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Betreft: nadere informatie schrijfproeven in Deventer moordzaak

---Geachte heer Tomesen,
Zoals u ongetwijfeld weet heeft het College van procureurs-genaraal in januari 2006 de
hoofdofficier van justitie te Zwolle-Lelystad opdracht gegeven tot een oriënterend
onderzoek in de Deventer moordzaak. Onder diens verantwoordelijkheid vindt dit
onderzoek plaats en wordt verricht door een niet bij het parket Zwolle-Lelystad
werkzame officier van justitie.
Onderdeel van het onderzoek was een handschrift onderzoek naar de schrijver of
schrijfster van de rondom de moord gevonden en toegestuurde briefjes. Dit onderzoek
zou uitgevoerd zijn door de heer Roemburg samen met mevrouw E.J Bulder en de heren
H.J. Schoenmaker, A.M. Harts. Het rapport van het NFI vermeldt dat deze personen uit
het corps IJsselland komen, maar uiteindelijk zijn zij gevonden in Apeldoorn. Verder is er
een aantal opmerkelijke bevindingen gevonden:
-

-

-

Alle vier opsporingsbeambten hebben aanvankelijk onafhankelijk van elkaar
tegenover journalisten verklaard niets met dit onderzoek te maken hebben gehad.
Nadien geven zij geen enkel antwoord meer op welke vraag dan ook.
Van de 12 geschreven bladzijden met schrijfproeven zijn er slechts 5 met één en
dezelfde paraaf ondertekend. Volgens het PV van OvJ van der Meijden is dit de paraaf
van de heer Roemburg, hoewel zijn initialen daar niet uit zijn op te maken.
In één proef ontbreken tussen pagina 1 en 2 twee regels midden in een zin en de
laatste zin van de proef ontbreekt ook.
De proeven zijn geschreven of in elk geval afgedrukt op papier van het Gerechtelijk
Laboratorium, dat al sinds 1999 niet meer bestaat.

Vragen hierover aan de vier opsporingsbeambten, hun corpschef (mevrouw Roelofs), uw
voorganger (de heer Vast), uw baas (de heer Brouwer) en zelfs de minister worden tot
dusver niet beantwoord.
Hierover heb ik de heer Brouwer op 30 juli geschreven (bijlage A). Hij heeft mij dan wel
niet direct een antwoord op mijn vragen gegeven, maar verwijst naar u. En hij vermeldt
daarbij dat hij u zal verzoeken op mijn vragen te reageren (bijlage B).
Vandaar dat ik u opnieuw de vragen voorleg en gezien de toezegging van de heer
Brouwer verwacht ik nu wel een antwoord.

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 vragen die ik stel zijn eenvoudig. U hoeft alleen betrokken ambtenaren te vragen hoe
het nu zit met de proeven en waarom zij hun deelname eerst ontkenden. Daarom
verwacht ik dat ik binnen 5 dagen na dagtekening een antwoord tegemoet kan zien.

Hoogachtend,

R. Beetz

bijlage A. Brief aan de de heer Brouwer
bijlage B. Antwoord van de heer Brouwer
Zie voor de volledige correspondentie met Brouwer en de bijbehorende bijlagen:
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070630Brouwer.pdf
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070808AntwoordBrouwer.pdf
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070810Brouwer_2.pdf
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070818AntwoordBrouwer_2.pdf

