
 



 





 

 



 



 



 



From: Wim Dankbaar  
To: Annelore.roelofs@no-gelderland.politie.nl  
Sent: Friday, July 06, 2007 3:27 PM 
Subject: Aangifte oplichting/fraude/valsheid in geschrifte  
Geachte mevrouw Roelofs, 
 
Hierbij doe ik formeel aangifte, ditmaal bij U, van oplichting/fraude/valsheid in geschrifte 
met betrekking tot de schrijfproeven van de Deventer Moordzaak, waarbij het ernstige 
vermoeden bestaat dat de namen van UW rechercheurs zijn misbruikt zonder dat zij daar 
zelf van wisten. Dit is met zoveel woorden bevestigd door enkelen van hen.  
 
Ik heb er genoeg van dat ik door leden van uw korps naar andere korpsen wordt 
doorverwezen, die dan weigeren de zaak te onderzoeken, in feite zulk een aangifte 
respectloos naast zich neerleggen, en zelfs negeren. Het gaat hier om UW mensen en UW 
korps. U heeft als korpschef van de rechercheurs waar het om gaat, als geen ander de 
mogelijkheid EN de verantwoordelijkheid om het ernstige vermoeden van dit evenzeer 
ernstige misdrijf, waarvan ik hier dus aangifte doe volgens mijn in de wet beschreven 
burgerplicht, snel en direct te onderzoeken. Om vast te stellen of het misdrijf is 
gepleegd, hoeft u slechts UW rechercheurs te raadplegen en hun antwoord wereldkundig 
te maken. Dat antwoord hoeft u mij niet eens mede te delen.  
 
En als u meent dat niet te willen/kunnen of mogen doen, dan snapt u zelf ook wel 
waarom zo veel verontruste Nederlanders zich bemoeien met de Deventer Moordzaak en 
vraagtekens plaatsen bij de integriteit van Justitie in deze zaak. Geeft u mij het 
wetsartikel waarin beschreven staat dat het in behandeling nemen van mijn aangifte, 
niet binnen uw bevoegdheid past.  
 
Gaarne verneem ik binnen 5 werkdagen hoe u mijn aangifte in behandeling neemt en 
wat daarvan het resultaat van is.  
 
Hoogachtend,  
 
Wim Dankbaar 



Geachte Mevr. Roelofs, 
 
Hierbij doe ik officieel aangifte naar aanleiding van de schrijfproeven, afgelegd in maart 
en april 2006, t.a.v de Deventer Moordzaak. 
 
Vele malen is hier over geschreven, geëmaild en getelefoneerd door Dhr. Dankbaar, Dhr. 
Louwes en anderen naar diverse OM- en Justitie-medewerkers en nooit is deze zaak 
serieus en behoorlijk opgenomen door één van hen. U heeft de mede-verantwoording als 
Korpschef van Politie over het reilen en zeilen van een rechtvaardige staat der 
Nederlanden.  
U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de exacte feiten rondom de schrijfproef, u weet 
dat de 4 bewuste personen; E.J. Bulder, A.M. Harts, H.J. Schoenmaker en H.A. van 
Roemburg niet bij de schrijfproeven aanwezig zijn geweest, dit is door Dhr. Dankbaar 
onderzocht en vastgesteld.  
 
Ik doe, als Nederlands burger, een beroep op uw geweten om hier openheid van zaken te 
geven en deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Het gaat hier om een fundamenteel 
belang van rechtvaardigheid. Deze schrijfproeven zijn gerelateerd aan de Deventer 
Moordzaak en zoals u ongetwijfeld weet, kan dit leiden naar de schrijver/schrijfster. Het 
is natuurlijk bijzonder vreemd dat hier (ook) mee geknoeid is. 
 
Deze aangifte zal door meerdere mensen worden gedaan en mijn hoop is dat er iemand 
zal opstaan die van goede wil is en niet op deze malafide bodem door wil blijven varen en 
bewijst dat er bij Justitie wel mensen met integriteit en moed bestaan, die onrecht van 
harte willen bestrijden. 
 
Succes. 
 
Hoogachtend, 
 
Ria Brink 



Aangifte fraude schrijfproef 
 
Geachte Mevr. Roelofs, 
 
Hierbij doe ik officieel aangifte naar aanleiding van de schrijfproeven, afgelegd in maart 
en april 2006, t.a.v de Deventer Moordzaak. 
 
Vele malen is hier over geschreven, geëmaild en getelefoneerd door Dhr. Dankbaar, Dhr. 
Louwes en anderen naar diverse OM- en Justitie-medewerkers en nooit is deze zaak 
serieus en behoorlijk opgenomen door één van hen. U heeft de mede-verantwoording als 
Korpschef van Politie over het reilen en zeilen van een rechtvaardige staat der 
Nederlanden.  
U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de exacte feiten rondom de schrijfproef, u weet 
dat de 4 bewuste personen; E.J. Bulder, A.M. Harts, H.J. Schoenmaker en H.A. van 
Roemburg niet bij de schrijfproeven aanwezig zijn geweest, dit is door Dhr. Dankbaar 
onderzocht en vastgesteld.  
 
Ik doe, als Nederlands burger, een beroep op uw geweten om hier openheid van zaken te 
geven en deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Het gaat hier om een fundamenteel 
belang van rechtvaardigheid. Deze schrijfproeven zijn gerelateerd aan de Deventer 
Moordzaak en zoals u ongetwijfeld weet, kan dit leiden naar de schrijver/schrijfster. Het 
is natuurlijk bijzonder vreemd dat hier (ook) mee geknoeid is.  
 
Deze aangifte zal door meerdere mensen worden gedaan. U kent uw ambtseed. 
Voor gedetailleerde informatie verwijs ik naar http://jfkmurdersolved.com/... 
 
Ik reken op uw reactie. 
 
Hoogachtend, Gertjan 

06 jul '07  



Hoofdofficier van Justitie 
Mr.A.B.Vast 
Postbus 639 
8000 AP Zwolle 
 
Mr.H.N.Brouwer 
Postbus 20305 
2500 EH Den Haag 
 
 
 
 
Weledelgestrenge Heren, 
 
Betreft: aangifte. 
 
Hierbij doe ik aangifte van een ambtsmisdrijf, namelijk het inhoudelijk (en in casu zeker 
ook naar de letter) onjuist opmaken van een Proces Verbaal door twee onder U 
ressorterende rechercheurs, te weten de heren Oldenhof en Ruiter van de Technische 
Recherche, in verband met de 'verblijfplaatsen en verblijfsgangen' van het enige stuk van 
overtuiging dat het bewijs leverde in de Deventer Moordzaak. 
Hierbij refereer ik aan het voor het publiek toegankelijk net van het Openbaar Ministerie 
(hierna te noemen "OM")  inhoudende het vonnis van het Hof te Den Bosch van 2004, 
waarin de relevante uitspraken van het OM staan, die gebaseerd waren op de onjuist 
gebleken PV van de rechercheurs en ik refereer aan overige stukken die op het internet 
vrij verkrijgbaar waren en voor het publiek toegankelijk. 
 
Bijgaand treft U een bijlage waarin uitvoerig wordt gerefereerd aan de relevante stukken 
uit het vonnis van het Hof en naar de overige stukken. Ik heb geen reden om aan te 
nemen dat de in deze bijlage gevoegde stukken valselijk zijn opgemaakt of dat er is 
'gefotoshopt', om een moderne internetterm te gebruiken. 
 
Om het heel kort duiden: Het Hof te Den Bosch heeft aan het OM gevraagd, i.v.m. het 
stuk van overtuiging dat het enige materiële bewijs vormde van het OM, bestaande uit 
een blouse, een verklaring te geven omtrent de verblijfplaatsen van dat bewijs. Dit gaf al 
aan dat er nogal wat onzekerheden bestonden daaromtrent. Vervolgens hebben twee 
rechercheurs onder ambtseed een Proces Verbaal opgemaakt waarin zij verantwoording 
afleggen over de gevolgde wegen/gangen van dat bewijs. 
Echter blijkt evenwel dat dit thans inhoudelijk en letterlijk niet klopt. 
Dit heeft tot gevolg (en dit blijkt óók uit de permanente verdwijning van andere stukken 
die in beslag waren genomen) dat de "integriteit" van het enige bewijsstuk overtuigend is 
'besmeurd'. Het betekent dat de "chain of custody", die een essentieel onderdeel vormt 
voor de geldigheid van het (DNA) bewijs, bewezen verbroken is geweest en dus 
'ongeldig' is. Het OM heeft, gebaseerd op het onjuiste P.V.  verklaringen afgelegd 
waardoor het Hof onjuist is voorgelicht en waardoor het Hof te Den Bosch tot een geheel 
ander oordeel was gekomen met betrekking tot dit enige bewijsstuk die het OM tijdens 
het proces heeft ingebracht en dus ook tot een geheel ander oordeel zou zijn gekomen 
met betrekking tot het daderschap van de veroordeelde. 
Deze consequentie in aanmerking nemende, is deze kwestie ernstig en serieus genoeg 
om mijn aangifte onverwijld in behandeling te nemen en grondig te onderzoeken. 
 
Werd er bij de schrijfproeven nog over  'mogelijke' fraude gesproken, bij deze 
verklaringen van het OM in het (openbare) vonnis van het Hof blijkt het te gaan om 
stellingen die gestoeld waren op het aantoonbaar onwaar c.q. onjuist onder ambtseed 
opgemaakte P.V.. 



Bij mijn weten levert dit een misdrijf op en een ieder die op de hoogte is van een misdrijf 
heeft de plicht daar aangifte van te doen.  Zeker als zou blijken dat daardoor iemand ten 
onrechte is veroordeeld. 
Aangezien het om twee rechercheurs gaat die onder uw verantwoordelijkheid vallen en ik 
naar U word verwezen, richt ik mij tot U, mr. Vast, waarbij ik reeds op voorhand met een 
afwijzing, op wat voor grond dan ook, van U rekening houd  (vergeef het mij indien dit 
een onjuiste voorstelling van zaken zou kunnen weergeven, sans préjudice) en daarom 
richt ik deze aangifte ook tot U, mr. Brouwer. 
 
Indien na een openbaar geveld vonnis blijkt, dat door publiekelijk toegankelijk materiaal 
vast te stellen is, dat er een verschrikkelijke vergissing is gemaakt, gestoeld op een 
onjuist P.V. dat onder ambtseed is opgemaakt (en dus een misdrijf vormt), lijkt me het 
argument, dat wel vaker ten onrechte wordt gehanteerd, dat ik in deze geen 
(persoonlijk) belang zou hebben, onjuist. Het feit dat ik kennis heb van een misdrijf toont 
dit aan. 
Daarnaast: het functioneren (in verleden, heden en toekomst) van het OM is een 
publieke zaak, bekostigd door het publiek en bedoeld om het publiek belang te dienen, 
en daar behoor ik toe. Dat ik wegens regels betreffende het functioneren van het OM U 
zelf moet lastig vallen is buitengewoon spijtig maar ik hoop dat U mij dit niet kwalijk 
neemt. 
 
Het argument dat de zaak nog onder de rechter zou kunnen zijn is in casu irrelevant 
aangezien de persoon in kwestie onherroepelijk is veroordeeld, en wel wettig en 
overtuigend door het bewijs dat het enige bovengenoemde bewijsstuk heeft geleverd  
(tenzij U er van uitgaat dat een locatiebepaling wettig en overtuigend daderschap zou 
kunnen aantonen). 
Ik refereer aan een  'gedane'  zaak, en in casu meen ik op grond van het bovenstaande 
dat deze moet worden gekeerd. En beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 
Op grond van bovenstaande kan er in deze zaak niet gesproken worden van ‘wettig en 
overtuigend bewijs’ en is Ernest Louwes onterecht veroordeeld. 
Daarbij is de kans groot dat de werkelijke dader(s) van de moord op Mevr.Wittenberg vrij 
rondloopt/lopen. 
 
Hopende op een spoedig antwoord, gezien de ernst van de situatie verblijf ik, 
 
Met verschuldigde hoogachting, 
 
 
 
 
J.Vink 
Carolieweg 16 
9354 TM Zevenhuizen (Gr) 
 
 
 
 
Bijlagen: stuk  
 

 


