg van de uitbraak van de 
multiresistente bacterie in het ziekenhuis. Daarmee komt het totaal aantal 
doden op 25. 
Lees ook: Screening Klebsiellabacterie kan thuis  
Lees ook: 'Maasstad Ziekenhuis overtrad infectierichtlijnen'  
Lees ook: Onderzoek overleden patiënten Maasstad ziekenhuis 

Digitenne-klanten kunnen op internet kijken
Mensen in het noorden van Nederland 
die een Digitenne-aansluiting hebben 
en die niet kunnen gebruiken door het 
instorten van de zendmast in 
Hoogersmilde, kunnen live televisie 
kijken op internet. Dat maakte KPN, 
die daarvoor een speciale website ... 

Lees ook: Piratenzender kaapt frequentie Sky Radio  
Lees ook: 'Gevaarlijke situaties door regels frequentiebeheer' 
Lees ook: Lopik weer in de lucht; bereik nog niet volledig  

John Kraaijkamp jr. 
spreekt bij afscheid vader

7 REACTIES  
John Kraaijkamp jr., een zoon van de 
zondag overleden komiek en acteur 
Johnny Kraaijkamp sr., is een van de 
sprekers tijdens de besloten 
herdenkingsbijeenkomst vrijdag in het 
DeLaMar Theater in Amsterdam. Ook 
Joop van den Ende en Kraaijkamps ... 

Lees ook: Afscheid John Kraaijkamp vrijdag in DeLaMar 
Lees ook: 'Er is een Amsterdammer heengegaan' 
Lees ook: De vreugde en tragiek van 'de oude Kraaij' 

Verkeerspolitie beschoten vanuit gestolen 
busje

AD UPDATE   
De verkeerspolitie van het Korps 
landelijke politiediensten is vanmiddag 
rond 14.30 uur in Prinsenbeek 
beschoten vanuit een gestolen busje. 

Treinkaartjes opnieuw duurder
AD UPDATE   Verwacht wordt dat we per 1 januari volgend jaar opnieuw 

meer geld moeten neerleggen voor een treinkaartje. De Nederlandse 
Spoorwegen wil de tarieven voor kaartjes en abonnementen met 2,55 
procent verhogen. 
Lees ook: Treinreiziger wil kaartje behouden 
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Groentetelers 
Moerdijk krijgen 
schade volledig 
vergoed
De 32 groentetelers, die schade 
claimden na de grote brand bij 
Chemie-Pack in Moerdijk, zien hun 
aanvraag volledig gehonoreerd. Ze 
krijgen in ... 
Lees ook: Er zijn nog 12 'Chemie-
Packs' in Nederland 
Lees ook: 'Ontdooien met 
gasbrander oorzaak inferno 
Moerdijk' 

Dief steelt juwelen 
van door nazi's 
vermoorde moeder

5 REACTIES  

Lees ook: Verkoop treinkaartjes stopt eind 2012 

Werkstraffen voor 
Alphen-dreigers 
De rechtbank in Den Haag heeft 
vandaag werkstraffen opgelegd 
aan drie verdachten die in 
verschillende situaties 
dreigementen hadden geuit met 
een verwijzing naar de 

schietpartij eerder dit jaar in Alphen aan den Rijn. De zaak tegen 
twee andere ... 
Lees ook: OM wil werkstraf voor dreigers na bloedbad Alphen 
Lees ook: Celstraf en werkstraffen dreigers bloedbaden 
Lees ook: Dreigers na bloedbad Alphen aan den Rijn voor de rechter 

Coffeeshop Carpe 
Diem kreeg terecht 
vergunning
De gemeente Helmond heeft in april 
vorig jaar terecht een vergunning 
verleend aan coffeeshop Carpe Diem. 
Op het moment dat de vergunning 
werd afgegeven, was er geen reden om een ontoelaatbare verstoring van de 
openbare orde te verwachten. De ... 
Lees ook: Verdachte aanslagen coffeeshop Helmond opgepakt 
Lees ook: Politie houdt eigenaar coffeeshop Helmond aan 
Lees ook: Helmond wil coffeeshop definitief sluiten 

Hoofdredacteur Bert Huisjes 
verlaat Powned 

 
AD UPDATE   Hoofdredacteur Bert Huisjes van PowNed gaat in het nieuwe 

tv-seizoen aan de slag bij omroep WNL. Dat laat Huisjes vandaag weten. De 
precieze datum van de overstap is nog niet duidelijk. 
Lees ook: Powned wil zo snel mogelijk uit publiek bestel 

Scooterrijdster (18) 
overleden
Een 18-jarige vrouw uit Lobith is 
gisteren overleden na een aanrijding 
in Rotterdam-Hoogvliet. Het ongeluk 
gebeurde vlakbij de Botlekbrug. 

Helft jongeren heeft 
onveilige seks

De helft van de Nederlandse jongeren 
heeft weleens onveilige seks. Jongens 
laten vaker bescherming achterwege 
dan meisjes. Eén op de negen 
jongens geeft aan dat te hebben 
gedaan omdat hij niet van 
voorbehoedsmiddelen houdt. 

Straatrover ontkomt 
aan schietende politie
Een straatrover is gisteravond laat in 
Almere ontkomen aan agenten, 
ondanks twee schoten die ze losten tijdens de achtervolging. Dat meldt een 
politiewoordvoerder vandaag. 
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Politie let scherp op 
'docu-bendeleden' 
Lost Boys

Koperdieven slaan 
weer toe, vertraging 
tussen Sittard en 
Heerlen

AD UPDATE   Door koperdiefstal 
reden treinen tussen Sittard en 
Heerlen vanochtend met vertraging. 
Dat meldde ProRail. 
Lees ook: Koperdieven slaan weer 
slag langs spoor Lelystad 
Lees ook: 12-jarige koperdieven 
nacht in de cel 
Lees ook: Koperdieven strippen 
zendmasten en gedenkplaten 

Politie neemt 

vingerafdrukken af op straat

AD UPDATE   De politie gaat een apparaat gebruiken om vingerafdrukken 
op straat af te kunnen nemen. Dat zal worden ingezet voor intensieve 
controle op illegale vreemdelingen, meldt Trouw vandaag. Bij wijze van 
proef krijgen 125 agenten uit verschillende ... 

Twee keer geflitst in 
34 seconden: hoezo 
oneerlijk?

PVV'er Uringa stapt 
uit Statenfractie 
Limburg

AD UPDATE   

Het Limburgse Statenlid Harm Uringa 
is per direct uit de Statenfractie van 
de PVV gestapt. Dat gebeurde 'om 
hem moverende redenen', maakte de 
PVV-Statenfractie vandaag bekend. 
Lees ook: PVV'er valt moslimvrouwen lastig en noemt hen tuig 

Tien tips over vondst miljoen euro in tas
De politie heeft gisteravond tien tips 
gekregen over de vondst op 7 mei van 
een tas met bijna 1 miljoen euro op 
een parkeerplaats van een hotel langs 
de A4 bij Hoofddorp. Volgens een 
politiewoordvoerster waren er twee 
bruikbare tips bij, waarbij ... 

Lees ook: Politie vraagt tips na vondst 1 miljoen euro 

1209 wandelaars Nijmeegse Vierdaagse 
gestopt

De eerste etappe van de Nijmeegse 
Vierdaagse was vandaag voor 1209 
deelnemers te veel van het goede. Zij 
staakten de strijd tegen de kilometers 
en de blaren, aldus de organisatie. 
Vanochtend begonnen nog 41.316 
deelnemers aan de 95e Vierdaagse. ... 

Bezwaar tegen verstrekking gegevens 
vliegtuigpassagiers

AD UPDATE   
Nederland maakt bezwaar tegen afspraken tussen de EU en de Verenigde 
Staten over de verstrekking van gegevens van vliegtuigpassagiers. De VS 
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zouden de gegevens slechts mogen 
gebruiken voor de bestrijding van 
misdrijven waarop minstens vier 
jaar ... 

Hackerszaak: vier arrestaties in Nederland
Bij een door de FBI georganiseerd onderzoek naar het hackerscollectief 
Anonymous zijn gisteren in Nederland vier mensen gearresteerd. In de 
Verenigde Staten werden veertien mensen aangehouden. In Groot-Brittannië 
is één ... 
Lees ook: Invallen FBI bij hackersgroep Anonymous 
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