
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]  

Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 11:18 
Aan: 'Chris Klomp' 

Onderwerp: RE: Belangrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand. 

 
Waarom stel je er geen prijs op? Als vrijwel enige journalist die verslag doet over deze zaak en mij, wil je 
niet op de hoogte blijven? Leg je het even uit?  
 
Wim 

 
Van: Chris Klomp [mailto:freelancer80@ad.nl]  

Verzonden: maandag 12 februari 2018 17:35 
Aan: Wim Dankbaar 

Onderwerp: Re: Belangrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand. 

 

Wim, 

 

Zou je mij dit soort mailtjes niet meer willen sturen? Ik stel hier geen prijs op. 

 

Bij voorbaat dank. 

 

2018-02-12 17:22 GMT+01:00 Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>: 

Geachte heer Riedstra,  

 

Hoe kan een man, Harm Brouwer, die een moordenaar/verkrachter van een minderjarig meisje 

stiekem wegsluist, en daar 18 jaar over liegt,  8 jaar lang voorzitter van het College Procureurs 

Generaal en nu van de CTIVD worden?  

 

Hoe kan een man, Joris Demmink, schuldig aan hetzelfde vergrijp als bovengenoemd, die 

bovendien minderjarige jongetjes verkracht, en onschuldige mensen levenslang laat opsluiten, 10 

jaar lang Secretaris-Generaal van Justitie worden?  

 

Hoe kan het dat Joris Demmink en Harm Brouwer niet willen reageren op zulke loodzware 

aantijgingen? Terwijl zij de mond vol hadden over openheid en transparantie?  

Harm Brouwer: “Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden 

maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en 

verantwoording.” 

 

Mag een man die zelf terroristen wegsluist, (of is een Irakees die een meisje van 16 de keel 

doorsnijdt geen terrorist?) wel de voorzitter van de CTIVD zijn? Ter bestrijding van onder meer 

terrorisme? Mag hij zulke beschuldigingen onbeantwoord laten? Of kan hij dan niet meer 

geloofwaardig functioneren? Wat vindt u daar nu van? Daar heeft u toch wel een mening over als 

SG van Justitie, die nu op de hoogte is van mijn beschuldigingen aan het adres van de heren 

Brouwer en Demmink?  

 

Hoe kan het dat u als huidige Secretaris-Generaal van Justitie ook nog niets gezegd heeft? In deze 

functie heeft u toch ook de taak om het imago en de integriteit van Justitie te waarborgen? Of waar 

nodig fouten toe te geven? En de rotte appels uit de fruitmand te halen? U heeft toch vrijwel 

dagelijks overleg met de huidige topman van het OM, Gerrit van der Burg? Hebben u en Gerrit 

Harm en Joris al gevraagd om volstrekte, actieve openheid en verantwoording te geven? Of zeggen 

ze u te gokken en te hopen dat het zal overwaaien? Nou, dat zal lastig worden, want u heeft gezegd 

dat u erop zal terugkomen. Als u A zegt, moet u ook B zeggen.  
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U zult wel denken: Wanneer houdt deze gozer eens op? Welnu, deze gozer houdt nooit op. Tenzij 

hij morgen een hartaanval of een kogel door zijn kop krijgt of anderszins de mond wordt gesnoerd. 

U denkt toch niet dat ik nu ga stoppen? Nadat mij  5 ton aan vermeend verbeurde dwangsommen  is 

afgenomen door de corrupte Haarlemse rechter Anton Schotman? Dezelfde rechter die door 

Demmink na de rechterwissel op de Chipshol zaak van de familie Poot werd gezet? De familie Poot 

met wie de Staat nu een miljoenendeal heeft gemaakt om de zaak af te kopen in ruil om verder hun 

mond te houden? Dezelfde rechter die probeerde om mij “mijn missie” te laten opgeven?  U denkt 

toch niet dat ik nu ga zeggen: Stop mij maar drie maanden in de bak en hou die vijf ton maar?  

 

Mijnheer Riedstra, de familie Poot mag dan settelen voor een deal van honderden miljoenen euro’s 

met de Staat, in ruil om verder hun mond te houden te houden, maar ik doe dat niet. Ik zou ook 

kunnen zeggen: Geef mij een paar miljoen schadevergoeding, dan houd ik verder mijn bek. Ik ben 

niet als de familie Poot die de malversaties van de Staat laten wegkomen met een afkoopsom van 

honderden miljoenen euro’s, zo niet meer dan een miljard.  

 

De e-mails van de bewaker van de PI Zwolle, waarop u zou reageren, zijn nog maar het topje van 

de ijsberg. Wat veel belangijker is dat ik zit op drie verklaringen van Faek Mustafa, Riad 

Elmakhour en Rida Hashimi. Allemaal getuigen die de versie van Harm Brouwer en Joris 

Demmink, Henk Mous en andere trawanten naar het rijk der fabelen verwijzen. Maar Harm en Joris 

durven daar niet op te reageren? En u tot nu toe toch ook niet?  

 

Wat wilt u dat ik doe, mijnheer Riedstra? Moet ik net als de oud-gevangenisdirecteuren Jacques van 

Huet, Bart Molenkamp, Frans Douw en Jos Poelmann voor de ingang op het Plein van de Tweede 

Kamer demonsteren? Met een bord voor de vrijlating van Baybasin? Levert dat wat op? Levert het 

wat op als een strijder een vliegtuig laat over vliegen met de tekst “Free Baybasin”? Nee! Dat levert 

helemaal NIETS op! Dat levert slechts op dat Baybasin naar de meest beveiligde gevangenis in 

Vught werd overgeplaatst. Waar topcrimineel Holleeder ook zit!  

Gaat u eindelijk eens doen wat u moet doen als integere SG van Justitie? Gaat u even terugkomen 

op mijn melding van de misstand die ik u heb gemeld? Gaat u even bewijzen dat klokkenluiders een 

podium krijgen? Gaat u even Harm Brouwer en Joris Demmink vragen om zich te verantwoorden? 

Kijk, Mijnheer Riedstra, Harm Brouwer en Joris Demmink lezen dit ook. Ik mag toch aannemen dat 

Jan Leliveld, de advocaat van Joris Demmink bij Van Doorne, waar mijn neefje Martijn Lesterhuis, 

de oudste zoon van de jongste zus van mijn overleden vader, de kantoordirecteur is, dit allemaal 

meekrijgt? Ik mag toch aannemen dat Jan Lelieveld dit deelt met zijn cliënt Joris Demmink? Vindt 

u het dan niet gek dat Joris zich blijft hullen in stilzwijgen? Gaat u Joris nu eens vragen: Beste Joris, 

Wat moet ik hiermee? Help mij even! Gaat u Harm Brouwer even vragen? Beste Harm, wil je a.u.b. 

even bevestigen dat die gekke Dankbaar alles bij elkaar liegt? Ik heb Dankbaar beloofd dat ik erop 

terug zal komen. Wat moet ik Dankbaar nu zeggen? Ik sta met mijn bek vol tanden als Joris en jij 

niet duidelijk maken dat Dankbaar alles verzint.  

Joris en Harm, ik ben de nieuwe SG van Justitie. Hoe moet ik Dankbaar antwoorden? Daar heb ik 

toch jullie input voor nodig? Harm en Joris, ik kan ook niet meer geloofwaardig functioneren, als 

jullie niet bewijzen dat Dankbaar ongelijk heeft. Als SG van Justitie moet ik in elk geval achter het 

rapport Ali H. staan dat jullie hebben uitgebracht.  Kunnen jullie dan aan mij bevestigen dat daar 

geen leugens in staan? Mag ik jullie vragen waarom jullie Faek Mustafa die in het rapport genoemd 

wordt als de vriend van Ali Hassan, Faek niet hebben gevraagd of de Ali die in Turkije werd 

gepakt, zijn vriend was? Vinden jullie het goed, Joris en Harm, dat ik vanuit mijn functie als SG, 

deze vraag alsnog stel aan Faek? Of moet ik deze vraag niet eens stellen? Moet ik het gewoon 

doen? Als Secretaris-Generaal van Justitie? Hadden jullie, Joris en Harm, dit niet al moeten doen?  

 

Deze vragen zijn in feite retorisch voor een integere SG van Justitie. Een integere SG zou Faek 

Mustafa vragen wat er waar is van het rapport  Ali H. van Joris en Harm. Een integere SG zou 

Baybasin niet persoonlijk in de bak opzoeken met het dreigement om zijn mond te houden.  



Een integere SG zou niet tweemaal Baybasin aanbieden om namens de minister uitgeleverd te 

worden naar Turkije, met de belofte dat hij in Turkije snel zal worden vrijgelaten. Een aanbod 

buiten de rechter om! Een aanbod voor een man die hier tot levenslang is veroordeeld! Wat vindt u 

daar nu van, mijnheer Riedstra? Als hoogste man van Justitie? Moet kunnen? Nou, mijnheer 

Riedstra, dat kan HELEMAAL niet! Althans niet volgens de regels die wij hier hanteren in de 

rechtsstaat Nederland. En dat weet u als geen ander! Als u dat niet weet, bent u geen knip voor de 

neus waard als de hoogste man van Justitie. Hoe kan het dat Baybasin een aanbod krijgt namens de 

minister (Opstelten) buiten de rechters om die Baybasin tot levenslang hebben veroordeeld? En wat 

zegt het dat Baybasin dit onrechtmatige aanbod heeft geweigerd? Daar heeft u toch wel een mening 

over, mijnheer Riedstra? Of meent u dat dit wel kon? Vind u dan dat levenslang gestraften buiten de 

rechter om aanbiedingen moeten kunnen krijgen om vrijgelaten te worden van de hoogste instanties, 

in dit geval van de minister? Vindt u dat volgens de regels van onze rechtstaat? Bevestigt u dat dan 

even!  

 

Zou u Baybasin persoonlijk bezoeken in de gevangenis om hem te dreigen zijn mond te houden? 

Nee toch? Maar als u weet dat Joris Demmink dat wel deed, waarom beschermt u hem dan nog? 

Deze man heeft de moordenaar van Marianne Vaatstra weggesluisd samen met Harm Brouwer! Dat 

is wat zeg! Is dat niet zwaarder dan Baybasin? Moet u hen niet even vragen om dat te ontkrachten? 

U kunt dat toch al SG van Justitie?  Of ziet u niet dat zolang ze niets willen zeggen, ik gelijk heb? 

Mijnheer Riedstra, een echte SG van Justitie laat mijn beschuldigen toch niet in het midden? Dit 

straalt toch ook op u af? Zolang u niets zegt, mag ik toch zeggen dat u van hetzelfde laken een pak 

een bent? 

 

Mvg 

 

Wim 

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]  

Verzonden: zondag 11 februari 2018 17:13 
Aan: 'Riedstra, drs. S. - BD/AL' 

CC: 'Bruinsma, mr. drs. M.P. - BD/BSG'; info@CTIVD.nl; leliveld@vandoorne.com; HansMauritz@Home.nl; 

'secretariaat.bjz@om.nl'; 'h.j.mous@om.nl'; 'm.otte@om.nl'; huvaja@gmail.com; 
bart.molenkamp@kpnmail.nl; secretaris@restorejustice.nl; Adèle van der Plas (vanderPlas@bsvdp.nl); 

Strafgriffie.hof-arle.leeuwarden@rechtspraak.nl; Bons, A.A. (Hof Arnhem-Leeuwarden) 
(a.bons@rechtspraak.nl); k.voskuil@ad.nl; 'Chris Klomp (freelancer80@ad.nl)'; 'Ton Hofstede 

(Ton.Hofstede@live.com)'; 'diekstra@diekstravanderlaan.nl' 
Onderwerp: RE: Belangrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand. 

Geachte heer Riedstra,  

 

Wanneer komt u er eens op terug? Heeft u al met directeur Hans Plattel gesproken van de PI 

Zwolle? Heeft u al vast kunnen stellen dat een grappenmaker mij deze e-mails heeft gestuurd?  

 

Weet u mijnheer Riedstra, U zegt mij dat u mijn email heeft gelezen en erop terugkomt. Nou, dat is 

meer dan Harm Brouwer en Joris Demmink zeggen. Maar komt u er ook op terug? Of is het te 

moeilijk voor u? Hoe kan het nu toch bestaan dat ik Joris en Demmink en Harm Brouwer vrijelijk 

jarenlang mag beschuldigen van het wegsluizen van de moordenaar van Marianne Vaatstra? Recht 

in hun smoel! Hoe kan het dat ik een boek kan uitbrengen met op de kaft een afbeelding van Joris 

Demmink met ondertiteling:” Hoofd Doofpot”. Hoe kan het dat Joris Demmink daar niets aan doet? 

Joris Demmink is toch tien jaar lang uw voorganger geweest? Stel dat ik u zou beschuldigen, als SG 

van Justitie, van het stiekem wegsluizen van de moordenaar van een minderjarig meisje, neemt u 

dat dan? Laat u dat onweersproken? Of is dat uw eer te na? Dat laat u toch niet toe? Waarom Joris 

Demmink en Harm Brouwer dan wel? Hoe wilt u dan hen nog beschermen als zij dat zelf niet doen?  
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Kijk, mijnheer Riedstra, als ik gelijk heb in mijn stelling dat Joris en Harm vanaf dag 1 hebben 

geweten door wie en waar Marianne is vermoord en de moordenaar, Ali Hassan, op kosten van de 

belastingbetaler stiekem hebben weggesluisd, dan is er sprake van een criminele organisatie! In elk 

geval voor een deel van Justitie. Dat valt in het niet met de bewezen verkrachtingen van Joris 

Demmink van ‘lekkere jongetjes’ in Turkije! Dat valt in het niet met de levenslange gevangenisstraf 

van Baybasin die Demmink heeft geregeld onder chantage van Turkije! Omdat hij daar lekkere 

jongetjes heeft verkracht.  

Bent u dan wel een integere SG? Komt u er dan eens op terug? Heeft u Joris en Harm al gevraagd 

hoe te reageren? Dat zou ik maar doen als u er werkelijk op terug wilt komen. Tenslotte zijn zij het 

die ik beschuldig, niet u. Maar ik beschuldig u wel als u deze doofpot in stand wilt houden. Dan 

bent u niets beter dan Joris en Harm, en onderdeel van een criminele organisatie, waaraan Satudarah 

en No Surrender nog een puntje kunnen zuigen. Satudarah en No Surrender sluizen geen 

verkrachters en moordenaars van minderjarige meisjes weg! Ze doen wellicht wel in drugs en 

andere zaken, maar dat niet! Vergeleken met Joris en Harm hebben Satudarah, No Surrender en The 

Hells Angels nog eer!  

 

Komt u er even op terug, mijnheer Riedstra? Kunnen Harm en Joris eindelijk eens reageren, namens 

u? Bijvoorbeeld door te zeggen dat de verklaringen van Faek, Riad en Rida onzin zijn? Dat ik alles 

bij elkaar lieg? Wilt u het hen even vragen of hun verklaringen onzin zijn? Of beter nog: vraagt u 

het Joris en Harm! Wat is nu het probleem? Waarom kunnen Joris en Harm niet zeggen: Nee hoor, 

wij hebben Ali Hassan niet weggesluisd! En ja hoor, de Ali Hassan die we in Turkije hebben gepakt 

was wel degelijk de vriend van Faek! Dat hebben we Faek zelf gevraagd, maar niet heus!   

 

M.v.g 

 

Wim 

 

 

Van: Riedstra, drs. S. - BD/AL [mailto:siebe.riedstra@minvenj.nl]  

Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 15:53 
Aan: Wim Dankbaar 

CC: Bruinsma, mr. drs. M.P. - BD/BSG 
Onderwerp: RE: Belangrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand. 

Geachte heer, 

Ik heb uw mail ontvangen en gelezen. Ik kom er op terug. 

Met vriendelijke groet, 

Siebe Riedstra  

 

 

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> 
Datum: donderdag 25 jan. 2018 12:52 PM 
Aan: Riedstra, drs. S. - BD/AL <siebe.riedstra@minvenj.nl> 
Kopie: secretarariaatsg@minvenj.nl <secretarariaatsg@minvenj.nl> 
Onderwerp: Belangrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand. 
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Geachte, hoogedelgestrenge heer Riedstra,  

In mei 2017 werd ik benaderd door iemand die stelt dat hij een bewaker is in de PI Zwolle 

waar Jasper Steringa gevangen zit voor de moord op Marianne Vaatstra. Deze bewaker 

wilde anoniem blijven. Aanvankelijk twijfelde ik aan zijn verhaal, maar inmiddels is de 

identiteit van de man achterhaald en weet ik dat hij authentiek is en zijn informatie 100% 

klopt. Aangezien de zaak Marianne Vaatstra jarenlang een ‘gevoelige zaak’ onder uw 

voorgangers is geweest, waarin ik zelf 8 jaar lang onderzoek heb gedaan en over heb 

gepubliceerd, hoef ik u denk ik niet meer uit te leggen dat er sprake is van een enorme 

misstand. Het kan ook zijn dat u als relatief nieuwe SG niet op de hoogte bent. Voor uw 

begrip vat ik het samen:  

- Ali H. is van overheidswege weggevoerd.  

- Volgens Faek Mustafa heeft Ali H. de moord gepleegd in de caravan van WH. 

- Faek heeft dit op dag 1 verteld aan de politie. 

- Het OM liegt nu al 18 jaar lang. 

- Turkse Ali was niet de juiste Ali. 

- Het rapport ‘Onderzoek Ali H.’ is een leugenachtige farce. 

- Jasper S. is gedwongen tot een valse ‘bekentenis’.  

- Advocaat Jan Vlug werkte samen met het OM Jasper veroordeeld te krijgen en te houden. 

De informatie van de bewaker maakt de misstand nog groter dan die al was. Er blijkt 

immers uit dat Jasper zijn verklaring wil intrekken, maar dat niet durft uit angst voor 

represailles vanuit Justitie, zoals isoleercel, opheffing vervroegde vrijlating, gedwongen 

medicatie en andere onaangename strafmaatregelen. Ondanks dat Jasper het onrecht wil 

corrigeren, wordt hij daar dus in tegengehouden, wederom van overheidswege. De 

ongeoorloofde druk om tot een valse bekentenis te komen wordt 5 jaar later dus nog steeds 

toegepast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gevallen als Ina Post, Kees Borsboom, de twee 

van Putten, enzovoort. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt in Nederland. 

Wellicht weet u ook wie ik stel dat wel verantwoordelijk zijn voor de moord op Marianne 

Vaatstra. Anders kunt u dat navragen bij de heer Joris Demmink en Harm Brouwer, die 

weten dat ik hen al jaren beschuldig van het wegsluizen van de werkelijke moordenaar Ali 

Hassan, maar steeds aangegeven hier niet op te willen reageren. Voordat u mij vraagt: Wie 

is dan deze klokkenluider uit de PI Zwolle die dit verklaart? Zeg ik u dat ik het antwoord 

daarop niet geef. Eerst wil ik weten of u de man zult beschermen voor hetgeen hij bang is. 

Baanverlies of andere negatieve gevolgen. Voorts verneem ik graag van u of deze man zijn 

boekje te buiten is gegaan door dit aan mij te melden, en nog meer of hij een doodzonde 

heeft begaan door stukken te kopiëren die zijn verhaal bewijzen. Er is tenslotte ook een 

school die stelt dat het melden van een zeer grote misstand in het algemeen 

maatschappelijk belang, het belang van het ambtsgeheim overstijgt. Zo mag een advocaat 

het melden als zijn cliënt hem vertelt dat hij morgen een moord gaat plegen.  



En dan is er nog een trits aan wetsartikelen, waarvan met name artikel 162 ambtenaren 

verplicht om aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de 

officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren:  

 

Vierde afdeeling. Aangiften en klachten  

 

Artikel 160Kennis dragen van een misdrijf 

 

1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in 

Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 

287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld 

aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.  

 

2.De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene 

vervolging van zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen 

verschoonen.  

 

3.Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor 

bestemd is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.  

 

 

Artikel 161Kennis dragen van een begaan strafbaar feit 

 

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen.  

 

 

Artikel 162 Verplicht aangifte te doen 

 

1.Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met 

de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de 

tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,  

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van 

Strafrecht, dan wel  

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij 

gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel  

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of 

de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.  

 

2.Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent 

strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis 

zijn gekomen.  

 

3.De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of 

het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens 

vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.  

 

4.Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn 

omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.  



 

5.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede 

uitvoering van dit artikel.  

 

6.De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met 

inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.  

 

7.De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan 

nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is 

geschied twee maanden verstreken zijn.  

 

Wettelijk is niet alleen de bewaker als ambtenaar verplicht om u te informeren, maar ik 

ook. Ik draag immers ook kennis van dit misdrijf. U weet ongetwijfeld dat er nogal wat te 

doen is over klokkenluiders, hun bescherming, nieuwe wetgeving, meldpunten en 

regelingen, alsmede de angstcultuur binnen met name Justitie die het melden van 

misstanden ontmoedigt. Dit zou ook volgens Justitie anders moeten, en niet slechts bij 

mooie woorden moeten blijven. Ik hoef u niet te wijzen op de WDOC-affaire met mevrouw 

van Ooyen, wat hierbij vergeleken nog maar een peulenschil is. Wat dat betreft zou ik u nog 

een beleidsadvies willen meegeven. Het zou goed zijn dat als het OM rapporten uitbrengt, 

dit over zou laten aan het WODC, dat immers onafhankelijk is of zou moeten zijn van 

Justitie. Als het OM zelf rapporten mag maken wordt het een zootje, zo is in elk geval 

gebleken met het rapport Onderzoek Ali H.   

Wellicht zegt u: De bewaker had het aan mij moeten melden, bij mij is het in veilige 

handen. Een dergelijke misstand is van dusdanig belang dat ik ervan moet weten. Welnu, 

dan heeft de man een foutje gemaakt. Vindt u het vergeefbaar? De stukken kunt u zelf ook 

opvragen bij de PI Zwolle.  

Waar het mij om gaat is: Wat gaat u hieraan doen? Of wat wilt u nog meer van mij weten 

om de zaak slagvaardig ter hand te kunnen nemen? Ik zal elke vraag die u nog heeft, 

beantwoorden. Ik verzoek u ook mijn bericht te overleggen met minister Grapperhaus. 

Mocht u zeggen: Komt u mij en de minister in een persoonlijk gesprek maar eens 

uitleggen wat u allemaal weet en heeft, dan ben ik daar uiteraard ook toe bereid.  

Met hoogachtende groet, 

Wim Dankbaar 

 

 
Hieronder volgt een deel van de emailwisseling: 
 
—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: jan jan [mailto:a2323248@outlook.com] 
Verzonden: maandag 1 mei 2017 19:37 

Aan: dank@xs4all.nl 
Onderwerp: BELANGRIJK! 

Goedemiddag meneer Dankbaar, 

mailto:a2323248@outlook.com
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Ik heb een tijdje geleden gewerkt bij PI Zwolle waar Jasper Steringa gedetineerd zit en 
ben tot nogal verontrustende ontdekkingen gekomen. Ik weet dat Steringa meerdere 
malen contact heeft gezocht met mijn leidinggevende daar met het verhaal dat hij 
onterecht vast zit en onder ongeoorloofde pressie een bekennende verklaring heeft 
afgelegd. Er zou sprake zijn van samenspel tussen advocaat en OM om de zaak ”op te 
lossen”. Ik vond deze beschuldiging ver gezocht totdat ik meerdere op z’n zachtst gezegd 
vreemde aanwijzingen vernam welk het verhaal van Steringa min of meer ondersteunde. 

Zo ben ik in het bezit gekomen van memo’s en verslagen uit het pendos (penitentiair 
dossier) van Steringa waarin opmerkelijke zaken staan die kortgezegd inhouden dat 
Steringa niet serieus moet worden genomen en moet ophouden met het verspreiden van 
roddels en leugens. Er wordt min of meer gedreigd dat hij bij volharding in zijn onschuld 
langdurige plaatsing in afzondering (isoleercel) en verlies van zijn voorwaardelijke 
invrijheidstelling (VI= eenderde van straf) riskeert en dat hij geen contact meer mag met 
de buitenwereld (familie). Daarnaast zal hij op last van de medische dienst en 
inrichtingspsychiater opnieuw aan de medicatie moeten vanwege psychotisch gedrag. 
Steringa is in mijn bijzijn ook meerdere malen geïntimideerd door leidinggevende en in 
de iso geplaatst om hem mentaal te breken. Ook is hem gezegd dat de speciale 
behandeling die hij krijgt vervalt op het moment dat hij zich niet aan de afspraken houdt, 
wat betekent dat hij dan in het diepe wordt gegooid en andere gedetineerden ook bij hem 
kunnen, wetende dat hij een kind heeft verkracht en vermoord. Verder bevat de info ook 
de gang van zaken omtrent de bekentenis van Jasper. Er is een verslag van Steringa’s 
gesprek met de maandcommissaris van de commissie van toezicht waarin hij zijn hart 
lucht over wat hem is overkomen. 

Verder duidt de informatie op een intensief contact tussen de inrichting en het OM over 
de wijze waarop het OM de detentie van Steringa uitgevoerd wil hebben en hoe om te 
gaan met ”onrust/wangedrag” van Steringa. Dit is een merkwaardige gang van zaken 
die bij andere gedetineerden niet voor komt. 

Ik heb de stukken bij mijn vertrek uit PI Zwolle gekopieerd en ben na lang wikken en 
wegen voornemens er mee naar de krant te stappen of naar Peter R De vries omdat ik 
ervan overtuigd ben dat dit de landelijke bladen haalt en de zaak op z’n kop zet. Echter 
weet ik niet of deze krant en dhr. De Vries ook tot hun nek in zaak zitten en wellicht niet 
zitten te wachten op heropening van de zaak. 

Aangezien u deze zaak tot in het detail kent wou ik u vragen om advies met het verzoek 
dit niet te publiceren en strikte geheimhouding aan te houden aangezien ik nu in het 
vrouwengedeelte van PI Zwolle werk en nog steeds de laan uit kan worden gestuurd 
mocht dit lekken. 

Met vriendelijke groet, j 

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] 
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 09:24 
Aan: ‘jan jan’ 
Onderwerp: RE: BELANGRIJK! 

Peter R. de Vries zit er tot over zijn nek in. Slechtste idee om hiermee naar hem te 
stappen. Of uw informatie betrouwbaar is kan ik moeilijk beoordelen. Daarvoor moet ik 
eerst meer weten.  Kunt u mij bellen? 023-5268730 

M.v.g, Wim Dankbaar 
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Van: jan jan [mailto:a2323248@outlook.com] 
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 11:16 
Aan: Wim Dankbaar 

Onderwerp: Re: BELANGRIJK! 
Oh de vries is niet te vertrouwen? En de telegraaf dan? Die zitten toch wel te wachten op 
een primeur… ik ben helaas genoodzaakt om anoniem te blijven… kan m’n baan kwijt 
raken. 
  
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] 
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 12:02 
Aan: ‘jan jan’ 
Onderwerp: RE: BELANGRIJK! 

Nee, De Vries is absoluut niet te vertrouwen en de Telegraaf ook niet. U komt authentiek 
over en heeft mijn website duidelijk niet lang gevolgd, laat staan mijn boek gelezen. 
Anders had u dat wel geweten. Dit zijn de top twee media die geholpen hebben om de 
zaak in de doofpot te houden.  Maar ik ken wel journalisten die wel te vertrouwen zijn. 

Ik stel voor dat we ergens afspreken. Uw anonimiteit wordt uiteraard gegarandeerd. Als 
uw informatie verifieerbaar is, dan is het veel meer dan een primeur. Zegt u maar gerust 
het grootste rechtsschandaal van Nederland. Het staat voor mij allang vast dat Jasper S. 
die moord niet heeft gepleegd en verder klopt al uw informatie met wat ik ook al weet, 
maar u nog niet. Wat dat betreft zou ik u graag bijspijkeren in een persoonlijk gesprek. 

M.v.g 

Wim 

 ================================== 

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> 

Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 12:28:10 

Aan: ‘jan jan’ 

Onderwerp: RE: BELANGRIJK! 

Waar ik benieuwd naar ben is hoe u bij mij uitgekomen bent. Ik neem aan dat uw wat 
bent gaan googelen over de Vaatstra zaak en toen op mijn website uitkwam?  Verder ben 
ik benieuwd naar uw motivatie om uw waarnemingen bekend te maken, zij het op 
anonieme basis. Ik neem aan dat u meent dat zich mogelijk een groot onrecht heeft 
voltrokken en dat u daar niet tegen kunt? 

U heeft geluk dat u mij als eerste heeft benaderd, want de Telegraaf en Peter R. zijn 
precies partijen die u direct zouden verraden. Ik waardeer u voor uw moed en het in mij 
gestelde vertrouwen om mij te contacteren met deze informatie, want u nam daarmee 
best een risico.  Ik stel voor dat we elkaar ontmoeten en bespreken hoe we de informatie 
naar buiten kunnen brengen op een manier waarbij uw veiligheid gegarandeerd is. Daar 
zijn diverse methodes voor. 

Mvg 

Wim 
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Van: jan jan [mailto:a2323248@outlook.com] 
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 16:58 

Aan: Wim Dankbaar 
Onderwerp: Re: BELANGRIJK! 

Ik ben u inderdaad via google tegen gekomen en uw naam kwam toevallig ook voor in 
een van de stukken die ik uit de PI heb meegenomen. Tuurlijk wil ik dat de zaak wordt 
opgelost maar ik moet ook denken aan m’n eigen gezin. Dit is een beerput waar kennelijk 
alles wat fout is, is geoorloofd en ook niet onbelangrijk, is dat ik m’n baan kwijtraak als 
mijn betrokkenheid wordt ontdekt. Ik ga dan ook niet bellen of afspreken met wie dan 
ook. Dat risico is mij te groot en aangezien alle gevolgen ook voor mijn gezin zijn kan ik 
daar niet mee gokken. 

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 19:07:47 
Aan: ‘jan jan’ 
Onderwerp: RE: BELANGRIJK! 

Beste “Jan”, 

Ik heb jaren gehoopt dat er iemand als jij opstond. Niet dat jouw informatie doorslag-
gevend zal zijn om de doofpot open te breken, ik heb al genoeg, maar het helpt wel! 

M.v.g. 

Wim 

Van: jan jan [mailto:a2323248@outlook.com]  
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 19:17 
Aan: Wim Dankbaar 
Onderwerp: Re: BELANGRIJK! 

dat snap ik goed… jij hebt er als ik zo naar je site kijk je levenswerk van gemaakt om de 
echte moordenaar van Marianne te ontmaskeren.. alleen er is een verschil.. jij zal met 
deze informatie als held worden gezien.. de man die al die tijd gelijk had en de zaak heeft 
opengebroken en opgelost.. ik zal de trammelant krijgen en alleen de slechte gevolgen 
ervaren.. ben ook maar een simpele bewaarder die dan nergens meer een VOG voor 
krijgt.. misschien komen ze er niet achter misschien wel… blijft roulette 

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 17:28:22 
Aan: ‘jan jan’ 
Onderwerp: RE: BELANGRIJK! 

Jan, ik ga ervan uit dat je een man bent. Met wie heb je dit besproken anders dan met 
mij? Je hebt het over je gezin. Heb je het ook gedeeld met je vrouw? Zo ja wat vindt zij? 

Vrienden die je kunt vertrouwen? 

Mvg 

Wim 

mailto:a2323248@outlook.com
mailto:dank@xs4all.nl
mailto:a2323248@outlook.com
mailto:dank@xs4all.nl


  

Van: jan jan [mailto:a2323248@outlook.com]  
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 17:56 
Aan: Wim Dankbaar 
Onderwerp: Re: BELANGRIJK! 

Ik weet nog niet zo goed wat ik ermee ga doen. Heb wel een medium benaderd die wou 
het wel heel graag hebben. Heb ze niet alles verteld alleen een deel. Maar dan wilden ze 
alle papieren en mocht ik met niemand erover hebben. In ruil daarvoor kreeg ik een 
bedrag. Klinkt verleidelijk maar heb geen zin in problemen. Ik zou ze morgen 9 u laten 
weten of ik akkoord ga. Verder weet alleen m’n vrouw het en die zegt dat ik aan m’n baan 
moet denken en dat we anders straks op straat staan. Heb al gemazzeld met al die 
ontslagen die in het gevangeniswezen vallen… 

 ------------------------ 

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> 
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 09:18:34 
Aan: ‘jan jan’ 
Onderwerp: RE: BELANGRIJK! 

Ik begin nu toch aan je verhaal te twijfelen. Vooral het feit dat je geen afspraak wilt 
maken en ook aan mij je identiteit niet bekend wil maken, ondanks mijn garantie voor 
anonimiteit, doet me vermoeden dat er iets niet klopt. Ook dat je financiële compensatie 
zoekt geeft te denken. Daarenboven geef ik je een naam van een journalist van het grootst 
dagblad van NL waarbij je verhaal in goede handen is, maar dat wil je ook niet. Je vroeg 
mij om advies. Mijn advies is dat we afspreken en/of me in elk geval de bewijzen toont 
voor je verhaal. Beiden zeg je niet te willen doen. Ik vraag me dan af wat je motivatie 
was om mij te contacteren. Ik kan op deze manier niets met je verhaal, anders dan het 
voor kennisgeving aannemen en eventueel te delen met mijn lezers met de vraag of je nep 
of echt bent. The Amerikanen hebben een spreekwoord: If is sounds too good to be true, it 
usually is. 

M.v.g. 

Wim 

Van: jan jan [mailto:a2323248@outlook.com]  
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 10:10 
Aan: Wim Dankbaar 
Onderwerp: Re: BELANGRIJK! 

Ik heb je keurig uitgelegd hoe ik op je ben gekomen en aangezien je diep in de materie zit 
om advies heb gevraagd over wat te doen met de info… Advies vragen betekent niet dat ik 
vervolgens verplicht ben om het advies op te volgen. Als je twijfelt aan mijn verhaal of 
motieven is dat je goed recht. Geen probleem! 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 

het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid  

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 

the electronic transmission of messages.  

 

Ministry of Justice and Security  

 

 


