
Interview in de Viva met 
Marielle
  Op tafel staat een half glas cola en een asbak vol peuken, op het dressoir een 
pan soep. Samen lopen we naar boven, ik durf niet alleen te gaan. Misschien ligt 
ze dood op bed, schiet er door me heen. Boven staat de droger aan en er ligt een 
duur truitje in een sopje in de badkamer. Vreemd, denken we, niks voor Tinka. Op 
zolder, waar haar kleren hangen, lijkt niks te ontbreken. Ook haar tandenborstel 
en pilstrip liggen er nog. De pilstrip is gestopt bij woensdag! (…) Stijf van de 
zenuwen gaan we naar het politiebureau in het centrum. Ik wil als zus aangifte 
doen van vermissing. (…) Dit kan toch niet, denk ik. Dit gebeurt toch alleen met 
andere mensen, of in films. Dit kan ons toch niet overkomen?! 

Mariëlle van Rooij (33) in haar dagboek, twee weken voordat het lichaam van 
haar zus Tinka (27) in de Biesbosch wordt gevonden. Ze blijkt vermoord en te zijn 
gedumpt in het water. Mooier kunnen we het niet maken. Nu, twee jaar later, is 
er een boek uitgekomen, waarin de vader van Mariëlle en Tinka het verhaal 
verteld, over de verdwijning, de zoektocht, het afscheid en het verdriet. Mariëlle 
heeft inmiddels een beetje genoeg van alle publiciteit rondom de familie, maar 
wil om haar ouders te steunen, nog een keer haar verhaal vertellen.

 Mariëlle: “Die dag dat ze gevonden was, vergeet ik nooit. Ik had de politie 
gevraagd of ik als eerste gebeld zou kunnen worden als er nieuws was. Goed of 
slecht. Maar toen de telefoon ging wist ik: ze is dood. Het klopte niet, Tinka zou 
nooit zo lang niets van zich laten horen. We sms-ten vrijwel elke dag en ze had 
altijd haar telefoon aan staan. En nu, twee weken lang helemaal niets. Voor mij 
waren er drie opties; ze werd ergens onder dwang vastgehouden, ze had 
geheugenverlies of ze leefde niet meer.Ik moest direct naar het bureau komen en 
mocht met niemand telefonisch contact opnemen. Dat vond ik eng. Ik was 
helemaal aan het trillen en riep maar: ze is dood, ze is gewoon dood!” Ze had 
gelijk. De politie had een lichaam gevonden dat voldeed aan de beschrijving die 
ze van haar zus had gegeven. “Ik kreeg een lijstje voor me met kledingstukken. 
Dat zóu kunnen kloppen. Ook de uiterlijke kenmerken kwamen griezelig overeen: 
‘missende hoektand, tatoeage om enkel in de vorm van een vlecht’, ik was er 
zelfs bij geweest toen ze die had laten zetten. Alles klopte, maar je blijft 
vasthouden aan de gedachte dat het ander zou kúnnen zijn. Pas toen ik de 
armband met de J en de T erin gegraveerd zag, kwam het bij me binnen. Die 
armband had ze niet zo lang geleden nog aan me laten zien: de J van Jeroen, 
haar nieuwe vriend, en de T van Tinka. Mijn vriend zei toen: ‘Ja Mariëlle, dat moet 
haar zijn’. Weet niet waarom, maar ik dacht gelijk die is vermoord. Maar wat kon 
de reden zijn?”  Tinka en Mariëlle komen uit een hecht gezin. Als grote zus was 
Mariëlle beschermend tegenover haar kleine zusje. Mariëlle: “Mijn moeder heeft 
wel een gezegd dat ik heel jaloers was toen Tinka werd geboren. Ik wilde ook 
aandacht, wrong me overal tussen om niet vergeten te worden. Maar al snel 
vond ik het stoer dat ik de grote zus was, al was dat van korte duur. Tinka was 



een meisje dat al snel heel erg haar eigen gangetje ging. Ze had een grote mond 
en kreeg alles voor elkaar. Kan me nog goed herinneren dat Tinka voor straf naar 
haar kamer moest. Toen ging ze bovenaan de trap zitten en iedere keer als het 
even stil was in de woonkamer, gleed ze een tree naar beneden. Eenmaal 
beneden was het: papa, mag ik alsjeblieft naar binnen komen. En dan had ze het 
weer voor elkaar. Dat was typisch Tinka. Toen we een jaar of 20 waren gingen we 
nog steeds heel close met elkaar om, maar we waren beiden duidelijk andere 
types. Ik meer het huisje-boompje-beestje-type, Tinka meer ondernemend en een 
grote mond naar alles en iedereen. Ze had de instelling: ik bén het helemaal. 
Koel en afstandelijk van buiten, maar van binnen een klein hartje.” 

Tinka was een heel vrouwelijk meisje. Ze hield ervan om haar huisje gezellig te 
maken, was nagelstyliste en was gek op kleding en tutten. Toch kon ze niet goed 
met vrouwen overweg. Ze ging voornamelijk met mannen op stap en hield van 
de aandacht die zij haar gaven. Marielle: “We gingen vaak stappen in Rotterdam, 
in de Baja Beachclub of de Skihut. Daar is het zien en gezien worden. Tinka was 
een hartstikke mooie meid en hield ervan om door mooie mannen in de watten te 
worden gelegd. Maar helaas viel ze vaak voor ‘foute’ mannen. Het waren 
allemaal mooie gasten, dat was ik helemaal met haar eens, maar qua inhoud was 
het drie keer niks. Ik had het al snel met ze gehad. Mannen met pakken geld op 
zak die fooien gaven van 50 euro. Van zo’n bedrag gingen wij een hele avond 
stappen! Ik voelde dat er iets niet helemaal klopte, maar Tinka was naïef. Als ik 
er iets van zei was het: ‘joh, hij ziet er toch lekker uit, wat maakt het uit’, en dan 
ging ze weer een ritje maken in een dure auto, of mee naar een feestje. Het was 
allemaal natuurlijk ongelooflijk spannend en daar kickte ze op.” Een van deze 
mannen was Martijn, die ze kende van de benzinepomp. Tinka werkte hier zo nu 
en dan om een beetje bij te verdienen. Via Martijn en zijn vrienden in de Baja 
kwam ze in contact met Arno. Een sullig mannetje, die weinig weg had van de 
mannen waar Tinka normaal gesproken mee omging.

Marielle: “Ik had hem nooit gezien, maar hoorde wel allerlei verhalen van Tinka. 
Ze vertelde dat ze bij hem schoonmaakte, en dat ze daar wat extra’s mee 
verdiende. Hij gaf haar cadeautjes, nam haar mee uit eten en deed klusjes voor 
haar in huis. Ze wist dat hij verliefd op haar was, maar ze had hem duidelijk 
gemaakt dat dat niet wederzijds was. Ik heb aan Tinka gevraagd of hij niets van 
haar verwachtte in ruil voor al die cadeaus. Maar dat ontkende ze keer op keer. 
Arno was een vriend, niet meer en niet minder.” 

Dat was alles wat Mariëlle over deze Arno wist. Hij was het laatst met haar gezien 
op de dag dat Tinka was verdwenen en hoe langer ze wegbleef hoe 
wantrouwender Mariëlle werd. Naar iedereen. Het politieonderzoek was in volle 
gang. Ook op de crematie waren undercover agenten aanwezig om te kijken wie 
wel en niet aanwezig waren. 

Mariëlle: “Tuurlijk was ik intens verdrietig, maar ondertussen was ik aan het 
rondkijken: weet zij er iets van, zou hij het zijn, ik werd er gek van. Ik kan me 
herinneren dat mijn moeder zei: ‘kijk, dat is die Arno’ en dat hij bij het passeren 
van de kist een handkus op Tinka’s foto drukte.” Na het uitgebreide 
politieonderzoek kwam juist deze Arno als dader naar voren. En heeft bekend. Hij 



heeft Tinka met een smoes hebben opgehaald van huis en in een garage met een 
hamerslag op haar hoofd omgebracht. De drie anderen, die onder dwang van 
Arno hadden geholpen, waren snel gevonden.  Mariëlle: “Vuile schoft. Vlak na 
Tinka’s verdwijning bleef hij ook maar bellen naar mijn ouders met de vraag of er 
al wat bekend was. Vind je het gek, denk ik nu. Mijn ouders hadden dit nooit 
kunnen verwachten, ze vonden Arno een attente, sympathieke vent. Hij bracht 
bloemen als mijn ouders ziek waren en mijn moeder heeft zijn broeken zelfs nog 
eens korter gemaakt. Kun je nagaan.” Wat Mariëlle tot de dood van haar zus niet 
wist is dat Tinka’s ‘schoonmaakwerk’ bij Arno in werkelijkheid wiet knippen was 
geweest. Ze werkte in een van zijn wiethokjes.

 Marielle: “Ik ben zwaar anti-drugs en als er maar ergens geblowd word, ga ik er 
van door. Als ik dit had geweten had ik Tinka desnoods persoonlijk aangegeven 
bij de politie, want met dat wereldje wil je gewoon niets te maken hebben. Maar 
toch, wat ik erg vind is dat ze hierdoor door buitenstaander als halve crimineel 
wordt afgeschilderd. Eigen schuld, lijken mensen te denken. Maar weten zij hoe 
ze was? Als je wiet knipt, ben je nog niet vogelvrij. Ze was Holleeder niet!” De 
exacte reden van de moord is tot op de dag van vandaag onbekend. Sommige 
zeggen dat Tinka te veel wist van de handel van Arno en daarom moest 
verdwijnen, anderen zeggen dat het een moord uit liefde is geweest. Van de 
dader krijgen ze in ieder geval geen antwoord. Hij zit opgesloten voor 18 jaar en 
zwijgt. Ook zijn handlangers zitten vast.

 Marielle: “Het in een jaar geleden dat ik voor het laatst gehuild heb. In het begin 
dacht ik alleen maar: wat moet ik doen? Ik heb mijn kinderen, maar verder? Op 
dit moment zie ik de toekomst zonnig tegemoet. Ik zoek zo veel mogelijk 
afleiding door met mijn kinderen op pad te gaan, langs mijn ouders te gaan of te 
shoppen met mijn moeder. Want dat vind ik het belangrijkste, om mijn ouders er 
bovenop te helpen en weer zin in het leven te geven. Eigenlijk heb ik vanaf 
Tinka’s dood de wereld op mijn schouders genomen om mijn ouders te ontzien en 
bij te staan. En nu is dat eigenlijk nog zo. Ik heb mijn eigen gevoelens op de 
tweede plaats gezet. Ik hoop dat ik snel rust kan vinden. Maar dat is en blijft 
lastig omdat het verdriet van mijn ouders zo diep zit. En voor mijn kinderen ben 
ik gewoon de blije mama. Zij weten nog van niets. Zijn te jong om met moord en 
gruwel geconfronteerd te worden. Zij weten niet beter dan dat Tinka om is 
gekomen bij een auto-ongeluk. We hebben de pop van mijn dochter Semm Jamie 
genoemd, naar de naam die Tinka haar eerste kindje wilde geven. Op die manier 
is ze toch nog een beetje bij ons.” Het hele verhaal is terug te lezen in het boek:” 
Vermist en vermoord: Tinka van Rooij” , gepresenteerd door Jaap Jongbloed. 
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