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Geachte heer Brouwer, 

 

Het kan bijna niet anders dan dat u op de hoogte bent van de controverse rond de 

schrijfproeven en de nogal ernstige beschuldigingen van fraude/vervalsing die door vele 

burgers (waaronder ikzelf) worden geuit. 

 

Ook zult u dit proces verbaal van Officier van Justitie H. van der Meijden wel kennen: 

http://jfkmurdersolved.com/... 

 

Omdat ik mij nauwelijks kan voorstellen dat het Openbaar Ministerie het prettig vindt dat 

in brede kring dergelijke beschuldigingen worden geuit, laat staan dat er aangiftes 

worden gedaan, die dan om onverklaarbare reden terzijde worden geschoven door HOvJ 

Vast, verzoek u ik om snel een einde aan de controverse te maken door de vragen te 

beantwoorden die de heer Vast tot nu toe niet heeft beantwoord: 

 

Is het juist dat Mevrouw E.J Bulder en de heren H.J. Schoenmaker, A.M. Harts en H.A. 

van Roemburg de schrijfproeven hebben afgenomen? 

 

Zo ja, wat is dan het probleem om deze rechercheurs, dan wel de politie Apeldoorn, 

toestemming te geven om deze vraag zelf en persoonlijk te beantwoorden? 

 

De woordvoerder van het korps Apeldoorn alsmede de plaatsvervangende korpschef 

hebben mij reeds aangeraden om mij tot u te wenden als wij van de heer Vast geen 

antwoord krijgen. Zoals u wellicht weet, is het probleem dat de betreffende rechercheurs 

tegenover derden (2 burgers en 2 journalisten) ondubbelzinnig te kennen hebben 

gegeven niets te weten van hun deelname aan een schrijfproef in de Deventer 

moordzaak. 

 

Ingeval de lezing van het OM klopt, dan kunnen deze rechercheurs deze toch slechts 

bevestigen?, hetgeen het imago van het OM alleen maar ten goede kan komen. Zeker 

gezien het feit dat het OM reeds zo onder vuur ligt in deze zaak, zult u deze aantijging 

toch wel uit de wereld willen helpen? Dit nog afgezien van uw plicht en het 

maatschappelijke belang om duidelijkheid te scheppen in deze toch al zo gevoelige zaak. 

 

Wat dat betreft, verzoek ik u ook om de heer Van der Meijden opdracht te geven om 

onverwijld de processen verbaal, opgemaakt en ondertekend door de 4 rechercheurs, 

aan de heer Knoops te doen toekomen. Dit zijn processen verbaal die de heer Knoops op 

17 januari j.l. heeft mogen inzien bij de heer van der Meijden, maar hij krijgt er maar 

geen afschriften van, terwijl dit toch stukken zijn waar de verdediging recht op lijkt te 

hebben. 

 

U zult het met mij eens zijn dat de integriteit van dit schriftonderzoek cruciaal is. 

Immers, een tegenovergestelde uitslag van de nu bekende uitslag, lijkt zeer ontlastend 

voor de heer Louwes. 

 

Volgende week staat er overigens een afspraak met de heer Knoops gepland, waarbij ik 

en anderen hem met klem zullen adviseren om een Kort Geding te starten teneinde 

duidelijkheid te krijgen over de integriteit van de schrijfproeven. Met uw tijdige 



interventie hoeft het wellicht niet zo ver te komen. 

 

In afwachting van uw spoedige antwoord, verblijf ik met vriendelijke groet, 

 

Wim Dankbaar 
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