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Jan Vlug: 'Louweslobby' ziet spoken
De politie zoekt jou

door Raymond Korse
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ZWOLLE/DEVENTER - "Spookrijderij", noemt de Deventer advocaat Jan
Vlug de aantijgingen van Dankbaar en Beetz aan het adres van het
Openbaar Ministerie.
Zie ook:

Beveiligers gezocht m/v

OM: Complot Deventer moordzaak onzin
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Vlug is de advocaat van Michael de Jong, de man die in het dossier van de
Deventer moordzaak 'de klusjesman' is gaan heten, en diens vriendin.
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Het ging erom vast te stellen wie de schrijver was van twee briefjes die na de
moord op de weduwe Wittenberg werden gevonden in de tuin van het huis aan de
Zwolseweg in Deventer. Volgens de 'Louweslobby' dienden die briefjes ertoe de
aandacht van het onderzoeksteam af te leiden van de 'klusjesman'. De briefjes
zouden zijn geschreven door de vriendin van de klusjesman. Vlug stelt vast dat uit
de schrijfproef blijkt dat de briefjes niet van zijn cliënt waren. ,,Het is onderzocht
door de NFI en daarna nog door de Britse Forensic Science Service. De conclusie:
,,Het is zeer onwaarschijnlijk dat de briefjes door Meike zijn geschreven", aldus
Vlug. Hij noemt het complotdenken van de groep rond Louwes 'spookrijderij'.
"Hoeveel mensen zouden dan in het complot moeten zitten?"
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Hij is niet van plan een smaadzaak tegen Dankbaar en Beetz aan te spannen.
,,Nee, het verhaal is zo onwaarschijnlijk dat het vanzelf doodbloedt. En Beetz is
Maurice de Hond niet." Louwes' advocaat G.J. Knoops zegt dat 'de kwestie van de
schrijfproeven en de onduidelijkheid inzake de processen-verbaal daaromtrent,
reeds aan de Hoge Raad is voorgelegd in een eerder document.'
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Durf jij een uitdagende baan aan? Word
beveiliger bij Securitas.
www.werkenbijsecuritas.nl

Cao Salaris
Vlug voelt zich niet geroepen om het Openbaar Ministerie te verdedigen maar ziet
ook wel dat de beschuldigingen van de 'Louweslobby' weer in de richting van zijn
cliënt en diens vriendin gaan. En dus reageert hij. De schrijftest die in 2006 werd
gedaan ten behoeve van het herzieningsverzoek van de advocaat van Ernst
Louwes, is in zijn ogen juist zeer zorgvuldig gedaan.
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Brede schouders, luisterend
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www.kombijdepolitie.nl

Knoops vindt het 'in beginsel' een goede zaak als 'burgers initiatieven nemen om
ontlastend bewijs te verzamelen teneinde een afgesloten zaak heropend te krijgen.
Maar aangifte doen door burgers zoals nu in de Deventer moordzaak is gedaan,
lijkt de advocaat een stap te ver te vinden: "Gaat het om juridische acties, dan
meen ik dat burgers dit aan de juristen moeten overlaten."
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Op de snelweg genieten van het
landschap. Maar waar dan?
Het kabinet is van plan om tien stukken
snelweg in Nederland uit te roepen tot
'panoramagebied': rijkswegen waar de
automobilist nog kan genieten van het
Nederlands landschap. Maar welke
stukken weg lenen zich eigenlijk voor dit
predicaat? Geef hier uw suggesties.
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18-09 Kabinet wil ruim 300.000 meer banen vervuld zien
11:03 Salman Rushdie breekt lans voor Ayaan Hirsi Ali
10:40 Flikken Maastricht gaat door
10:19 Zevenaarder voor tonnen afgeperst
10:18 Prins Floris vader van dochter Magali
10:16 Jan Vlug: 'Louweslobby' ziet spoken
10:16 Aanhang Louwes zet met aangifte hoog in

De meeste mensen doen moeite om
de gevangenis uit te komen. Zo niet
de loverboy die op bezoek ging in
justiële jeugdinrichting Den
Hey-Acker in Breda. Hij bezocht daar
vanaf ongeveer 6.00 uur 's ochtends
tot ongeveer lunchtijd een 17-jarig
meisje terwijl hij op weekendverlof
was van zijn straf in
jeugdgevangenis De Hartelborgt in
Spijkenisse. Is uw eerste reactie op
dit nieuws...

10:16 'Einde aan vergoeding koninklijke jachtpartij'

totale verbazing

09:37 Loverboy sluipt gevangenis in

verontwaardiging

08:42 'Dood Zeegers verandert niets aan zijn getuigenis'
08:16 Grote brand verwoest gebouw in Almere-Stad
07:41 'Knelpunten onderwijs kosten miljarden per jaar'
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Máxima
Prinses Máxima heeft veel kritiek
gehad op haar toespraak vorige
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