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LAATSTE 24 UUR

Bron
(Novum)
Geef waardering

Weer aangifte tegen justitie in Deventer
moordzaak
donderdag 4 oktober 2007 16:45
(Novum) - De voorzitter van het college van procureurs-generaal en twee officiers van
justitie in de Deventer moordzaak kunnen een nieuwe aangifte tegemoet zien. Ronald
Beetz en Wim Dankbaar zijn ervan overtuigd dat het drietal het
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handschriftenonderzoek naar twee briefjes valselijk heeft uitgevoerd. Eerdere aangiftes
legde de officier van justitie naast zich neer.
Dankbaar werd samen met Maurice de Hond door misdaadverslaggever Peter R. de
Vries ooit omschreven als de stuwende kracht achter de 'Louweslobby' in de Deventer
moordzaak. Net als De Hond hebben Beetz en Dankbaar een website waarmee zij
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mensen proberen te overtuigen van de onschuld van Ernest Louwes, veroordeeld voor
de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999.
WEBLOG

Op de website van Beetz staat de brief die de twee maandag naar de hoofdofficier van
justitie in Zwolle willen sturen. Tot die tijd staat het iedereen vrij de aangifte mede te
ondertekenen. De voorzitter van het college van procureurs-generaal en twee officiers
van justitie en hun medewerkers worden in de brief beticht van machtsmisbruik,
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valsheid in geschrifte en wederrechterlijke vrijheidsberoving van Louwes. Op de
website wordt de aangifte uitgebreid toegelicht, en teruggekeken op eerdere aangiftes.
De aangifte draait om het onderzoek naar twee handgeschreven briefjes in de zaak.
Die zouden zijn geschreven door de vriendin van klusjesman Michaël de Jong, die door
de 'Louweslobby' als de ware dader wordt gezien. Mocht zij de schrijfster van de
briefjes zijn, dan zou het niet meer houdbaar zijn dat het koppel niet betrokken zou zijn
bij de moord. De drie tegen wie de aangifte wordt gedaan, zouden ervoor hebben
gezorgd dat de vriendin niet aan de briefjes gekoppeld kon worden.
Beetz, Dankbaar en De Hond proberen al jaren met een mediaoffensief aan te tonen
dat in het onderzoek is gesjoemeld met bewijs. Vooral De Hond wist zich te profileren
als dé criticaster, onder meer dankzij paginagrote advertenties in landelijke dagbladen
en interviews in actualiteitenprogramma's. De 60-jarige Wittenberg werd met
messteken om het leven gebracht. Louwes, de belastingadviseur van het slachtoffer,
werd in eerste instantie vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep
kreeg hij twaalf jaar cel.
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