
“Ik loop op hem af. Zie niks meer. 
Alleen Frans. Als ik vlak bij hem 
ben, kijkt hij plotseling mijn kant 
op. Nooit heb ik iemand zo zien 
schrikken.” In 1994 vliegt Peter  
R. de Vries samen met fotograaf 
Paul Tolenaar in het diepste geheim 
voor Panorama naar Paraguay. Daar 
wil hij de confrontatie aangaan met 
de gevluchte Heineken-ontvoerder 
Frans Meijer. Het wordt een primeur 
die aankomt als een mokerslag. 
TeksT Joop ReichaRT FoTo’s paul TolenaaR   ‘Nooit heb ik iemand 
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   ‘Nooit heb ik iemand 

»

‘Daar is ie!  
sis ik tegen  
de fotograaf. 
Ik heb Frans 
Meijer ge- 
vonden. Dat  
opgewonden  
gevoel zal  
ik nooit  
vergeten!’

J a. Die hand op de 
schouder van Frans 
Meijer. Daar denkt De 
Vries nog weleens aan 
terug. Hoe hij vanaf de 
overkant van die chao-

tisch drukke straat in Asunción met 
bonkend hart op zijn prooi afliep. In 
elke vezel beseffend dat hij binnen 
enkele seconden eindelijk oog in oog 
zou komen te staan met de meest 
gezochte crimineel van Nederland. Dat 
dit de apotheose zou worden van een 
bijna tien jaar durende zoektocht vol 
twijfels en teleurstellingen. Dat er nu 
helemaal geen ontkomen meer aan was 
voor ‘Stekel’. Vervolgens die allerlaatste 
meters waarin hij niets dacht. Of toch 
wel? En dan, het kwam zo maar in hem 
op, hij had die openingszin niet van 
tevoren bedacht: “Hallo Frans, hoe is 
het me je...” 

De Moeder aller Ontmoetingen, die in 
1994 de opmaat zou worden voor de 
belangrijkste onthulling in de geschie-
denis van Panorama, was wekenlang in 
het diepste geheim voorbereid. Al vanaf 
het moment dat een tipgever 
telefonisch contact had gezocht met de 
redactie van Panorama en Peter R. de 
Vries als onbetwiste expert op het 
gebied van de Heineken-ontvoering/
ontvoerders was ingeschakeld. Aan 
hem de taak om uit te zoeken of we 
hier te maken hadden met de zoveelste 
fantast/grappenmaker, of dat dit de 
lang verwachte gouden tip was waar 
veel journalisten bij wijze van spreken 
hun rechterarm voor hadden willen 
opofferen.
De Vries: “Ik had al zo veel tips nage-
trokken, zo veel verhalen gehoord dat 

Frans dood was, plastische chirurgie 
had ondergaan, zelfs tot vrouw was 
omgebouwd, dat ik wel een beetje 
sceptisch was geworden. Maar in dit 
geval dacht ik: verdomme, dit is niet 
iemand die uit z’n nek kletst. Waar ik 
op aansloeg was dat de tipgever in dat 
gesprek met Panorama iets opmerke-
lijks over de persoonlijke omstandighe-
den van Frans Meijer had verteld. Iets 
wat een buitenstaander niet kon weten. 
Ik was daar zelf ooit bij toeval achterge-
komen. Ik moet vaag blijven, want ik 
heb die tipgever plechtig moeten belo-
ven dat ik zijn identiteit nooit prijs zal 
geven. Ik maakte meteen een afspraak. 
Ergens in een hotel. En tijdens dat 
gesprek bleek die persoon behoorlijk 
wat informatie te hebben. Dat Frans in 
Paraguay zat. In Asunción. En dat hij 
daar een hamburgerrestaurant had. De 
straat en het nummer wist de tipgever 
niet. Wel de wijk. Ik had al snel het 
gevoel: dit is bingo!”

Van Hout is not amused
Op dat ogenblik prees De Vries zich 
gelukkig dat hij nooit was ingegaan op 
de uitnodiging van Cor van Hout, met 
wie hij samen het boek De ontvoering van 
Alfred Heineken had gemaakt. “We waren 
daarna bevriend geraakt en ik zat 
natuurlijk weleens bij hem te vissen 
naar Frans. Op een gegeven moment 
zei Cor dat hij mij wel in vertrouwen 
wilde nemen, maar dat ik moest belo-
ven dat ik daar niets mee zou doen. Ik 
aarzelde toen, de verleiding was groot, 
maar zei toch: Doe maar niet Cor. Want als 
ik ooit uit een andere hoek informatie krijg, 
dan kan ik daar niks mee omdat ik jou mijn 
woord heb gegeven.”
Eenmaal terug in Nederland kon De 

Vries daar tijdens een nachtelijk en op 
hoge toon gevoerd gesprek met Cor nog 
aan refereren toen deze, om het maar 
eufemistisch te zeggen, niet bepaald 
amused bleek te zijn over Peters 
spectaculaire onthulling. Maar 
daarover later meer.

Na het gesprek met de tipgever rijdt De 
Vries met een tevreden gevoel naar de 
Panorama-redactie om daar verslag te 
doen. Euforisch is hij dan nog niet. De 
informatie was meer dan interessant, 
zeker, maar het hoofd van Meijer was 
hem niet op een gouden schaal aange-
reikt. Veel moest in Paraguay nog wor-
den uitgezocht. ‘Operatie Frans’ kon 
ondanks de veelbelovende informatie 
nog steeds op een fiasco uitdraaien. 
Zo realiseert de Vries zich dat een foto 
van Frans Meijer, als hij de ontvoerder 
al zou vinden, absoluut essentieel is. 
Anders zou het het zoveelste verhaal 
vol vraagtekens worden. Nee, die foto 
moest het ultieme bewijs leveren dat 
Panorama Frans had gevonden. Terwijl 
de Vries nou juist net van de tipgever 
had gehoord dat Meijer niet altijd in het 
restaurant aanwezig was; soms zelfs 
een hele tijd niet op kwam dagen. 
Onzekerheden en risico’s dus. Het zou 
bovendien een kostbare operatie wor-
den, want het viel niet in te schatten 
hoelang de trip naar Zuid-Amerika zou 
duren.  Maar ondanks de fikse investe-
ring: vliegtickets, ook voor de tipgever 
die het Panorama-team in Paraguay 
verder zou helpen, hotelkosten, 
honoraria voor Peter en fotograaf Paul 
Tolenaar, tipgeld, krijgt hij groen licht. 

Om te voorkomen dat de spectaculaire 
missie zou uitlekken, iemand in een 

Het gesprek tussen De Vries en Meijer
‘Je maakt me kapot, peter!’
Na de schokkende confrontatie met zijn verleden probeert ‘Stekel’ wanhopig te redden wat 
er nog te redden valt. Hij doet of hij Peter niet begrijpt. Maar als die zegt: “Frans, hou maar 
op. Ik volg je al een week. Ik weet alles van je. Waar je woont, waar je werkt, wat je doet,” 
beseft de Heineken-ontvoerder dat het spel na al die jaren uit is. Hij loopt als in trance het 
restaurant in en wenkt Peter dat hij hem moet volgen. Dan doet hij voor het eerst z’n mond 
open: “Wat wil je van me?” zegt hij schor. Een vraag die hij wel drie keer herhaalt. 
Dat is natuurlijk duidelijk. Een interview. Meijer, nog steeds volkomen verbijsterd, loopt 
naar zijn Lada en gebaart Peter om in te stappen. Dan zegt hij: ‘Je gaat me verdriet doen, 
hè? Stuur je me terug de gevangenis in? Ik heb drie kinderen, jongen. Voor hen is het heel 
erg wat er nu gebeurt.” 
Meijer beseft dat aan een gesprek niet te ontkomen valt en vraagt Peter die avond naar zijn 
huis te komen. Maar wel alleen. Dat is de enige voorwaarde die hij stelt. Als Peter die avond 
om zes uur zijn auto voor Meijers bescheiden villa parkeert, komt hij naar buiten met aan 
z’n arm z’n vrouw Maria. Frans wil het interview liever op een andere plek doen. Prima. 
Maar Peter wil wel eerst even z’n huis zien. Dat mag. Wat hem opvalt is de sobere inrichting, 
Meijer baadt bepaald niet in luxe, en de Jezus-figuren en geschilderde bijbeltaferelen aan 
de muur. Dat Frans zwaar in de Heer is, blijkt overduidelijk geen kletsverhaal.

De biecht van Frans
Dan stappen zij in de Lada en gaan op weg. Het is inmiddels pikkedonker en Peter vraagt 
zich toch enigszins ongerust af waar ze naartoe gaan. Pas later zal hij van Cor van Hout 
horen dat die ongerustheid meer dan terecht is… De Vries: “Maar ik dacht: dit is toch wat je 
zo graag wilde? Hier heb je toch tien jaar op gewacht? Ga nou maar all the way.”
Dan parkeert Meijer bij een groot restaurant. Daar bestelt hij glimlachend een biertje voor 
Peter: “Heineken, por favor.” Als het eten komt, vraagt hij een moment stilte voor gebed.
Dan begint Frans te vertellen. 
Dat zijn vrouw en kinderen van niets weten. Dat hij zijn vrouw inmiddels heeft verteld dat hij 
ooit in Nederland ‘fiscale problemen’ heeft gehad. Hoe hij na zijn vlucht in Paraguay 
aankwam en ‘geestelijk dood’ was. In ‘een crisis’ zat. Hoe hij toen in wanhoop een kerk bin-
nenliep en daar ‘fantastisch werd opgevangen’. Dat hij enorme spijt had van wat hij 
Heineken en zijn chauffeur Doderer had aangedaan en hoopte dat zij hem wilden vergeven. 
“Ik was een zondaar, een heel grote zelfs, maar ik ben een ander mens geworden.” 
Na een paar uur praten, waarin Meijer uitgebreid zijn verhaal vertelt, rijden Meijer en De 
Vries weg bij het restaurant. Er vallen lange stiltes. Meijer beseft steeds meer dat een 
publicatie over zijn verblijfplaats onvermijdelijk is. Daar laat Peter geen misverstand over 
bestaan. Dan parkeert Meijer de auto op een donkere plek langs de kant van de weg en 
draait zich naar Peter toe. Zijn ogen fonkelen boosaardig en zijn stem klinkt verbitterd. 
Agressief. “Je maakt me kapot,” zegt hij dreigend.
“Frans leed duidelijk aan stemmingswisselingen. Dan weer voorkomend, dan weer verwij-
tend en agressief. Op dat moment voelde ik toch even waar de kruk van het portier zat. Ik 
heb er toen op gezinspeeld dat iedereen natuurlijk wist waar ik was en ook verteld dat we al 
foto’s hadden gemaakt. Als een soort verzekering.”
Als Peter antwoordt dat Meijer zelf het onheil over zich heeft afgeroepen door iemand te 
ontvoeren en daarna uit het Pieter Baan Centrum te vluchten, bindt de Heineken-ontvoer-
der in. “Vergeef me, vergeef me,” zegt hij.
Eenmaal weer bij hem thuis speelt Frans z’n allerlaatste troef uit. Hij opent de deur van de 
kinderkamer waarin twee jongetjes, van wie hij de oudste heeft vernoemd naar z’n bloed-
gabber Cor, en een meisje van 2 liggen te slapen.  
“Kijk... kijk goed. Deze leventjes ga jij vernietigen. Is het dat waard?”
De Vries: “Toen ik die drie mooie kinderen zo zag liggen, de wanhoop bij Frans zag en de tranen 
van zijn vrouw, was dat wel even een moment dat ik bij mezelf dacht: welk belang is hiermee 
gediend? Maar ja, dan ga je rationaliseren en denk je: het is toch allemaal z’n eigen schuld.”

Gesnapt door 
de camera. 

Maar Meijer is 
zich nog ner-

gens van 
bewust.

"Hallo Frans, 
hoe is het met 
je?" Meijer ver-
steent van 
schrik.

Peter gaat een ritje maken met 
de ontmaskerde ontvoerder.

Paul Tolenaar, de 
fotograaf die raak 
schoot en goud in 
handen kreeg.
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zo zien schrikken
»

‘Ik loop  
achter hem  
aan, leg dan  
m’n hand op  
zijn schouder  
en zeg: Hallo  
Frans. Hoe is  
het met je?’

onbewaakt ogenblik zijn mond voorbij 
zou praten, vertelt de Vries aan het 
kleine kringetje bij Panorama dat van 
de zaak weet dat Meijer in... Argentinië 
zit. “Dit kon de grootste scoop in m’n 
carrière worden en mijn grootste angst 
was dat Frans er lucht van zou krijgen. 
Daarom dat leugentje om bestwil. Ik 
heb ook pas op het vliegveld, bij het 
inchecken, aan fotograaf Paul Tolenaar 
verteld dat we naar Paraguay gingen.” 
De enige die van de hoed en de rand 
weet, is Peters echtgenote Jacqueline. 
Als haar man later in Asunción met de 
scoop van z’n leven bezig is, zal zij in 
Nederland trouwens nog een hoogst 
opmerkelijke gast op bezoek krijgen, 
die wanhopig probeert uit te vissen 
waar ‘Peet’ precies uithangt. Maar ook 
daarover later meer.

hotel waar naar later blijkt ook Frans 
Meijer bijna tien jaar eerder de eerste 
tijd had doorgebracht. Daarna gaan ze 
vrijwel meteen met een huurauto op 
pad. 
De jacht kan beginnen... 
De Vries: “Makkelijk ging dat bepaald 
niet. We moesten natuurlijk heel 
omzichtig te werk gaan, Frans mocht 
geen onraad ruiken. Maar we spraken 
geen Spaans en we vielen als lange, 
blanke mannen natuurlijk behoorlijk 
op. Ondanks dat ik mij had vermomd 
als Amerikaanse toerist, compleet met 
Nike-baseballcap, zonnebril en fototoe-
stel. Paul liep met z’n donkere haar wat 
minder in de gaten. En uiteindelijk 
waren we er via kennissen van de 
tipgever wel achtergekomen in welke 
straat die hamburgertent moest zijn en 
dat daar een bord hing met Bremen beer. 
Maar ten eerste was het een kilometers 
lange weg, vol met fruitstalletjes en 
snoepverkopers, en bovendien waren er 
tientallen van dat soort zaken met het-
zelfde reclamebord. Eindeloos reden we 
rondjes. Welk restaurant zou het zijn? 
Ik begon ineens te twijfelen. Werd 
onzeker. Hoe moest ik in godsnaam in 
deze ongelooflijke mierenhoop iemand 
opsporen? Zou deze trip dan toch op 
niets uitdraaien?”

Dan is het op een donderdagmorgen 
bingo! Of beter: BINGO!

“Ik zie aan de rechterkant van de weg bij 
een restaurant met de naam El 
Encuentro, wat heel toepasselijk de 
ontmoeting betekent, allerlei bouw-
materialen liggen en daar schuin boven 
hangt een bord met Bremen beer. En 
plotseling stokt m’n adem. Ik zie een 
man met donker haar en een blauw 

De kwaaDHeiD Van Cor Van Hout   
‘Je gooit Frans’ leven overhoop!’
De Vries is net terug uit Paraguay, nog vol van z’n scoop, als hij ’s avonds rond twaalf uur 
een telefoontje krijgt. Het is Cor van Hout. “Hij was erg kortaf en zei: Ik moet je spreken.
Nu nog? vroeg ik. Ja. Nu nog! We spraken af in Naarden bij hotel Jan Tabak. Vlak bij waar 
ik toen woonde. Toen ik daar aankwam stond Cor er al. Met Willem Holleeder. We hebben 
daar vervolgens een paar rondjes rond het hotel gelopen. Cor wilde weten of ik in 
Paraguay was geweest. Ja dus. En wat ik van plan was. Ik zei: publiceren. Dan gooi je wel 
het leven van Frans overhoop, antwoordde Cor. Hij was kwaad. Hij vond dat ik dat gezien 
onze relatie niet kon maken. 
Maar ik kon gelukkig zeggen dat ik zijn vertrouwen niet had beschaamd; dat ik op eigen 
kracht achter de verblijfplaats van Frans was gekomen en nooit iets van hem daarover 
had gehoord. Dat moest hij toegeven. Maar hij bleef kwaad. Ik heb wel je leven gered, zei 
hij. Frans heeft mij nog gebeld om te zeggen dat je daar was en wat hij moest doen. Ik 
heb toen gezegd: Frans, laat hem gaan, laat hem gaan. 
Dat was geen bluf. Ik heb dat verhaal altijd serieus genomen. Er stond voor Frans veel op 
het spel, dus... Toen maakte Cor een abrupt einde aan het gesprek en stapte zonder 
afscheid te nemen in de auto. Pas na tweeënhalf jaar hebben we het in een lang gesprek 
bijgelegd.” 

een bizar teleFoontJe...
Later pas hoorde De Vries van Cor van 
Hout hoe het telefoongesprek tussen 
Cor en Frans precies was gegaan. 
Toen Frans in paniek vertelde dat 
Peter bij hem in Asunción was 
geweest, wilde Cor dat aanvankelijk 
niet geloven. Hij had Peter immers 
kort daarvoor nog gesproken.
“Lul niet man,” was diens korte reac-
tie. Maar omdat Frans bleef volhou-
den, werd Willem Holleeder op pad 
gestuurd om poolshoogte te nemen. 
Die klopte de volgende dag bij Peter 
thuis op de deur, waar werd openge-
daan door Jacqueline de Vries. Zij 
speelde vervolgens met verve de rol 
van de onwetende gans die onmoge-
lijk kon weten waar haar man de hele 
dag mee bezig was. Een paar koppen 
koffie en een vriendelijk gesprek, daar 
moest ‘de Neus’, die natuurlijk niet 
recht op de vrouw af kon vragen of 
Peter in Paraguay zat, het mee doen.   

De grote vis mag dan aan de haak zit-
ten, nu is het zaak om de vangst voor-
zichtig binnenboord te hengelen. Eén 
verkeerde beweging en de prooi rukt 
zich los om voorgoed te verdwijnen, 
beseft de Vries. Hij kan bijna niet 
wachten om Frans te benaderen. Maar 
eerst moet de foto worden gemaakt, hét 
bewijs dat Panorama de verblijfplaats 
van de beruchte, voortvluchtige crimi-
neel na al die jaren heeft ontdekt.  

“Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Frans mag ons natuurlijk niet 
ontdekken, want dan verdwijnt hij 
misschien wel voorgoed. We moeten 
dus heel omzichtig te werk gaan. De 
hele dag schuifelen we aan de overkant 
van dat restaurant als toeristen langs 
de markstalletjes. Quasi nonchalant. 
Zogenaamd enorm geïnteresseerd in al 
die kitsch die ons wordt aangeboden. 
Maar in werkelijkheid voortduren 
spiedend naar de overkant. Wachtend 

‘Daar is ie!’
Dan komt het Panorama-team rond de 
25ste juli 1994 aan in de Paraguyaanse 
hoofdstad. Ze nemen hun intrek in een 

overhemd. Hij leunt nonchalant tegen 
een pilaar en geeft aanwijzingen aan 
een stel bouwvakker. Frans! Ik herken 
hem meteen. De man aan wie ik zo vaak 
had gedacht, naar wie ik zo lang op 
zoek was geweest, staat daar gewoon. 
Daar is ie, sis ik tegen Paul en terwijl we 
doorrijden zie ik hem door de achterruit 
van de auto uit het zicht verdwijnen. 
Maar ik heb hem gevonden! Die opluch-
ting, dat opgewonden gevoel dat ik op 
het punt sta om een mysterie op te 
lossen, zal ik nooit vergeten.”  h
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De primeur is rond.  
'Al tien jaar lang 
GEZOCHT. Nu door 
Panorama GEVONDEN.'

In de Lada van 
Meijer zal de biecht 
van 'Stekel' volgen.
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iemand 

»

op het moment dat Frans zich weer zou 
laten zien..”
Dat gebeurt pas aan het eind van de 
volgende dag. Terwijl de schemering 
invalt, duikt Frans ineens op. “Ik zie 
hem met de bouwvakkers overleggen 
en daarna kuiert hij op z’n gemak een 
paar keer heen en weer. Tsjak-tsjak-
tsjak hoor ik naast me en ik zie dat 
Paul z’n fototoestel met telelens op 
Frans heeft gericht. Ik voel m’n hart 
een slag overslaan. Frans zal het toch 
niet in de gaten hebben? Maar nee, hij 
reageert gelukkig niet. Hij loopt zelfs  
naar de overkant van de weg om goed 
zicht te hebben op zijn pand. En zo 
staat hij ineens op een paar meter 
afstand van mij met z’n handen in z’n 
zakken naar zijn restaurant te kijken. 
Met afgewend hoofd schuifel ik weg. 
Een heel spannend moment.”
Het liefst had Peter hem natuurlijk 
meteen willen aanspreken. Frans was 
nu zo dichtbij. Zo’n kans kreeg hij 
misschien niet meer. De zaak werd 
immers verbouwd en Frans kwam 
alleen af en toe voor inspectie langs. 
Wie weet wanneer hij hier weer was. 
Maar het is inmiddels dermate 
schemerig geworden dat Tolenaar 
vreest dat er onvoldoende licht is om 
die confrontatie vast te leggen. Die moet 
dus worden uitgesteld.  
Heel frustrerend, maar aan de andere 
kant: de buit is in principe binnen. De 
man die al tien jaar spoorloos is, staat 
op de foto. De Vries en Tolenaar gaan 
snel naar het hotel om daar de filmrol-
letjes in de kluis te deponeren.

“Dat was uit voorzorg. Ik wist natuurlijk 
niet of Frans nog in de criminaliteit zat. 
Mensen kon inschakelen. Of politie-
mensen had omgekocht die ons zouden 

aanhouden om de foto’s in beslag te 
nemen.” Voor de zekerheid wordt ook 
alvast een deel van het materiaal naar 
Panorama opgestuurd. Zo kan niks 
meer fout gaan.

“Maar wat waren we blij. Het was gelukt. 
Een fantastische gevoel. We hadden 
goud in handen. In dat weekend hebben 
we vervolgens een plan gemaakt voor 
de confrontatie. Die moest vol in het 
zicht midden op straat gebeuren, zodat 
hij niet ineens via een achterdeur kon 
verdwijnen. We zouden maandag-
ochtend weer heel vroeg op pad gaan. 
We namen aan dat Frans aan het begin 
van de week met de bouwvakkers zou 
overleggen over de komende werkzaam-
heden. Dan zouden we toeslaan.”
Een goeie gok, zo blijkt later.

‘Hoe is ’t met je?’
Omdat zij er intussen via de tipgever 
achter zijn gekomen waar Frans woont, 
besluiten De Vries en Tolenaar daar in 
dat weekend voorzichtig te gaan kijken. 
Om te checken of hij nog wel thuis was. 
Omdat de vrijstaande villa in een bui-
tenwijk tamelijk afgelegen ligt, is met-
een duidelijk dat ze hier niet kunnen 
gaan posten. Dat zou te veel opvallen. 
Terwijl ze langzaam langsrijden, komt 
plotseling Frans naar buiten. Met z’n 
vrouw. Het Panorama-team schrikt zich 
te pletter en vloekt hartgrondig. 
Gelukkig is het donker. En met afge-
wend hoofd verdwijnen ze in de duis-
ternis. Frans heeft ogenschijnlijk niets 
in de gaten.

Dan volgt maandagmorgen 1 augustus 
het moment suprême.    
De Vries: “We staan al om zeven uur 
schuin tegenover het restaurant te 

midden van de souvenirverkopers. 
Klaar om in actie te komen. Paul stelt 
zich verdekt op in een portiek. 
Fototoestel in de aanslag. De avond 
tevoren had ik nog gezegd: Als we Frans 
zien: blijf fotograferen Paul! Wat er ook 
gebeurt. Het maakt nu niets meer uit. En 
maak dan dat je wegkomt. Stel die beelden 
veilig! Ik zie je wel weer in het hotel. Dan 
komt rond half acht Frans ineens naar 
buiten. Yes! Ik hoor meteen het geklik 
van Pauls toestel. Klaar? Kan ie? vraag ik. 
Ja! Nu! zegt Paul. En ik schiet de portiek 
uit. Een moment om nooit meer te 
vergeten. Ik was net een atleet die weg-
sprint na een startschot. Was met geen 
tien paarden meer tegen te houden. Ik 
realiseerde me dat het nú ging gebeu-
ren. Dat er voor Frans geen ontkomen 
meer aan was. Ik loop op hem af. Zie 
niks meer. Alleen Frans. Als ik vlak bij 
hem ben, kijkt hij plotseling mijn kant 
op. Nooit heb ik iemand zo zien schrik-
ken. Zijn ogen sperren zich wijd open, 
hij verstijft, draait zich met een ruk om, 
trekt z’n hoofd in z’n nek en schuifelt 
van mij weg. Ik loop achter hem aan en 
leg dan m’n hand op zijn schouder en 
zeg: Hallo Frans. Hoe is het met je?”

Tien dagen later ligt Panorama in de 
winkel. Met op de cover de foto van De 
Confrontatie. Plus de tekst die zal 
inslaan als een bom: Frans Meijer. Al 
tien jaar lang GEZOCHT. Nu door 
Panorama GEVONDEN.  

geen hand van Frans
Jaren later, Frans heeft dan inmiddels in 
Nederland zijn gevangenisstraf van zeven 
jaar uitgezeten, komt Peter hem nog een 
keer tegen. Op de begrafenis van Thomas 
van der Bijl, een goede vriend van Cor van 
Hout. De Vries: “We stonden toen voor het 
eerst oog in oog en ik zei weer: Hallo Frans, 
hoe gaat het me je? Maar hij wilde mij 
geen hand geven, wilde niks met mij te 
maken hebben. Daar was hij heel beslist in. 
Dat snapte ik wel. Er was voor hem natuur-
lijk geen enkele reden om mij joviaal op de 
schouders te slaan.” 

Verslaggever Joop Reichart 
kijkt samen met De Vries en 
Tolenaar terug naar 1994. 
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