Aan
De Hoofdofficier van Justitie
Mr. R.W.M. Craemer
Postbus 19518
2500 CM Den Haag

Oss, Overveen, 6 november 2007
Betreft: aangifte
----

Geachte heer Creamer,

In onze e-mail van 6 november 2007 hebben we reeds deze brief aangekondigd. Dit kunt
u dan ook beschouwen als de formele aangifte, die u als bijlage kunt terugvinden.
Nadere details en verwijzingen over deze aangifte kunt u in het e-mail bericht
terugvinden.

Nogmaals wijs ik u op ons verzoek om ons voor een persoonlijk gesprek uit te nodigen.

Wij rekenen op een snelle reactie van uw kant en tekenen

Hoogachtend namens 71 medeondertekenaars,

R. Beetz
Rietkraag 8
5345 RS Oss

bijlagen:
aangifte
afschrift e-mail bericht

W. Dankbaar
Ruysdaelweg 14
2051 EM Overveen
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Ronald Beetz
Van:

Ronald Beetz [ronald@beetz.nl]

Verzonden: dinsdag 6 november 2007 16:45
Aan:

r.w.m.craemer@om.nl

CC:

'Wim Dankbaar'; ronald@beetz.nl

Onderwerp: aangifte tegen van der Meijden, Vast, Brouwer
Geachte heer Craemer,
Na telefonische gesprekken met de Rijksrecherche en uw organisatie hebben wij begrepen dat u de
persoon bent waar wij onderstaande aangifte moeten doen.
Ondergetekenden hebben samen met nog 69 burgers op 8 oktober 2007 persoonlijk een aangifte
ingediend bij de Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, de heer Tomesen. In deze aangifte spreken wij
onze overtuiging uit van primair valsheid in geschrifte door de Officier van Justitie, de heer Van de
Meijden, met medeweten van de heren Vast en Brouwer, respectievelijk de oud-Hoofdofficier van
Justitie en voorzitter van het college van Procureurs-generaal.
Wij begrijpen de moeilijke positie van de heer Tomesen om deze aangifte in behandeling te nemen.
Blijkbaar is hij niet in staat de bewijzen die wij aanvoeren te weerleggen, terwijl hij moeite zal
hebben om een vervolging te beginnen tegen mensen die persoonlijk zo dicht bij hem staan. Hij
heeft tot op heden dan ook nog geen beslissing genomen wat hij met deze aangifte wil gaan doen.
Daarom dienen wij deze aangifte nogmaals bij u in. De volledige aangifte kunt u vinden onder deze
link: de aangifte. Bij indiening hebben we ook een verklaring afgegeven onder toeziend oog van
radio, tv Flevoland, tv Oost en pers. Aan het eind van de dag was er een persbijeenkomst met de
heer Tomesen.
Wij hebben er weinig vertrouwen in dat deze aangifte de behandeling gaat krijgen die het verdient.
Dit mede omdat er in het afgelopen jaar minimaal 10 andere aangiftes zijn geweest in deze zaak,
die allen op één na volledig zijn genegeerd. Alleen de eerste aangifte van deze fraude in december
2006 door de veroordeelde heer Louwes is binnen een week nota bene door de heer Vast zelf naast
zich neergelegd zonder antwoorden te geven op de door de heer Louwes geconstateerde
frauduleuze handelingen.
Verdere informatie en de ons bekende documenten kunt vinden op onze website
www.deventermoordzaak.com.
Wij zullen u dit e-mail bericht ook formeel per post toe sturen, maar zullen daarbij voor de bijlagen
naar de hier genoemde links verwijzen.
Wij begrijpen dat het gecompliceerd ligt bij deze aangifte en dat hij vooral politiek uiterst gevoelig
is. Daarom stellen wij u voor dat u ons (Beetz en Dankbaar) op korte termijn voor een persoonlijk
gesprek uitnodigt zodat wij de zaak nader uiteen kunnen zetten.

Wij rekenen op een snelle reactie van uw kant en tekenen
Hoogachtend namens 71 medeondertekenaars,
R. Beetz
Rietkraag 8
5345 RS Oss
0412-625140
ronald@beetz.nl

16-11-2007

W. Dankbaar
Ruysdaelweg 14
2051 EM Overveen
023-5268730
dank@xs4all.nl

