
 
 
Noordelijke Recherche Eenheid 
 
Onderzoek: Moord op Marianne Vaatstra. 
Deelproject: Onderzoek n.a.v. uitzendingen EénVandaag. 
Onderwerp: Proces-verbaal van verhoor Age Hendrik Bruining. 
 
 
 

P R O C E S – V E R B A A L 
 
 
Wij, Dirk Adema en Willem Jan Vos, respectievelijk inspecteur en brigadier van Politie 
Drenthe, beiden werkzaam als rechercheur bij de Noordelijke Recherche Eenheid, 
Thematische Expertise, afdeling Cold Cases, verklaren het volgende: 
 
Naar aanleiding van de op vrijdag 5 maart, zaterdag 6 maart en maandag 7 maart 2010 
uitgezonden televisieprogramma “Eenvandaag”, waarin aandacht werd besteed aan de 
moord op Marianne Vaatstra, werd door ons op woensdag 7 april 2010 omstreeks 15:30 
uur in het bureau van politie te Leeuwarden, gevestigd aan de Holstmeerweg 1 de 
volgende getuige gehoord: 
 
--------------------------------------Age Hendrik BRUINING,---------------------------------- 
geboren te Groningen op 10 december 1975, wonende Oosterdiepswal 16, 9291CJ 
Kollum. 
Hij verklaarde als volgt: 
 
Aan Age Bruining werden door ons naar aanleiding van eerder genoemde televisie 
uitzendingen de volgende vragen gesteld: 
 
 
Vraag: 
Heeft u de drie uitzendingen van één vandaag gezien? 
Antwoord:  
Nee. Ik heb deze uitzendingen bewust niet gezien. 
De moord op Marianne Vaatstra in 1999 heeft een zeer grote invloed op mij gehad. 
Ik was 23 jaar en agogisch medewerker, afdeling sport, op het AZC te Kollum. 
Het werd mij en andere medewerkers van het AZC door de plaatselijke bevolking niet 
in dank afgenomen dat wij daar werkten.  Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Door 
meerdere mensen uit de bevolking werden boze telefoontjes gepleegd naar mijn 
ouderlijk huis. Verder werden wij door Peter R. de Vries benaderd en meerdere malen 
door Bauke Vaatstra. Tengevolge hiervan ben ik in korte tijd afgevallen van 92 naar 68 
kilogram. 
 
 
 



 
Vraag: 
Met welke regelmaat werkte u destijds op het AZC in Kollum? 
Antwoord: 
Ik werkte daar 36 uur per week, dus full time. 
 
 
Vraag: 
Kende u Feik Mostafa? 
Antwoord: 
Ik kende Feik Mostafa  heel goed,  evenals heel veel andere bewoners die sportten. 
Behalve sportleraar, was ik ook leider/trainer van het voetbal-elftal waarin 
Feik speelde. 
Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag,  
1 mei 1999. 
 
Ik weet dat  er iets is voorgevallen tussen  Feik Mostafa  en een dochter van Van 
Reemst. Hier is Feik over gehoord door de politie.  
Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand’. 
Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van 
het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. 
Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien. 
 
De, in 2007, in De Telegraaf  gepubliceerde brief , waarin werd gesuggereerd dat er 
door Justitie een asielzoeker was weggemoffeld vanuit het AZC Kollum naar het AZC 
Musselkanaal sloeg dan ook ongetwijfeld op het vertrek van Feik Mostafa. 
Gezien het taalgebruik in die brief ben ik ervan overtuigd dat deze brief is geschreven 
door een mentor  of een andere agogisch medewerker van het AZC Musselkanaal. 
 
Voorts wil ik u nog verklaren dat mijn echtgenote enkele dagen geleden nog werd 
gebeld door Bauke Vaatstra. Mijn echtgenote was kort daarvoor bevallen van onze 
derde zoon. 
Mijn echtgenote heeft dit als zeer ergerlijk ervaren. Zij heeft het gesprek afgebroken. 
 
 
Vraag: 
Kende u Ali Hussein Hassan? 
Antwoord: 
Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht 
hij veelvuldig de fitness-room. 
 
 
Vraag: 
Hoe zag Ali Hussein Hassan er uit? 
Antwoord: 
In mijn verklaring van woensdag, 7 juli 1999, heb ik een omschrijving gegeven van  
Ali Hussein Hassan. U heeft mij deze zojuist voorgelezen. Ik heb daar nu niets aan toe 
te voegen. 



 
 
Vraag: 
Heeft u nog contact met de oud collega’s uit de bewaking? 
Antwoord: 
Ik heb nog wel kontakt met Ronny Pander; met  Jacob Hoeksema  en met 
De voormalige portier van de Ringo-bar, Bertus Veenstra. 
 
 
 
Vraag: 
Wat is uw gedachte over deze hele situatie? 
Antwoord: 
Ik onttrek mij waar mogelijk aan kontakten hieromtrent. 
Ik heb eerder in mijn verklaring de reden hiervan aangegeven. 
Ik ben weliswaar altijd bereid samen te werken met de politie om 
tot een oplossing van deze zaak te komen. 
 
 
Ik zal nu verklaren over de meest recente ontwikkelingen. 
 
Ongeveer 10 weken geleden, althans in januari 2010, werd ik gebeld door Ronny 
Pander met de vraag of ik mijn verhaal nog een keer wilde doen.  Ronny was op zijn 
beurt benaderd door de mij bekende Klaske Ferwerda en Hilly Veenstra. 
Ik heb toen toegezegd dat ik mijn verhaal nog wel een keer wilde doen, maar dat  
ik verder nergens mee te maken wilde hebben.  
Er is toen met geen woord gesproken over het programma Eén Vandaag. 
 
Vervolgens ben ik, eind januari 2010, op een zaterdagavond, omstreeks 20.00 uur, 
naar Ee gegaan. In een houten kantoorunit op het bedrijfsterrein van Ferwerda, waarin 
kennelijk een drumstudio werd ingericht, hebben Ronny; Sikko; Jacob Hoeksema  
en ik een gesprek gehad met Klaske Ferwerda en Hilly Veenstra. 
Ik herinner mij dat het erg ijzelde die avond.  
Hilly Veenstra wilde het gesprek opnemen, maar dat wilde ik niet en het is niet gebeurd. 
Ook tijdens dit gesprek, dat ging over het vertrek van Feik of Ali op de betreffende 
maandag, is niet over Eén Vandaag gerept. 
 
 
Met betrekking tot Ronny Pander kan ik u verklaren dat zijn vrouw hem  
heeft verlaten en thans in Drogeham samenwoont met een man wiens naam ik niet ken, 
maar die zich sterk maakt om de zaak op te lossen. 
Ik weet dat hij niet blij is met deze situatie. 
 



 
Op de foto’s die u mij nu toont, herken ik zonder enige twijfel en honder procent  
zeker de mij bekende Ali Hussein Hassan, die in 1999 op het AZC de Poelpleats  
te Kollum in caravan no.59 woonde. 
Op de eerste foto, een groepsfoto op het Azc is Ali de meest rechtse man, gekleed 
In een bruin,  lederen jasje. 
Op het tweede blad staan twee foto’s. Rechts de foto van de mij bekende Akbari. 
Links de foto van Ali Hussein Hassan. 
Op het derde blad staat een ietwat wazige, uitvergrote foto van een man die ik ken 
Als Ali Hussein Hassan. 
(Opm. verbalisant Adema: Deze drie foto’s werden door mij eerste verbalisant 
aan getuige Bruining getoond.) 
 
Verder kan ik u terzake dienende niets meer verklaren. 
Ik ben altijd bereid verder vragen van u te beantwoorden.” 
 
 
Nadat getuige Bruining zijn verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij 
en ondertekende deze. 
 
 
 
 
(A. H. Bruining) 
 
 
Waarvan door ons op afgelegde ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal dat wij sloten 
en ondertekenden te Leeuwarden op woensdag 7 april  2010. 
 
 
De verbalisanten,     
 
 
 
D. Adema           W.J.Vos     
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


