----- Original Message ----From: Wim Dankbaar
To: H.N.brouwer
Cc: Peter Elberse; Jolande van der Graaf ; Gerlof Leistra ; Elvira Bulder ; Sander Harts;
Henk van Roemburg ; Hans Schoenmaker; Eddy van der ley; Hans Laroes; Dongen,
Menno van ; Thieu Vaessen ; Hirdes, Rob ; Hoofdofficier Vast ; Ronde, Anton de ; Wim
Dankbaar
Sent: Wednesday, March 28, 2007 11:17 AM
Subject: Tip Deventer moordzaak
Geachte heer Brouwer,
Wachtend op Uw antwoord op mijn vorige email http://jfkmurdersolved.com/... , kwam
ik op het volgende idee om het U helemaal makkelijk te maken.
Zoals u ziet, stuur ik deze email behalve aan U en Hoofdofficier Mr. A.B. Vast, aan Eddy
van der Ley (Algemeen Dagblad), Jolande v/d Graaf (Telegraaf), Peter Elberse (ANP),
Hans Laroes (NOS), Gerlof Leistra (Elsevier), Menno van Dongen (Volkskrant), Thieu
Vaessen (HP/De Tijd), Rob Hirdes (De Stentor) en mijzelf, ook aan mevrouw SchuppersBulder en de heren Schoenmaker, Van Roemburg en Harts van de regionale recherche
Noord-Oost Gelderland, alsmede politie-woordvoerder Anton de Ronde, die mij naar u
verwees. Zij mogen elke vraag van U, als voorzitter van het College Procureurs Generaal
van het Openbaar Ministerie, beantwoorden.
Zodoende hoeft U slechts gebruik te maken van de knop "allen beantwoorden" en de
volgende vraag te stellen:
Geachte Mevr Schuppers-Bulder en heren Schoenmaker, Van Roemburg en Harts,
Heeft u vorig jaar maart/april een schrijfproef afgenomen in het kader van het
orienterend vooronderzoek van de Deventer moordzaak?
Als de vier rechercheurs dan verder gebruik maken van de functie "allen beantwoorden",
dan krijgen we binnen mum van tijd duidelijkheid over de integriteit van het
schrijfproevenonderzoek. Dat wilt U toch ook? Wellicht moet ik dan tevens mijn excuses
maken aan Mr. A.B. Vast voor mijn publieke beschuldiging van strafbare feiten in dit
belangrijke onderzoek.
http://jfkmurdersolved.com/...
Vertrouwende U met deze tip van dienst te zijn,
Hoogachtend,
Wim Dankbaar

