
De Vaatstra zaak is opgelost!  
Met de veroordeling van Jasper Steringa is er na 16 jaar gerechtigheid!  



Niets is minder waar!  
De werkelijke moordenaar is deze Irakees:  

Ali Hassan 

 



Hoe weten we dit?  

Feik Mustafa 

Welnu, Ali Hassan had een 
vriend van 15 jaar, genaamd 
Feik Mustafa. Feik was met Ali 
al ruim 3 jaar bewoner van 
het AZC. Zijn vader stond 
bekend als een Koerdische 
leider met veel autoriteit 
onder de Koerden in het AZC. 
De veel oudere Ali gedroeg 
zich volgens de AZC bewakers 
als een soort lijfwacht voor 
Feik. Ook was bij het 
personeel bekend dat Feik op 
jonge leeftijd sexueel was 
misbruikt.  Ali stond bekend 
als opvliegend en agressief. 



Ali en Feik hadden Marianne twee weken voor haar 
dood bedreigd in de Ringo bar met een keeldoorsnijdend 
gebaar, in het bijzijn van haar vrienden. Die vrienden 
hebben dat direct aan de politie verteld toen het lichaam 
van Marianne werd gevonden. Daarom is Feik diezelfde 
dag door de politie van het AZC opgehaald en verhoord 
op het politiebureau van Buitenpost. Ali was niet meer te 
vinden op het AZC. Feik heeft een volledige verklaring 
afgelegd, waarvan hij vorig jaar een samenvatting heeft 
gegeven: 



Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau 
te Buitenpost een  verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne  Vaatstra. Ik wil niet 
prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het 
vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou 
laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik 
Ali nooit meer gezien. 
Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over 
de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hassan Marianne heeft gedood in 
de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het 
AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC 
nog niet bestond. 
Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht 
daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar. 
Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord 
naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar 
wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een 
vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb 
ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’ 
Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die 
door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik 
slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien. 
 



Het gestolen fiets verhaal is een leugen. 

• Marianne heeft die 
nacht nooit op een fiets 
gezeten. 

• Alle “bewijzen” 
gebaseerd op het 
fietsverhaal zijn 
gebaseerd op een 
leugen. 

• De fiets is door Ali 
Hassan achtergelaten.  



Is het te bewijzen dat Feik de ware 
toedracht op dag 1 heeft verteld?  

• Jazeker! Want de AZC directeur Louis Uijl heeft mij verteld dat Feik 
in het weekend van 1 mei 1999 is verhoord op het bureau 
Buitenpost: 
 

• Wim: Maar ik vind het wel een beetje raar, wat kan de reden 
daarvan geweest zijn dat hij dan overgeplaatst wordt? Zo’n jongen 
moet dan toch gelijk verhoord worden? 

• Louis Uijl: Ja, dat is die ook! 
• Wim: In Drachten dan? 
• Louis Uijl: Nee hoor, hij is gewoon in, volgens mij was dat in 

Buitenpost, is hij verhoord. 
• Wim: Op diezelfde maandag 3 mei 1999? 
• Louis Uijl: Nee, daarvoor! En hij heeft een paar dagen daar mogen 

verblijven. 
 



Bovendien had Feik een andere vriend uit 
Leeuwarden  die om de twee weken bij hem logeerde 

op het AZC: Rida Hashimi 



Rida heeft Feik nooit meer gezien na de moord.  
Hij heeft het volgende verklaard: 

• Op zondagmiddag 2 mei 1999, daags na de moord op Marianne Vaatstra, 
heeft mijn vriend en klasgenoot Feik Mustafa, die op zaterdag 1 mei 1999 
voor de moord was opgepakt maar op zondagmiddag 2 mei weer was 
vrijgelaten mij nog diezelfde middag verteld dat hij ongewild en onbedoeld 
bij de moord op Marianne Vaatstra betrokken was geraakt en dat ‘iemand 
van hier’ de moord had gepleegd. Toen ik hem er naar vroeg, zei hij dat hij 
bedoelde iemand van het AZC en wel zijn beste vriend Ali Hassan. De 
persoon die Feik bedoelde was ook mij bekend omdat wij over en weer 
vrienden waren. Feik heeft mij verder verteld dat Marianne Vaatstra met 
de auto vanuit Kollum is meegenomen. Ik verklaar tevens dat de Ali Hassan 
die de politie in Turkije heeft opgepakt en die ook in het programma van 
SBS6 en Een Vandaag is geweest absoluut niet de Ali Hassan is die Feik 
bedoelde als zijnde de moordenaar van Marianne Vaatstra. Ik kan dat 
weten want ik kende Ali Hassan als gemeenschappelijke vriend heel goed 
en wist ook precies hoe hij er uit zag. Ik heb het dus over de Ali Hassan die 
in de nacht van de moord is verdwenen en door niemand ooit is 
teruggezien. Deze Ali Hassan was bewoner van het AZC, maar het was mij 
bekend dat hij ook een kamer in Leeuwarden huurde.” 



Isabella 

• Isabella was 13 jaar, vrijwilligster op het AZC als kinderoppas. 

• Op maandag 3 mei 1999 hoort zij op het AZC van asielzoekers dat Ali en Feik betrokken zijn 
bij de moord op Marianne. Zij gaat meteen naar de politie om dit te melden. 

• Dezelfde dag wordt zij gebeld door Feik: Als jij niet stopt met praten, word jij ook vermoord! 

• De volgende dag, 4 mei 1999, doet zij samen met haar vader aangifte tegen Feik wegens 
doodsbedreiging. 

• De aangifte wordt nooit vervolgd, verzwegen en afgedaan als “kwajongenstreek”. 

• Isabella en haar ouders krijgen de hele zomer dreigtelefoontjes. 

• In september 1999 wordt Isabella aangerand door twee asielzoekers en in een wurggreep 
genomen. Haar nekwervel verschuift hierdoor. Blijvend letsel is het gevolg waarvoor zij 
vandaag nog wordt behandeld. 

• De aangifte van deze mishandeling leidt niet tot vervolging. De politie zegt de verdachten niet 
te kunnen vinden. 

• In februari 2009 ziet Isabella Ali Hassan lopen in Groningen met een haar bekende ex-
asielzoeker.  

• Hoe en van wie wist Feik zo snel dat Isabella informatie aan de politie had gegeven? 

 



 Hoe is Ali ontsnapt naar Leeuwarden? 

• De “Visboer”verklaart:  
 

• Van vrijdag op zaterdag 30 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 
02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik nog die nacht 
terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met 
het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij 
werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting 
van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven 
bedoel zich wel laten zien zo werd mij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon 
meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het 
bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed 
zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was en 
zeer onsamenhangend verhaal maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem 
afgezet aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas 
enkele dagen later drong het allemaal tot mij door waar  zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee 
niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd verzocht om 
me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee 
zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw maar ik heb dat toen ontkend. 
Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het 
AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Die kleren zijn, zo heb ik begrepen, later teruggevonden maar 
gelukkig wezen deze niet naar mij. Ik betreur het dat ik dit niet allemaal eerder hebt verteld maar ik was 
bang dat ik gearresteerd zou worden 



Drie onafhankelijke verklaringen 

• Feik, Rida en De Visboer hebben elkaar na de 
moord niet meer gezien. 

• Verklaringen zijn identiek, aanvullend en 
aansluitend.  

• Alle drie zijn met rust gelaten door Justitie 
en/of uitgesloten van betrokkenheid.  

 



Hoe is Ali uit Leeuwarden ontsnapt? Hij is op zaterdag 1 mei opgehaald door 
de politie en naar het Grenshospitium Amsterdam gebracht. In wiens 

opdracht is dit gebeurd?  

HOvJ van Friesland 
Harm Brouwer 

DG Vreemdelingenzaken 
Joris Demmink 



Hoe weten we dat Ali naar het Grenshospitium is gebracht? Van 
Alexandra, de bewaakster die hem laat in de avond binnen 
kreeg. 

Afwijkende omstandigheden: 

 

-  Ali had geen bagage en papieren bij zich. Hij stelde zich voor als Ali. 

- Hij werd door twee agenten in een bus gebracht, normaal gebeurt dit door 
de Marechaussee. 

- Ali kwam uit een ‘open kamp’ uit Friesland.  

- Het was na sluitingstijd half 10 ‘s avonds, de administratie was al naar 
huis. Er is geen intake gemaakt van zijn binnenkomst. 

- Ali werkte mee aan zijn uitzetting, vocht deze niet aan.  

- Hij was binnen 2 dagen uitgezet. 

- Alexandra herkent Ali van de opsporingsfoto.  

 



Rosalin huurde een kamer in hetzelfde pand als Ali 

• „Met Ali hadden Sietse en ik slecht contact: 
hij was stil, teruggetrokken en sprak 
gebrekkig Nederlands. Hij straalde iets 
engs uit, en dat werd bewezen op die 
ochtend van 1 mei 1999, tussen 08.30 en 
09.00 uur”, verklaart de nieuwe getuige. 

• „Ik liep die ochtend de trap af naar 
beneden om naar mijn stageplaats te gaan. 
Ik woonde op de bovenste verdieping, Ali 
op de middenverdieping. Zijn deur stond 
open. En dat was vreemd, want bij wijze 
van spreken deed hij zijn deur nog op slot 
als hij naar het gezamenlijke toilet moest. 
Ik vreesde dat er iets mis was. Daarom liep 
ik zijn kamer binnen. Na amper een minuut 
stormde hij overstuur zijn kamer binnen. Ik 
keerde mij om en schrok me wezenloos: hij 
droeg een wit T-shirt en een blauwe broek, 
onder het bloed, vooral bij zijn buik. Hij 
legde een bebloed mes – met een zwart 
handvat – neer op een laag, glazen tafeltje 
aan de rechterkant van zijn kamer.” 
 

Haar verklaring vervolgt: „Volgens mij besefte hij 
niet eens dat ik er stond. Hij was zo in zichzelf 
gekeerd dat hij gewoon langs me heen liep en 
neerplofte op de bank. Toen zei hij, in gebrekkig 
Nederlands, dat ze haar strot dieper hadden 
moeten doorsnijden. Twee, drie keer vroeg ik wie 
hij daarmee bedoelde. Waarop hij verward 
antwoordde: Marianne Vaatstra. Hij sprak haar 
naam goed, duidelijk verstaanbaar uit. Het eerste 
wat ik dacht was: ’Die is echt flink gestoord’. Ik 
stormde zijn kamer uit en ging naar mijn werk.” 



Hoe weten we dat Ali naar Noorwegen is gebracht?  

• Inmiddels zijn de volgende elementen uit 
Gerrit’s verhaal glashelder geworden:  

• Er zit bij Gerrit Veldman in de gevangenis een 
korte gedrongen Irakees van ongeveer 26 jaar, 
precies volgens het opsporingssignalement van 
Justitie. 

• De man spreekt nauwelijks Nederlands en 
gebrekkig Engels, precies zoals andere getuigen 
die Ali uit Kollum kenden, ook zeggen. 

• De man is een asielzoeker. 

• Hij heeft in Nederland gewoond, blijkens zijn 
adressenboekje in de omgeving van Kollum. 

• Zijn voornaam is Ali. 

• Hij is blijkens zijn papieren rond 5 mei 1999 naar 
Noorwegen gekomen. 

• Hij wordt schuchter en ontwijkend wanneer hij 
beseft dat Veldman en Holleboom Nederlanders 
zijn en lastige vragen beginnen te stellen. 

• Later herkennen Veldman en zijn Rode Kruis 
consultant Anton Holleboom Ali van de 
opsporingsfoto. Met honderd procent 
zekerheid.  

 



De leugens van Justitie begonnen op dag 1 



Leugens en nog meer leugens 



Feik werd op 3 mei overgeplaatst 

• Proces verbaal van Age Bruining:  
• Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een 

wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 
1999. Ik begreep wel dat Feik weg moest uit 
Kollum, want het AZC ‘stond in brand’. Ik heb 
gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door 
Nettie Groeneveld, de directeur van het AZC 
en haar plaatsvervanger. In een 
krantenartikel loochende zij dit later. Dit 
stoorde mij omdat ik het zelf had gezien. 
 

• AZC directeur Louis Uijl:  
• Wim: Oké, oh, dat was mij allemaal nog 

onbekend, dus ja dat weet ik niet, maar ja, 
kunt u dan ook zeggen of u kunt  
bevestigen dat u bij de uitzetting van Feik 
Mustafa aanwezig bent geweest? 

• Louis Uijl: Maar dat was een andere zaak, 
hè? 

• Wim: Op 3 mei 1999? 
• Louis Uijl: Ja ja, dat klopt. 

 

• Verklaring van Ronnie Pander: 
• In het jaar 1999 was ik in dienst van het COA 

als beveiliger van het AZC Kollumerland. In 
die hoedanigheid kende ik vrijwel alle 
bewoners van het AZC Kollummerland. Zo 
ook Ali Hassan en Feik Mustafa. Na de moord 
op Marianne Vaatstra heb ik Ali Hassan niet 
meer op het AZC Kollumerland gezien. Op 
maandag 3 mei 1999 was ik samen met een 
agogisch medewerker en directeur Louis Uijl 
aanwezig bij de uitzetting van Feik Mustafa. 
Wij hebben Feik Mustafa op een taxi gezet. 
Later kwam directrice Nettie Groenveld er 
ook bij. Mijn collega vroeg nog aan de heer 
Uijl: Waarom moet Feik weg? De heer Uijl 
antwoordde: Hij is zijn leven hier niet meer 
zeker. Ik vroeg daarop: Waar gaat hij heen? 
De heer Uijl antwoordde: Hij gaat naar 
Musselkanaal.  
 



Van wie kwam de opdracht om Feik over te plaatsen? 

• Wim: En waarom moest Feik dan zo 
snel weg? In verband met welke 
zaak? 

• Louis Uijl: Nou, wij waren volop bezig 
met Marianne Vaatstra, met politie 
en met het hele centrum en met de 
directie en op dat moment diende 
zich dit aan waarbij dus die 
verkrachting dan wel aanranding 
aangegeven werd door, ik weet niet 
meer of zij Stephanie heette, maar in 
ieder geval is er dus bij de zoon van 
Mustafa ook DNA afgenomen en op 
dat moment is er besloten - met 
goed weten in de Driehoek - dat er 
dus een overplaatsing naar een ander 
centrum zou plaatsvinden en dat is 
Drachten geworden. 
 

 Wim: Maar ik vind het een beetje 
vreemd klinken, eerlijk gezegd, het was 
bekend dat deze man verdacht werd 
van de verkrachtingszaak van een jong 
meisje, maar dan wordt hij direct 
overgeplaatst naar een ander AZC? 

 Louis Uijl: Nee, nee, dit was in volledig 
overleg met burgemeester en met 
politie , dus ik zeg al in de driehoek… 
 

  
 De driehoek bestaat uit de 

burgemeester, korpschef en 
Hoofdofficier van Justitie. 



Wie was de Driehoek? 

           Piet Visser                           Foeke Wagenaar                            Harm Brouwer 

        Burgemeester               Korpschef              Hoofdofficier 



AZC directeur Nettie Groeneveld 
• Nettie was erbij toen Feik op de taxi werd gezet naar 

Musselkanaal. 

• Nettie in 2007:  Het is onzin dat een asielzoeker de 
moord op Marianne Vaatstra heeft gepleegd en kort 
daarop stiekem het land is uitgezet. Dat stelt oud-
directeur Nettie Groeneveld van het 
asielzoekerscentrum in Kollum in de Leeuwarder 
Courant van dinsdag. 

• Zondag publiceerde De Telegraaf een anonieme brief 
van die strekking. ,,Er is nooit iets geheimzinnigs 
gebeurd,’’ stelt Groeneveld. Een woordvoerder van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stelt na de 
uitspraken van Groeneveld ,,dat wij volledige 
medewerking hebben verleend aan alle instanties’’. 

• Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden gaat onderzoek 
doen naar de anonieme brief met informatie over de 
nog niet opgeloste moord op Marianne Vaatstra. 
Volgens de auteur van de anonieme brief is op 3 mei 
1999 onder strikte geheimhouding een asielzoeker 
overgeplaatst van het AZC in Kollum, vlak bij 
Veenklooster, naar een speciale afdeling van het azc in 
Musselkanaal. 

• ,,Dit is gewoon niet gebeurd, daar ben ik absoluut zeker 
van,’’ meldt Groeneveld. 

 

Nettie in 2013: Het was ook zo levensecht die brief, 
dat ik zelf ook heel even dacht: Jeetje, zou dat 
kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk 
gewoon onmogelijk omdat iedereen gekend wordt 
op een AZC, dus dat kan helemaal niet. Maar goed, 
vervolgens dacht ik: Nou ja, huh? Dit is dus lulkoek. 
Dit is dus allemaal grote lulkoek! 



Burgemeester Piet Visser 

• Feit is dat badmeester Andries Visser een 
bebloed trainingsjack heeft gevonden bij het 
zwembad (tussen AZC en vindplaats Marianne) 
en naar de politie heeft gebracht. Feit is ook dat 
alle mensen die Ali Hassan kenden, zeggen dat 
Ali bijna altijd een trainingspak droeg. Feit is dat 
dit zeer belangrijke bewijsstuk, waarmee toen al 
de ware toedracht had kunnen worden 
vastgesteld (van wie was het bloed 
bijvoorbeeld?), is verdonkeremaand en 
spoorloos is verdwenen. Feit is ook dat 
burgemeester Piet Visser de badmeester heeft 
gedreigd, op straffe van baanverlies, dat hij 
moest ophouden met zeuren bij de politie over 
het trainingsjack. 

• Dat is wellicht de reden dat de toenmalige 
burgemeester Visser een vuurrode kop krijgt als 
hij tegen de vader van Jasper Steringa zegt dat 
hij niets meer weet dan hij. 

 
 
 
 

• Hij kan vader Steringa moeilijk vertellen over 
de uitzetting van Feik die hij mede 
goedgekeurd had, nog minder dat hij de 
speurhonden heeft laten terugtrekken toen 
deze in de richting van het AZC liepen, nog 
minder dat hij de badmeester heeft bedreigd 
om zijn mond te houden over het bebloede 
trainingsjack dat hij had gevonden en bij de 
politie had gebracht. 
 



Waarom toch een zoektocht naar Ali?  

• Heel Kollum schreeuwde moord en brand: 
Ali en Feik hebben Marianne met de dood 
bedreigd en nu zijn ze verdwenen! Jullie 
moeten ze vinden!  

• Justitie kon niet om de druk  van de 
publieke opinie heen. 

• Joris en Harm verzonnen een list. Er moest 
een andere Ali Hassan gevonden worden 
om zo de Ali Hassan uit te sluiten die ze 
zelf hadden weggesmokkeld.  

• De weggesluisde Feik werd in de 
berichtgeving vervangen door 
Mohammed Akbari, een Afghaan die al 
maanden voor de moord maar Engeland 
was vertrokken. Naar beiden werd voor de 
bühne een internationaal opsporingsbevel 
uitgevaardigd.  



Origineel  

• De opsporingsfoto is op tal 
van punten gemanipuleerd.  

• Bijgesneden tot 
pasfotoformaat. 

• Zwart/wit gemaakt. 

• Lichtjes in de ogen om 
flitslicht te suggereren.  

• Hoofd 15% langer gemaakt.  



De media rapporteren braaf de boodschap van het OM 



Ali Hassan heeft een klein gedrongen postuur 



Een Ali Hassan wordt opgepakt in Istanbul 



Deze Ali is een lange vent van 1,90 M  



Deze Ali wordt uitgesloten op DNA 

• Nu kon Justitie zeggen: Beste mensen, We ’ve got him! Maar helaas, hij is 
het niet! En nu is Mohammed Akbari (de vervanging van Feik) dan ook 
geen verdachte meer. 

• Zo werd de echte, kleine Ali, de vriend van Feik, die al in het weekend van 
de moord door Joris en Harm was weggesluisd, definitief uitgesloten als 
dader.   

• Joris en Harm hadden alleen geen rekening gehouden met het feit dat 
SBS6 een team naar Istanbul stuurde om de man te interviewen. De 
Turkse Ali kwam op TV.  

• Alle mensen die de echte Ali kenden, zeiden unaniem in koor: Dit is onze 
Ali helemaal niet!  Deze lange vent hebben wij nooit in Kollum gezien!  

• Op dit moment is Justitie bekend met de verklaring van Gerrit Veldman 
over de Ali in Noorwegen, die exact aan het signalement voldoet. 

 



Feik en Rida 

• Feik: Ik verklaar dat de mij 
bekende Ali Hussein Hassan, die 
Marianne heeft gedood, niet de 
persoon was die door Justitie is 
gearresteerd in Istanbul in 
oktober 1999. Deze persoon ken ik 
niet en heb ik slechts gezien op 
TV. Ik heb hem nooit in levende 
lijve gezien. 

• Rida: Ik verklaar tevens dat de Ali 
Hassan die de politie in Turkije 
heeft opgepakt en die ook in het 
programma van SBS6 en Eén 
Vandaag is geweest absoluut niet 
de Ali Hassan is die Feik bedoelde 
als zijnde de moordenaar van 
Marianne Vaatstra. Ik kan dat 
weten want ik kende Ali Hassan 
als gemeenschappelijke vriend 
heel goed en wist ook precies hoe 
hij er uit zag. Ik heb het dus over 
de Ali Hassan die in de nacht van 
de moord is verdwenen en door 
niemand ooit is teruggezien.  



Verklaring van anderen 

• De Ali van de uitzending van 
SBS6 is niet de Ali die wij 
kenden. Want dat was een 
klein mannetje van 1.60 meter. 

• Later kwam het bericht dat Ali 
Hassan in Turkije was 
gearresteerd. Toen ik kort 
daarop TV beelden van deze 
man zag, wist ik meteen dat 
dit een heel andere Ali Hassan 
was. De gearresteerde man op 
TV ken ik niet en ik hem ook 
nooit gezien op het AZC 
Kollumerland. 
 

• Niemand van de medewerkers 
herkent de door Justitie 
aangehouden Ali. Volgens de 
medewerkers heeft hij niet in 
het centrum gewoond.  

• Isabella Wagenaar, Ronnie 
Pander, Bertus Veenstra, 
Stephanie van Reemst, Nienke 
Hoekstra, Sikko Pander, Jacob 
Hoeksma, Age Bruining, 
Rosalin van Zessen, Aranka 
Farkas, Gerrit Alma, Aafke 
Kloosterman. 



Waarom is de verkeerde Ali cruciaal? 



De verkeerde Ali is een sleutel 

• Als het bekend wordt dat de verkeerde Ali is 
opgepakt, wordt de automatische vraag: Wat 
is er met de juiste Ali gebeurd?  

• Het antwoord: Door Joris en Harm zelf 
weggesluisd!  

• Dit antwoord mag koste wat kost nooit bekend 
worden. 



2009 Wim Dankbaar gaat zich ermee bemoeien 

• Hij publiceert op zijn weblog over het bedrog van 
Justitie. 

• Hij toont aan dat de verkeerde Ali is opgepakt. 
• 2010: Eén Vandaag maakt hier uitzendingen over. 
• Kamervragen worden gesteld. Ministers liegen 

aantoonbaar. 
• De doofpot komt onder druk te staan. 
• Joris en Harm moeten een nieuwe list verzinnen.  
• 2011: Het OM komt met het Onderzoek Ali H.  
• Conclusie: De juiste Ali is opgepakt. 



Het rapport is een aaneenschakeling van leugens 

• Henk Mous is intussen woordvoerder doofpot. 

Wim fileert het rapport op zijn 
weblog. 
 
Feik Mustafa wordt genoemd in 
het rapport als vriend van Ali.  
 
Maar Feik  wordt niet benaderd 
voor de onderzoeksvraag: Hebben 
wij de juiste Ali gearresteerd? 
 
De onrust over de uitslag van het 
rapport blijft bestaan. Een loden 
deksel op de doofpot is nu nodig.  
 
 



2012: De uitzending van Peter R. De Vries en het OM 

• Publiek wordt klaargestoomd 
voor een blanke dader uit de 
buurt. 

• Er moet een DNA onderzoek 
komen, waaruit de dader zal 
rollen. Wetswijziging Hirsch 
Ballin. 

• Weg van het scenario van 
asielzoekers. Dit is kletspraat! 

• Feik en Ali zijn allang uitgesloten 
op DNA.  

• Complotdenkers hebben veel 
schade toegebracht. 



Jasper Steringa, Lee Harvey Oswald NL 

• Valse DNA match. 
• Valse bekentenis. 
• Herinnert zich geen cruciale 

details. 
• Klopt niet met de feiten. 
• Geen bloed op plaats delict. 
• Geen boeien. 
• Onmogelijk gedrag van 

Marianne. 
• Geen anale verkrachting. 
• Gebaseerd op gestolen 

fietsverhaal. 
 
 



Ludger Dill 

 

 

 

 

 

 

Duitser, vriend van Wolfgang. 
 
Bracht Marianne in auto naar Wolfgang. 
 
Ging om met Ali en Feik. 
 
Zat in porno, hoeren, drugs, heling, etc. 
 
Wilde van Poelplaats een Europees kinderdorp 
maken voor wezen en gehandicapten. 
 
Droeg altijd pistool. 
 
Heeft kleren verbrand na de moord. 
 
Is een dag voor haar verdwijning met Jolanda 
Meijer gezien (vermist hoertje uit Groningen). 
 
Overleden in 2011. 
 
 

 

 

 



Wolfgang Hebben 

• Duitser, vriend van Ludger. 

• Ging om met Ali en Feik. 

• Marianne in zijn caravan 
verkracht en vermoord. 

• Marianne met zijn auto gedumpt 
in weiland? 

• Heeft auto direct vernietigd in 
Duitsland. 

• Caravan ging in vlammen op. 

• Uitgesloten van betrokkenheid 
door DNA. 

• Heeft Wim aangeklaagd voor 
smaad wegens boek, tot nu toe 
niet vervolgd. 

 

 



Waarom moet de doofpot open? 

• Bedrog en leugens door 
hoogste bazen Justitie tot 
en met ministers. 

• Moordenaars vrijuit. 

• Onschuldige man vast. 

• Miljoenen belastinggeld  
aan fake DNA onderzoek. 

• Misdaadbestrijders zelf 
crimineel. 

• Rechtsstaat in gevaar. 

• Willen we dit?  

 



Het raarste boek van NL 

• Enorm schandaal, toch 
doodgezwegen door de media 

• Joris Demmink en Harm 
Brouwer reageren niet op 
loodzware beschuldigingen 

• Uitsluitend lovende recensies 
van lezers 

• Niet goed geld terug garantie 

• Meer stuks bestellen tegen 
grote korting? Dank@xs4all.nl 
 
 


