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Het klinkt misschien raar, maar het spijt me dat wij vandaag u deze aangifte moeten 

aanbieden. 

Al meer dan een jaar hebben diverse mensen op diverse wijze, door middel van e-mails, 

brieven en aangiftes bij vele betrokkenen uitleg over de schrijfproeven van het 

oriënterende onderzoek in de Deventer moordzaak gevraagd. Nog nooit is er enige uitleg 

gevolgd. Integendeel het Openbaar Ministerie hult zich in een groot stilzwijgen. Alle 

aangiftes zijn door u, althans het Openbaar Ministerie, naast u neergelegd. Onbegrijpelijk 

en frustrerend. Als er niets mis is met de schrijfproeven dan moet het voor u een koud 

kunstje zijn de beschuldigingen, die steeds sterker worden te weerleggen. Het enige dat 

u bereikt hebt is dat steeds meer mensen overtuigd geraakt zijn dat de schrijfproeven 

gefalsificeerd zijn. En niet alleen de schrijfproeven, want bij veel meer onderzoek van af 

1999 tot heden rijzen grote twijfels over de betrouwbaarheid ervan. 

En zeg nu niet, zoals de heer Vast deed, dat het ons niet aangaat, want een Openbaar 

Ministerie dat zulke misdrijven pleegt, gaat ons allemaal aan. Bovendien wenste u aan de 

meest belanghebbende, de heer Louwes, ook geen uitleg te geven. U weigerde zijn 

advocaat de stukken, die hij slechts door het dreigen van een kort geding mocht 

ontvangen. Maar wat heeft hij ontvangen? Originelen of moesten de stukken nog 

geschreven worden? Duurde het soms daarom zo lang? 

Als het echt waar is dat het proces verbaal van de officier van justitie, de heer Van der 

Meijden, valselijk onder ambtseed is opgesteld, en dat dat wordt afgedekt door de 

hoogste top van justitie, dan hebben we hier te maken met het grootste justituele 

schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. De enige verklaring die te bedenken valt voor 

deze fraude is dat het Openbaar Ministerie koste wat kost wilde voorkomen dat de uitslag 

van het onderzoek een bepaalde richting uit zou gaan.  

Dat zijn grote woorden, maar nog nooit is het vertoond dat het Openbaar Ministerie een 

onschuldige willens en wetens laat opdraaien voor een moord. 

Nogmaals, wij hopen vurig dat het niet zo is, maar als we gelijk hebben dan dienen de 

verantwoordelijken hiervoor berecht te worden. 

Omdat bij deze aangifte de top van Justitie wordt aangeklaagd, lijkt het ons 

onvermijdelijk dat u deze aangifte niet zelf gaat behandelen, maar direct doorstuurt naar 

de Rijksrecherche. Al te lang heeft de vos op het kippenhok mogen passen. 

U begrijpt dat wij alleen genoegen kunnen nemen met een grondig en onafhankelijk 

onderzoek inclusief de antwoorden op de door ons in de aangifte geconstateerde feiten. 

 


