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Het bedrog van Hans Mauritz 
 
Het was op 10 september 2013 dat Hans Mauritz mijn leven in kwam. Ik ontving het volgende mailtje:  

 

Beste Wim, 

 

Kun je mij even bellen?  

Ik ben doende met een boek over Peter R. de Vries (‘De Misdadige Misdaadverslaggever, Peter R. 

definitief ontmaskerd) Ik vertel je dit onder embargo !!!! 

Heb een volledige analyse gemaakt van het witwasboek van Vuyk. Vergeleken met al jouw stukken 

(volg ik al vijf jaar) en tal van andere publicaties. En waarin ik bizarre vergelijkingen maak met alle 

uitzendingen van Peter over de zaak Vaatstra. Omdat jij nu ook gestart bent met het uitelkaar trekken 

van Vuyk’s boek is er voor mij de aanleiding met je van gedachten te wisselen. Ik voorvoel dat we 

elkaar kunnen helpen. 

 

Kort daarna heb ik hem gebeld. Al gauw sprak Mauritz de wens uit om naar Friesland te gaan om met 

getuigen te gaan praten. Het "oorlogsgebied" noemde hij dat. Mauritz woont in Dongen tussen Tilburg 

en Breda, dus we spraken af bij Hotel van der Valk De Witte Bergen bij Hilversum om vandaar met 

één auto verder te rijden. Zo zouden we dat steeds doen voor de 6 of 7 keer die we naar het 

oorlogsgebied reisden. Tijdens die allereerste reis opperde Mauritz al het idee om een boek over de 

zaak te schrijven. Ik had al eens met die gedachte gespeeld, het was me zelfs aangeraden door Maaike, 

maar om één of andere reden had ik me er nooit toe gezet. Mauritz legde me uit dat hij het boek kon 

uitgeven en dat de romp van het boek in feite al klaar was. Tachtig procent van het boek stond al op 

mijn weblog. Met de reizen naar Friesland en ander veldonderzoek moesten we slechts wat puntjes op 

de I's zetten. Ik zag het idee wel zitten en we spraken af dat we de inkomsten uit het boek 50/50 

zouden delen, evenals de kosten.  

 

De reizen en bezoeken aan getuigen zoals die in de voorgaande hoofdstukken staan beschreven zijn 

grotendeels accuraat. Ik zal nu behandelen op welke punten ze tekort schieten. Door de wij vorm te 

hanteren wordt gesuggereerd dat elk bezoek is afgelegd door ons twee, Hans en ik. Dit geldt echter 

niet voor de drie "kluisverklaarders", daar ben ik nooit bij geweest. Ook bij het derde en laatste bezoek 

aan Wolfgang was ik niet aanwezig. Mauritz stelde voor dat het beter was om het dit keer alleen te 

doen. Eén op één geeft meer vertrouwen en hij had zo zijn manieren om iets uit iemand te krijgen, zo 

waren de argumenten, waar ik me wel in kon vinden. Ook bij de kluisverklaarders was dit de reden om 

het alleen te doen. Op dat moment had ik ook geen enkele reden om Mauritz te wantrouwen. Bij het 

laastste bezoek aan Wolfgang bleef ik dus in de auto wachten. Na ongeveer drie kwartier kwam Hans 

terug met een triomfantelijke grijns op zijn gezicht. Hij stak zijn hand uit: Gefeliciteerd! Hoezo? Heeft 

Wolfgang bekend? Ja, zei Hans. Na lang duwen en trekken had Wolfgang ja gezegd op de vraag of de 

moord door asielzoekers was gepleegd. Verder had Wolfgang geen details willen geven, ook niet over 

de plaats delict en wie erbij betrokken waren. Maar alleen al de bevestiging was meer dan voldoende, 

vond Hans. Achteraf misschien vreemd. Waarom had Hans niet getracht om wat meer los te peuteren 

als hij toch al een ja had? Hoe het ook zij, de enige indicatie dat Wolfgang iets zou hebben losgelaten 

over de toedracht van de moord, is het woord van Hans Mauritz. Later zou ik erachter komen dat dit 

woord niet veel waard is. 

 

Het was ergens eind oktober 2013 dat we benaderd werden door Marco de Vries, een freelance 

programmamaker voor diverse TV omroepen. Hij was bezig met een documentaire over de Vaatstra 

zaak en wilde ons als "complotters" ook erin hebben. Gezien de manier waarop de media ons hadden 

behandeld, had ik er weinig vertrouwen in. Wat was de insteek? Om een complot belachelijk te 

maken? Nee hoor, gewoon objectief van beide kanten de zaak belichten. Wie deden er nog meer mee? 

De Vries zei dat ook Gerrit de Boer, een privé-detective uit Leeuwarden meedeed. Die was ook al 

jaren met de zaak bezig. Ik had De Boer al eens gezien in afleveringen van het zesde zintuig en wist 



dat hij ook een criticus was van Justitie in deze zaak.  

 

Ik belde hem op in verband met de geplande documentaire. Gerrit vertelde dat hij op onze lijn zat, dat 

de moord door een asielzoeker was gepleegd, het fietsverhaal een leugen was en Jasper Steringa 

onmogelijk de dader kon zijn. Gerrit had ook al jarenlang een goed contact met Bauke Vaatstra en ook 

hij had het dagboek van Maaike zelf gekregen. We moesten maar eens afspreken om ervaringen en 

informatie uit te wisselen. Tijdens één van onze reizen naar Friesland spraken we af op het kantoor 

van Gerard Veenstra, een compagnon van Gerrit die een beleggingsmaatsschappij in Leeuwarden runt 

en grotendeels het onderzoek van Gerrit financiert. Er zouden daarna nog een aantal meetings volgen. 

Van Gerard en Gerrit mocht ik Gerard het meest. Een verstandige dertiger die opgegroeid is in 

Twijzel, tussen Zwaagwesteinde en Kollum, midden in het oorlogsgebied. Vandaar ook zijn 

belangstelling voor de zaak. Hij kende de omgeving en wist dat er van alle kanten gelogen werd door 

Justitie. Hij had op dezelfde voetbalclub gezeten waar Feik ook voetbalde. Gerard en Gerrit vertelden 

ons dat ze een documentaire wilden maken over hun bevindingen in de zaak. Wij wilden een boek 

schrijven. We spraken af dat we al ons onderzoek met elkaar zouden delen zonder elkaars inbreng op 

een goudschaaltje te wegen. We besloten ook om deel te nemen aan de NPO reportage van Marco de 

Vries. Uiteindelijk is dat best een aardige uitzending geworden, met als enige minpuntje dat Bauke 

Vaatstra tot slot nog even mocht zeggen dat de "complotdenkers" (waartoe hij 13 jaar lang zelf 

behoorde) alleen maar schade hadden toegebracht aan de zaak. Maar ach, wat doet het er toe? Het 

programma werd ergens in december om 4 uur 's middags uitgezonden. Geen hond die het heeft 

gezien.  

 

Gerrit en Gerard hadden best aardige informatie. Ze hadden bijvoorbeeld ook, net als Hans en ik, de 

fietstocht van Jasper nagedaan, of althans zoals Jasper die had verteld in zijn bekentenis. Het was die 

nacht volle maan met goed zicht. Onmogelijk dat de jongesn de tegemoet fietsende Jasper niet gezien 

zouden hebben. Terwijl Jasper zegt dat hij de twee jongens wel heeft gezien. Nog stugger was het 

gegeven dat Jasper Marianne pas na anderhalve kilometer zou hebben ingehaald. Tevens beschikten ze 

over vele documenten die nooit waren geopenbaard, zoals het rechercherapport over het onderzoek op 

de plaats delict, waarin vele passages en foto's waren weggelakt. Sommige papieren waren door Bauke 

Vaatstra verstrekt. Hun klapstuk was wellicht een DVD van een politieverhoor uit 2007 door Adema 

en Vos, de cold case artiesten die slechts de opdracht hadden om alle bewijs voor asielzoekers stuk te 

spelen. De getuige die gehoord wordt is ene Rachid, een Irakees die op dat moment gedetineerd zat in 

Rotterdam, waar het verhoor dan ook plaatsvond. Rachid had zich in 1999 al gemeld met zijn verhaal 

bij Peter R. de Vries. Die had nooit gereageerd. Een medegedetineerde had hem in 2007 aangespoord 

om het verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen. Wellicht kon hij in ruil een verblijfsvergunning of een 

kortere gevangenisstraf versieren. Maar ook Adema en Vos bleken er niets mee te doen, anders dan 

het stil te houden op instigatie van hun superieuren. Uit arremoede had Rachid zich maar bij Gerrit 

gemeld. De bandopname van het verhoor was aan zijn advocaat meegegeven, dus zo kon Rachid de 

DVD aan Gerrit geven. Het verhaal is ongeveer als volgt. In 1999 woonde Rachid in Utrecht. Twee 

dagen na de moord op Marianne had een Irakees zich in Utrecht gemeld. Ene Ali Heval. Hij was 

helemaal uit Friesland komen lopen in bebloede kleding. Hij was betrokken geweest bij de moord op 

een meisje en had hulp nodig van zijn Irakese vrienden in Utrecht. Die hebben hem onderdak geboden 

en vervolgens geholpen om hem via Italië naar Irak terug te smokkelen. Daar zou Ali Heval zich 

inmiddels hebben ontwikkeld tot een hoge militair in het Iraakse leger. Rachid zou recentelijk ook 

bedreigd zijn door Heval. Ik vond het een vreemd verhaal. Het rijmde van geen kanten met het verhaal 

van Ali Hassan, Feik mustafa en Wolfgang, zoals wij dat in kaart hadden gebracht. En helemaal van 

Friesland naar Utrecht gelopen? In bebloede kleding zonder opgemerkt te worden? Was er nu echt 

geen bevriende asielzoeker geweest die hem een lift had kunnen geven, zoals ook de Visboer dat had 

gedaan met Ali Hassan? Gerrit had ook een foto van Ali Heval gekregen van Rachid. Hij is vier jaar 

ouder dan Ali Hassan en lijkt niet op hem. De foto is tijdens de boekpresentatie getoond aan oud AZC 

bewakers, maar zij herkenden de man met grote stelligheid niet als een bewoner van het toenmalige 

AZC. Terwijl ze Ali Hassan wel erg goed kenden. Niettemin was de handelwijze van Justitie, het 

volstrekt stilhouden, wel interessant. Interessant was ook het moment op de DVD waarin Adema 

aangeeft dat hij de camera kan stoppen in het geval er een beetje verhaal uit zou komen. Het begin van 

het verhoor heb ik inmiddels onder "Vaatstra doofpot" op Youtube gezet met het volgende bijschrift:  



 

De eerste 3 minuten voorafgaand aan het verhoor van een Irakese getuige die zegt informatie te 

hebben over de moord op Marianne Vaatstra. Overleg tussen Officier van Justitie Tom Wiersma en 

rechercheurs Adema en Vos.  

 

Vanaf minuut 2:13:  

 

Officier van Justitie Tom Wiersma: Maar werkt het? (Hij bedoelt de camera opnameapparatuur) 

Adema: Ja hoor! Hij draait al wel.  

Wiersma: Wordt dat dan nog bediend? (Waarom wil hij dat weten?)  

Adema: Ja. 

Wiersma: Okay. 

Adema: Mijn collega zit daarbij, in de regiekamer hiernaast. 

Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar 

wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even .... (hij maakt hierbij een 

afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt 

wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen) 

OvJ Wiersma knikt instemmend. 

 

Waarom wil je de opname van een getuige inzake de moord op Marianne Vaatstra stopzetten zodra "er 

een beetje verhaal uitkomt"? Dit is weer een bewijs voor de doofpot, alsmede het bewijs dat Adema, 

Vos en Wiersma de ware toedracht van de moord al kennen. Als je oprecht een moord wilt oplossen 

en het verhaal interessant wordt, moet je juist niet de camera stop willen zetten. 

 

Hans en ik vonden de informatie wel interessant en verder onderzoek waardig. In ruil konden wij daar 

tegenover zetten de verklaring van de Visboer die Ali Hassan een lift had gegeven. Weliswaar hadden 

we die nog niet in de vorm van een kluisverklaring op papier, maar de informatie was er al wel. Van 

de latere verklaringen van Feik en Rida (respectievelijk Piet en De Leeuwarder) was op dat moment 

nog geen sprake, die zijn juist ook met hulp van Gerard en Gerrit tot stand gekomen. Ik had 

ondertussen al in 2012 van Maaike het telefoonnummer van de lerares van Feik en Rida gekregen:  

 

hallo Wim 

je vroeg mij wie destijds de lerares was in Kollum ,die met de asielzoekers het nodige heeft 

meegemaakt ,ik heb nu haar adres en tel nr mevr Douma in Burgum tel nr xxxxxxxxxxx ze verblijft ook 

wel op dit adres (vriend of fam ) Bekkema E tel nr xxxxxxxxxxxx. hopelijk kun je hier wat mee , ze is 

vrij openhartig en gelooft totaal niet in de onschuld van deze AZC ers ook zij heeft het er vaak moeilijk 

mee gehad en voelde zich niet veilig met dit soort, denk ook dat ze je wel namen kan noemen, het laat 

haar ook niet los wat hier is gebeurt met het onderzoek. groet Maaike  

  

Een stuk of vier gesprekken had ik reeds met mevrouw Douma gevoerd, waarin ze vertelde hoe 

onhandelbaar en brutaal Feik en Rida waren. Zo legden zij hun voeten op de schoolbankjes en 

wanneer Douma er wat van zei werd ze in het Arabisch uitgescholden voor "vuile hond". Dit kon zij 

verstaan omdat ze zelf een cursus Arabisch had gevolgd. Op een gegeven moment liep het zo de 

spuigaten uit, dat ze naar de schooldirecteur is gestapt met de boodschap: Of die jongens eruit of ik 

eruit! Dientengevolge werden de jongens van school gestuurd, twee dagen voor de moord op 

Marianne. Na de meivakantie zouden ze worden ondergebracht op de dependance in Dokkum. Daar 

zijn ze echter nooit verschenen. Na de moord kreeg de directeur een telefoontje van de politie dat Feik 

en Rida niet zouden terugkeren naar school en dat Rida sinds 4 mei vast zat in de Groningse 

jeugdgevangenis Het Poortje. Opmerkelijk is dat de persofficier voor de Vaatstra zaak, Michiel 

Severein, ook de directeur van Het Poortje was. Mevrouw Douma vertelde me ook dat Feik in het 

AZC Kollum woonde, maar Rida bij zijn familie in Leeuwarden. Hij kwam elke dag met de trein naar 

Buitenpost. Feik en Rida waren onafscheidelijke vrienden. Na het nieuws over de moord op Marianne 

had mevrouw Douma nauwelijks woorden nodig tegen de directeur: Denk jij wat ik denk? Inderdaad, 

de directeur dacht hetzelfde.  

 



Gerard Veenstra zei dat als hij de geboortedata van Feik en Rida had, hij hun huidige adressen kon 

achterhalen. Ik herinnerde mij dat mevrouw Douma had gezegd dat ze nog wel ergens leerlingenlijsten 

had. Ik belde haar nog een keer en de volgende dag had ze de lijst gevonden. Er stonden inderdaad 

geboortedata op, die ik meteen aan Gerard doorgaf. Het was twee dagen later dat hij bingo kon 

melden. Rida bleek nog steeds in Leeuwarden te wonen, zij het op een ander adres, Feik en zijn vader 

zaten in Rotterdam, ieder op een verschillend adres.  

 

We spraken af dat Hans een bezoek aan Feik zou brengen. Een extra reden om dat zonder mij te doen 

was dat ik zeer waarschijnlijk niet goed bij Feik zou liggen. Ik had tenslotte de afgelopen 5 jaar op 

internet geschreven dat hij bij de moord op Marianne betrokken was. En ook over Rida had ik het 

nodige geschreven. Het moet ergens in februari 2014 zijn geweest dat Hans naar Rotterdam reed. In 

hoeverre zijn beschrijving van dat eerste bezoek klopt weet ik dus niet, maar aan het eind van de dag 

belde hij dat hij Feik had gesproken en dat Feik bedenktijd nodig had. Hij wilde onder meer met zijn 

vader overleggen. Kort daarop reisden we weer naar Friesland, onder andere voor een meeting in de 

Iterij te Oudwoude met het "clubje" ingewijden. Ook hadden we een bezoek aan Rida gepland. Het 

was op een miezerige koude ochtend dat we arriveerden op het woonerfje waar Rida woont. Op enige 

afstand parkeerden we de auto. Ook hier hadden we afgesproken dat Hans het gesprek alleen zou 

doen. Rida bleek echter niet thuis te zijn. Een buurvrouw wist te melden dat zowel hij als zijn vrouw 

overdag werken en doorgaans na vijven thuiskomen. We besloten het aan het eind van de middag nog 

eens te proberen na onze meeting in Oudwoude. De tweede poging bleek vruchtbaarder. Ditmaal zat ik 

veel langer in de auto te wachten. Er moest dus een gesprek gaande zijn. We hadden afgesproken dat 

afhankelijk van hoe het gesprek verliep, ik erbij geroepen zou worden. Op gegeven moment ben ik 

richting het huis gelopen, waar ik Hans zag praten met een man in de deuropening. Er leek een 

geanimeerd gesprek gaande. Ik besloot verder in de auto te wachten. Hans kwam na ruim een half uur 

terug. Het is een onwijs leuke vent, zei Hans. Hij was alleen thuis want zijn vrouw ligt in het 

ziekenhuis, net bevallen van hun tweede kind. Hij is dus net weer vader geworden. Het is gewoon een 

nette hardwerkende kerel geworden. Op de terugreis vertelde Hans dat hij tegen Rida had gebluft dat 

we 100% zeker wisten, van meerdere bronnen, dat hij meer weet over de moord op Marianne. 

Aanvankelijk schrok Rida nogal, maar volgens Hans was het ijs al snel gebroken. De belofte dat we 

zijn identiteit niet zouden onthullen als hij zijn kennis met ons wilde delen, maakte veel goed. 

Daarnaast de dreiging dat we het tegenovergestelde zouden doen als hij niet zou meewerken. Rida was 

erg benieuwd hoe we aan onze informatie kwamen en nog verbaasder dat we hem hadden gevonden. 

Feik had hij sinds de moord niet meer gezien, volledig uit het oog verloren, hij wist niet eens waar die 

nu woonde, maar hij had er veel voor over om zijn oude schoolmaat weer eens te zien. Evenals zijn 

klasgenoot Farrad, die ook op de leerlingenlijst stond. Hans beloofde dat hij hun adressen zou krijgen 

als we zaken konden doen. Rida bevestigde al snel dat onze informatie juist was, aldus Hans. Hij wilde 

nog nadenken over ons voorstel om zijn verklaring op papier te zetten bij een notaris, maar wilde al 

wel zeggen dat Marianne niet door Jasper Steringa is vermoord. Hij haastte zich ook te zeggen dat hij 

zelf niet bij de moord betrokken was, maar van Feik had gehoord wat er was gebeurd. Hij vertelde 

Hans dat hij om de twee weken elk weekend bij Feik logeerde in het AZC. De vader van Feik ging 

tweewekelijks in het weekend naar Den Haag voor overleg met politieke vriendjes. Zo ook dat 

weekend van 1 mei 1999. Rida zei dat hij die bewuste Koninginnedag niet mee was gegaan naar de 

feestelijkheden in Kollum. Hij was achtergebleven op het AZC om de avond bij een andere vriend 

door te brengen. De volgende dag was Feik opgehaald door de politie, maar op zondagmiddag werd 

hij weer vrijgelaten. Feik had hem verteld dat hij gehoord was over de moord op Marianne en hij de 

politie had verteld dat ze door Ali Hassan was vermoord. Dezelfde avond ging Rida terug naar 

Leeuwarden en sindsdien heeft hij nooit meer wat van Feik vernomen. Van de ene op de andere dag 

was Feik van de aardbodem verdwenen en kon Rida hem ook niet meer bereiken. Datzelfde gold voor 

Ali Hassan, die Rida ook goed kende. Hieruit blijkt maar weer dat Feik al op maandag 3 mei is 

afgevoerd naar Musselkanaal, en niet pas op 27 mei zoals Justitie beweert, bij monde van zelfs twee 

ministers.  

 

Het verdere verloop met Rida ging wat moeizamer. Zijn beloofde email om tot een notarisafspraak te 

komen kwam maar niet. Hans stuurde hem een gepeperde brief, die kennelijjk de nodige indruk 

maakte. Op maandag 17 maart 2014 reist Hans alleen naar Leeuwarden voor een afspraak met Rida bij 



notariskantoor Slagman. In een café wordt eerst de verklaring samen met Rida op de laptop gezet. 

Vervolgens gaan Hans en Rida naar Slagman, waar ze ontvangen worden door notaris Kluitenberg om 

de verklaring bij hem te deponeren. Na het verhaal aangehoord te hebben, is het dan Kluitenberg die 

koudwatervrees lijkt te krijgen. Hij wil alvorens de verklaring te deponeren eerst nog even overleggen 

met zijn partner Allard Slagman. Hij is niet zeker of zijn kantoor wel medewerking wil verlenen aan 

zo'n publiciteitsgevoelige zaak, waarbij Kluitenberg nu ook lijkt te beseffen dat Justitie de kluit 

gigantisch belazerd heeft. Tegenover hem zit een Irakees die onder ede wil verklaren dat het heel 

anders zit. Na wat verstoppertje spelen, laat Kluitenberg uiteindelijk weten dat zijn kantoor geen 

medewerking wil verlenen. Een half jaar later zou ik pas vernemen wat de werkelijke reden voor de 

weigering was, daarover later meer. Waar het hier om gaat is: Als Kluitenberg die middag wel had 

willen meewerken, dan zou de kluisverklaring van Rida gewoon gedeponeerd zijn geweest.  

 

Intussen hadden we besloten niet op Kluitenberg te wachten. Bij notaris Dolstra van het kantoor De 

Haan was het geen probleem om de verklaring te deponeren. Hans liet mij weten dat hij daar in 

overleg met Rida een afspraak had gemaakt. Rida zou zich zelf melden bij Dolstra, het was niet nodig 

dat Hans nog een keer een naar de Friese hoofdstad zou reizen. De email correspondentie leest als 

volgt:  

 

From: Novio Media Uitgevers  

Sent: Wednesday, March 19, 2014 9:52 AM 

To: J. Dolstra 

Subject: Verklaringen / VERTROUWELIJK  

  

Geachte heer Dolstra, 

  

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van hedenochtend treft u bijgaand de bedoelde 

verklaring zoals deze dient te worden vastgelegd bij akte van depot.  

Het is onze bedoeling dat u de heer Hashimi telefonisch oproept ter ondertekening. Wij zullen hem 

instrueren zijn identiteitsbewijs mee te nemen.  

Wij spraken af dat u na ontvangst van deze mail mij telefonisch zult contacten ter nadere 

voorbespreking.  

De geheimhoudingsverklaring zoals u die tevens in bijlage aantreft (een getekende versie) kan ik u 

p.o. doen toekomen.  

De factuur voor de kosten dient u te richten aan Novio Media Uitgevers, Paul van Ostayenstraat 36, 

5103 PS te Dongen. 

  

Met vriendelijke groet,  

J. Hans Mauritz  

Novio Media Uitgevers 

 

From: Yvonne Hagels  

Sent: Wednesday, March 19, 2014 12:21 PM 

To:Info@Novio-Media.nl  

Cc: mr. J. Dolstra  

Subject: Verklaring onder ede 

 

Geachte heer Mauritz,  

  

Hierbij doe ik u toekomen als bijlage een opdracht tot dienstverlening betreffende het 

opmaken/passeren van een verklaring onder ede met betrekking tot de heer R. Hashimi te 

Leeuwarden.  

Ik verzoek u vriendelijk het exemplaren te ondertekenen, te dateren en vervolgens het exemplaar met 

een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) aan mij terug te 

sturen/mailen.  

  



Met vriendelijke groet,  

Namens mr. J. Dolstra, 

 

Van: Novio Media Uitgevers  

Verzonden: woensdag 19 maart 2014 13:26 

Aan: Yvonne Hagels 

CC: mr. J. Dolstra 

Onderwerp: Documenten > Re: Verklaring onder ede  

  

Geachte Mevrouw Hagels, geachte heer Dolstra, 

 

Bijgaand treft u een kopie van het paspoort van ondergetekende (ook ten behoeve van de tevens op te 

maken geheimhoudingsverklaring) als wel de ondertekende opdrachtbevestiging.  

Na ontvangst van de door u nieuw geconcipieerde geheimhoudingsverklaring zal ik deze tekenen, 

inscannen en aan u mailen.  

Wij begrepen van de heer Hashimi dat hij zich heden om 14.00 uur bij u zal melden met zijn 

identiteitsbewijs zodat u de kluisverklaring verder kunt vervolmaken.  

Als besproken ontvangen wij van u per mail een geanonimiseerde versie van de ‘Verklaring onder 

ede’ , dus met weglating van de naam van uw kantoor, met weglating van de persoonsgegevens van de 

heer Hashimi en met weglating van de kantoorstempel.  

Inmiddels, 

 

J. Hans Mauritz 

Novio Media Uitgevers 

 

From: mr. J. Dolstra  

Sent: Wednesday, March 19, 2014 1:52 PM 

To: 'Novio Media Uitgevers' ; Yvonne Hagels  

Cc: Yvonne Hagels  

Subject: RE: Documenten > Re: Verklaring onder ede 

 

Geachte heer Mauritz, 

 

Uit uw e-mail maak ik op dat u zelf niet naar Leeuwarden zult afreizen. Ik neem aan dat u dat met de 

heer Hashimi hebt besproken. Bijgevoegd treft u de geheimhoudingsovereenkomst aan. Ik verzoek u 

deze bij akkoordbevinding te tekenen en aan mij te retourneren. Ik zal zorgdragen voor de 

ondertekening door de heer Hashimi.  

Voor wat betreft de geanonimiseerde versie van de ‘Verklaring onder ede’ , dus met weglating van de 

naam van uw kantoor, met weglating van de persoonsgegevens van de heer Hashimi en met weglating 

van de kantoorstempel: ik zal de heer Hashimi vragen of hij daarmee kan instemmen en hem voor 

akkoord laten tekenen.  

Ik heb via onze receptie vernomen dat de ondertekening wellicht later op de middag zal plaatsvinden 

en niet om 14.00. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Dolstra. 

 

Aan het einde van de middag belde ik Hans met de vraag of alles in kannen en kruiken was. Ja, zei 

Hans, alles was geregeld, Rida had getekend. Nu zou de focus worden gericht om hetzelfde te regelen 

voor de kluisverklaringen van Feik en de Visboer. Ook met Feik waren al grote vorderingen gemaakt. 

Hans was nogmaals twee keer bij Feik geweest. De tweede keer had hij met Feik gesproken in café 

Engels bij het Centraal Station. De derde keer op het adres van zijn vader, ditmaal was er een advocaat 

en zijn vader erbij. Hans deed mij tamelijk uitgebreid verslag van deze meetings. Zo vertelde hij dat 

Feik nog steeds verbolgen was over het feit dat hij als verkrachter van Stephanie was neergezet. Niet 

dat het wat uitmaakt, want hij werd destijds niet met name genoemd in de kranten. Het ging slechts om 



een "inwoner van Kollum". Toen al bewuste misleiding van Justitie via de media. Het woord 

asielzoeker was uit den boze. Nee, Feik had die avond alleen wat vrijwillige kusjes met Stephanie 

uitgewisseld. Volgens Feik had zij het verkrachtingsverhaal verzonnen omdat ze ergens anders van 

overstuur was. Naar mijn overtuiging is het verkrachtingsverhaal bewust ingestoken door Justitie. Om 

een excuus te verzinnen voor zijn eerdere aanhouding. Ook had Hans Feik geconfronteerd met het feit 

dat hij ook moest weten dat een verkeerde Ali was opgepakt in Istanbul. Ja, had Feik gezegd, maar 

daar ga ik me toch niet mee bemoeien? Had Hans ook nog gevraagd of er iets klopt van de verhalen 

dat Feik op jonge leeftijd sexueel misbruikt was? Ja, maar daar wilde Feik niets over zeggen. Enfin, 

het goede nieuws was dat ook Feik bereid was om onder voorwaarde van anonimiteit naar de notaris te 

gaan. Ik kreeg de volgende berichten van Hans:  

 

From: J. Hans Mauritz - Kantoor Thuis  

Sent: dinsdag 18 maart 2014 21:12 

To: Wim Dankbaar 

Subject: Piet en Notaris 

  

Morgenvroeg gaat finale tekst van Piet naar hier.  

Heb beloofd dat ze Piet zelf bellen en ik ook mee kom 

Voordien spreek ik Piet nog wel aan (gaan we een uurtje tevoren naar café Engels) over wat we nog 

meer willen. We zitten wel in de notarissen......... 

  

Fokkema Linssen Notarissen 

Heemraadssingel 131 

3022 CD Rotterdam 

tel. 010 - 476 26 88 

info@fokkemalinssen.nl 

 

From: Novio Media Uitgevers  

Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:12 AM 

To: linssen@fokkemalinssen.nl  

Subject: Documenten als besproken / VERTROUWELIJK  

Geachte heer Linssen,  

 

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud bijgaand de documenten: de bedoelde kluisverklaring 

zoals deze dient te worden vastgelegd bij akte van depot. Het is onze bedoeling dat ik, na afstemming 

met u aangaande het tijdstip, de verklaarder oproep voor het bezoek aan uw kantoor voor de 

afronding. Wij zullen de heer Mustafa instrueren zijn identiteitsbewijs mee te nemen. Ik ga er van uit 

dat u tijdens het bezoek van ondergetekende en de verklaarder, aan de hand van het identiteitsbewijs 

van de laatste, de finale versie van de verklaring kunt vervolmaken. Wij spraken af dat u na ontvangst 

van deze mail mij telefonisch zult contacten ter eventuele nadere voorbespreking. De 

geheimhoudingsverklaring tussen mij en de verklaarder, noodzakelijk omdat ik op de hoogte ben van 

de letterlijke tekst van de verklaring, stem ik één-op-één met de verklaarder af. De factuur voor de 

kosten dient u te richten aan Novio Media Uitgevers, Paul van Ostayenstraat 36, 5103 PS te Dongen.  

Met vriendelijke groet,  

J. Hans Mauritz  

Novio Media Uitgevers 

Het ging nu allemaal lekker snel. Op 20 maart 2014 stuurde Hans mij ook de definitieve 

kluisverklaring van de Visboer, zoals die gedeponeerd zou worden door notaris H.A.J. Janssen te 



Heemskerk. Achteraf had ik moeten inzien dat er iets raars aan de hand was. Maanden aan 

voorbereiding en overredingskracht had het gekost om die kluisverkaringen gedeponeerd te krijgen en 

nu kwamen ze alle drie rond binnen een week.  

 

Intussen had ik anderzijds wel steeds meer bedenkingen bij de samenwerking met Hans. We hadden 

inmiddels het Kort Geding, aangespannen door Yehudi Mosckowicz, verloren. We mochten het 

dagboek van Maaike niet publiceren en waren ook veroordeeld in de proceskosten a raison van 6400 

euro. Onze advocaat Heijkant raadde ons aan die zo snel mogelijk te betalen. Dat heb ik dan ook 

gedaan. Vervolgens stuurde ik een mailtje naar Hans om de helft op mijn rekening te storten. Hierop 

kreeg ik geen reactie, maar een paar dagen later hadden we een afspraak bij hem thuis in Dongen. 

Toen stelde hij dat ik op dat moment niet bij hem om geld moest gaan zeuren. Hij was tenslotte 24 uur 

per dag bezig om het boek te schrijven, zat er financiëel minder goed bij dan ik, en hij was alleen maar 

aan het investeren in Wim Dankbaar. En dankzij hem zouden de harde bewijzen in de vorm van 

kluisverklaringen op tafel komen. Ik moest maar even mijn gemak houden, het zou allemaal verrekend 

en terugbetaald worden met de inkomsten uit het boek. Wat de voortgang van het boek betreft, bleef ik 

ook met vraagtekens zitten. Hoewel Hans me keer op keer verzekerde dat hij grote progressie maakte 

en het boek op een haar na klaar was, wilde hij me het boek niet laten zien. Ik was bezorgd dat ik op 

het laatste moment allerlei correcties moest maken, waar dan geen tijd meer voor zou zijn. De release 

van het boek was al een paar keer uitgesteld, maar daar waren valide argumenten voor. Zo kwam er 

bijvoorbeeld een Kort Geding tussendoor en moesten we ook nog die kluisverklaringen regelen. Die 

zouden het boek alleen maar sterker maken, dus het uitstel was gerechtvaardigd. Achteraf schaam ik 

me bijna dat ik al die praatjes zo lang heb gekocht. Hans beschikt echter over een overdonderende 

manier van spreken, waarbij je niet door hebt dat hij je weleens niet de waarheid zou kunnen vertellen. 

Het zinde hem helemaal niet dat ik maar bleef pressen om nu eindelijk wat van het boek te mogen 

zien. Hoe meer je erom vraagt, hoe averechtser het werkt, was zijn devies. Bovendien dreigde Hans 

steeds dat als ik me niet in zijn aanpak schikte, hij met het hele project zou kappen. Hij vroeg zich 

herhaalde malen hardop af of hij met mij wel de eindstreep kon halen. Ik was te negatief volgens hem. 

Ik dacht in problemen en hij dacht in mogelijkheden en oplossingen.  

Ook verliep de samenwerking met Gerard Veenstra en Gerrit de Boer steeds stroever. Waar we 

aanvankelijk hadden afgesproken dat we al onze bevindingen vrijelijk zouden delen, was het met name 

Gerrit die daarop terug begon te komen. Zo hield hij lang de DVD van de verhooropname achter. 

Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw dat hij toch wel compensatie wilde zien voor het materiaal dat 

hij had. Hans bleek zonder met mij te overleggen een deal met Gerrit te hebben besproken. Gerrit zou 

een euro per boek krijgen. Toen ik daar achter kwam gaf ik uiting aan mijn verontwaardiging en 

afkeuring. Hans wierp tegen dat hij dat niet met mij had hoeven bespreken. Die euro per boek ging 

immers af van zijn deel. En bovendien ging het hem niet om het geld maar om de eer die met het boek 

behaald zou worden. De deal was nog niet op papier gezet in de vorm van een contract. Voor het zover 

kwam, zou de zaak exploderen en zocht Hans hevige ruzie met zowel Gerard als Gerrit. Hij voelde 

zich gechanteerd en begon Gerrit en Gerard te dreigen dat hij hen helemaal kapot zou schrijven in het 

boek. Ik zat er tussen en probeerde de zaak te sussen. Mijn contact met Gerrit en Gerard is altijd goed 

gebeleven. Hieronder wat voorbeelden van wat Hans schreef:  

 

Gerrit, 
  

Vanochtend vroeg heb ik met Wim uitgebreid gesproken en aangegeven dat we niet langer zouden 

wachten. De zaak loopt nu al vanaf eind oktober, werkelijk. 

Elke keer zijn er nieuwe smoezen verzonnen, elke keer de boel gechicaneerd en vertraagd. De excuses 

waren steeds anders en altijd onlogisch. Ook nu is voor je switch (eerst de advocaat) en de door jou 

voorgewende noodzaak eerst per bank te betalen om daarna lijdzaam post uit Spanje af te wachten 

niet alleen onlogisch maar ook werkelijk nergens op gestoeld. Gelul in de ruimte. Vanochtend heb ik 

Gerard gesproken. Ook hij kon er geen chocola meer van maken. Vervolgens bel je met Wim en die 

krijg je alsnog ‘om’ voor jouw aanpak waarna het weer over het weekend wordt getild. Maandag a.s. 

of dinsdag komt dan op zeker de volgende smoes. Op zeker. Zo gaat het al drie maanden. Je neemt ons 

alle drie (ja daar is Gerard het mee eens, ik heb hem gesproken na jou laatste gesprek met Wim) 



volledig in de mailing maar dat is nu toch echt voorbij. Ik acht het laatste gesprek tussen jou en Wim 

als niet te hebben plaatsgevonden. Na dat gesprek heb ik Gerard weer gebed. Ook hij is het nu 

spuugzat. En terecht. Wim heeft je in weerwil met wat ik met hem had afgesproken andermaal een 

ontsnappingsluikje van vier dagen gegund. Dat reken ik Wim aan maar ik begrijp ook dat jij daarmee 

ook al te euforisch Gerard kon Sms-en omdat je je er weer onderuit had gedraaid en Gerard’s grieven 

naar jou toe eerder van vandaag door jou weer quasi getackeld waren.  

Een gotspe dat je over zaken als Steringa sr. (het bezoek) begint terwijl dat een grove leugen is en 

niets met de Rachid-kwestie van doen heeft. Het zijn allenmaal omtrekkende bewegingen, Gerrit, en 

dat ben ik kotsbeu. Graag of helemaal niet. Ik wil in geen geval nog langer met je samen te werken en 

als Wim dat wel wil dan is dat zijn keuze maar ik zal er in het boek niets mee doen behalve dan dat ik 

deze onzinnige bedrieglijke story met kop en kont zal omschrijven, Je obstrueert de oplossing van een 

moord die Nederland 14 jaar heeft bezig gehouden. Alleen maar voor eigen gewin. Zo ga ik dat ook 

brengen omdat het andermaal veel toegevoegd aan het bizarre plot. We hebben ook genoeg met onze 

Visboer, het feit dat we de beelden überhaupt gezien hebben en nu ook weet hebben van de identiteit 

van de verklaarder en de beschuldigde en de aankomende actie naar Feik toe. Moet dat dan maar de 

derde keiharde bron worden. Is dat hele lulverhaal van je verder niet meer van betekenis.  

Toezeggingen m.b.t. meedelen in de recettes van het boek komen thans te vervallen. Als Wim alsnog 

ook in dat opzicht met jou verder wil dan verbreek ik ook met hem de relatie en breng ik het boek zelf 

uit. Zo hoog neem ik jouw gesjoemel op. Ga een ander de pis lauw maken,vriend, maar niet mij. Het 

stadium van diplomatie zijn we allang voorbij: je bent een prutser onbetrouwbaar en een afgrijslijke 

fantast. Dat zal weldra blijken als je volgende week bij Wim en Gerard met het volgende lulverhaal 

aankomt. Het is al drie maanden een vast patroon. Zeg gewoon dat je niet hebt wat je maanden lang 

hebt geroepen dat je had. Kunnen we allemaal gewoon verder zonder elkaar de godganselijke dag te 

irriteren.  

HM 
 

Gerrit, 
  

Bij deze deel ik je mede dat ik bijgaande foto’s zal gebruiken. Allen zijn vrij van copyright want print 

screen van ‘zwart / wit’, de documentaire zoals ik dat ook als bijschrift zal vermelden.. Kwestie van 

beelcitaatrecht (artikel 15a van de auteurswet) Laat even weten op welke je nog enigszins 

betrouwbaar overkomt...... Voor wat betreft de foto van Gerard zal ik denkelijk kiezen voor en print 

screen van de webpagina Veenstrasansteg.nl omdat zulks sowieso vrij voor gebruik is.  

Ik ga morgen publiceren en zal je/jullie de tekst vooraf in het kader van hoor en wederhoor 

voorleggen. Je hoeft niet te reageren, alleen al dat ik je de gelegenheid heb geboden tot hoor en 

wederhoor is voldoende. Indien jullie niet reageren zal ik melden dat jullie niets van het al hebt 

weersproken, laat staan weerlegd. In het andere geval voeg ik jullie reacties toe, dus ook die van 

Gerard die nu ‘ook helemaal klaar met je (Gerrit, Red.) schijnt te zijn’.  

Niet dat Gerard buiten schot blijft: het adres van Feik komt niet af en de beelden waren ook beloofd. 

Dus minstens zo schuldig als jij: afpersen van twee auteurs. Geld voor info die zouden bijdragen aan 

de oplossing van de moord. Pure chantage. Door beiden. Dat komt echt goed over ....... ‘houden 

cruciale info achter voor geld..........’ 

Ik heb een prima verhaal in mijn hoofd dat nu wordt uitgewerkt. We zullen er veel sympathie mee 

scoren. In de rug gestoken door twee cowboys die voor geld de moord op Marianne Vaatstra uit willen 

nutten. Ik heb ook geen andere keus want ik wil straks bij Nieuwsuur / Een vandaag een zuiver verhaal 

neerleggen waarom we niet fysiek over de beelden beschikken. Onze wetenschap over de beelden is 

voldoende in combi met de kluisverklaring die we hebben. Wellicht komt Feik daar nog bij als ik 

maandag het adres heb.  

Gelukkig heb ik zwart op wit dat jullie ook die kluisverklaring ‘kapot wilden spelen’. Voor geld, omdat 

dat niet afkwam.  

Ik heb ook de bewijzen voor Mosko. Een KG tegen jullie beiden wordt daarmee onafwendbaar. 

Leeuwarden, Friesland en de rest van Nederland moet maar even weten wat voor vlees wij in de kuip 

bleken te hebben. Voorgewend collegiaal, nadien verraders en chanteurs.  



Ik heb je met mijn vorige mail voldoende kansen geboden daar het allemaal terug te brengen naar 

onze basisafspraak. Ik heb niets opgeblazen. dat hebben jullie gedaan door te handelen zoals 

gehandeld is.  

Ga man en paard noemen, inclusief e-mailadressen en telefoonnummer. Kunnen journalisten direct 

navraag doen. Als Nieuwsuur belt over de beelden sta je er ook niet best op.  

Ik eis zo ongeveer van Wim dat het ook op zijn site komt omdat hetgeen daar gemeld dient te 

harmoniëren met HetVerbodenDagboek.nl. Op alle andere sites zal ik posten: Kat, Vrijland, Vuurtje, 

Swapichou, Boublog Klomp, Waldnet, etc. ect. de meesten zullen ook een eigen item maken. Een 

persbericht zal ik maandag doen uitgaan naar het LC, DvHN en Omroep Friesland. Moedwillige 

obstructie oplossing moord Marianne Vaatstra door chantage van twee Leeuwardenaren.  

Smaad? Nee hoor. Ik doe dit in het algemeen belang en uit noodzakelijke verdediging, zoals dat 

wettelijk heet. Weet daar alles van (Oordopjesmoord, 4 rechtzaken, allemaal gewonnen...)  

Ik ben in mijn laatste mailtje duidelijk geweest. Het omvatte ook een chique oplossing echter het 

mocht kennelijk niet baten.  

Ik heb duidelijk gemaakt: als het los gaat is het niet meer te stoppen en geen weg meer terug zoals dat 

nu na het gesprek van heden tussen Gerard en Wim duidelijk is geworden.  

Wij gaan duidelijk uitleggen hoe we enorm gefopt zijn. Bovendien voegt het ook iets magnifieks toe 

aan het boek.  

  

Het is mooi geweest. 

  

Hans 

 

 

De ruzie liep zo hoog op dat Gerard aangifte deed van smaad en bedreiging bij de politie. En Hans 

dreigde mij dat als ik me niet zoals hij zou opstellen naar Gerard en Gerrit, hij met het hele project zou 

stoppen, zoals hij dat later nog veel vaker zou doen. Het werd steeds duidelijker dat Hans Mauritz een 

agressieve zelfingenomen blaaskaak, bully en potentaat was, die zijn eigen zin deed en geen middel 

schuwt om die zin te krijgen. Achteraf beschouwd had ik veel eerder afscheid moeten nemen van deze 

businesspartner, maar omwille van het beoogde eindresultaat bleef ik roeien met de riemen die ik had. 

Ook omdat zijn methoden en leugens pas in een later stadium in volle omvang duidelijk werden. De 

ruzie met Gerrit en Gerard werd overigens later weer bijgelegd. Ze werden zelfs uitgenodigd voor de 

boekpresentatie. Naderhand zou ik ook van Gerard leren wat de werkelijke reden was dat notaris 

Kluitenberg niet mee wilde werken aan de kluisverklaring van Rida. Kantoorgenoot Slagman is een 

zakenvriend van Gerard en was op de hoogte van de bedreigingen die Hans Mauritz aan zijn adres had 

geuit. Nu zat diezelfde Mauritz op zijn kantoor bij zijn collega Kluitenberg. Na overleg is besloten dat 

het kantoor geen medewerking verleent aan iemand die een bevriende zakenpartner bedreigt. 

 

We zitten inmiddels in april 2014. De kluisverklaringen waren in de knip en nu werd alle focus gericht 

op de voltooing van het boek dat na herhaald uitstel was aangekondigd voor 9 mei. Eindelijk begon 

Hans mij hoofdstukken te sturen. Daardoor werd mij duidelijk dat van zijn eerdere verhalen dat het 

boek bijna af was, niets klopte. De hoofdstukken die hij me toestuurde, met name het eerste hoofdstuk 

"de droom", konden mij niet echt enthousiast maken. Waarom begin je een feitelijk boek met een stuk 

fantasie? Maar het was toch duidelijk dat het satire was? pareerde Hans. Hans vond het uitermate 

ludiek en hij had alleen maar positieve feedback gekregen. Zelfs professor Smalhout ,die door Hans 

geregeld was om op de boekpresentatie het eerste exemplaar te overhandigen, had Hans enthousiast 

opgebeld. Hij had het boek in één ruk uitgelezen en vooral de droom had hij kostelijk gevonden: 

Meneer Mauritz, geniaal! Hoe komt u erop? had Smalhout uitgeroepen volgens Hans. Toen ik 

Smalhout bijna een jaar later zelf belde, kreeg ik te horen dat hij het boek nooit had gelezen en ook 

nooit de toezegging had gedaan om op de boekpresentatie te komen. Op zijn door Hans beweerde 

commentaar, reageerde Smalhout als volgt: Die meneer Mauritz moet zich maar eens na laten kijken!  

 

Het werd enorm haastwerk om het boek voor de presentatie af te krijgen. Zo heb ik als brugman 

moeten praten om Geert Wilders in "de droom" te vervangen door Pim Fortuyn. Hans kon dan wel een 

fan van Wilders zijn, maar een groot deel van Nederland is dat niet. Die lezers stoot je daarmee al af. 



Bovendien is Pim al 10 jaar dood, dus dan is het alleen maar duidelijker dat het een droom is. 

Eindelijk iets waar Hans zich wel in kon vinden. Na de de verschijning van het boek zou ik vaak te 

horen krijgen dat de eerste twee hoofstukken even 'doorbijten ' was. Ook het gebruik van dure 

woorden heb ik zoveel mogelijk beperkt. De franse en latijnse termen waren niet van de lucht. Auteurs 

werden scribenten in het jargon van Hans, om maar wat te noemen. Hans wilde kennelijk een geleerde 

indruk maken, ik was voorstander van gewone mensentaal. Los van het haastwerk om het boek te 

voltooien, moest ook de eerste drukgang besteld worden, anders was er helemaal niets te presenteren 

op 9 mei. Ik werd gemaand om even 20 mille te storten.  

 

Wim,  

  

Het precieze bedrag is 20.300,- 

De kosten zijn 50.250,- en de aanbetaling ervan 40.200,- Daarop is 8 mille (7.900,-) betaald. Te weten 

3.950,- door jou en 3.950,- door mij. Dat gaat dus nu van de huidige aanbetaling af. 

Resteert: 32.300,- Ik kan 12 mille meedoen, nu, dus resteert precies 20.300,- voor jou. Zie overzicht 

dat ik je gisteren stuurde. Het precieze bedrag is dus 20.300,- 

  

Het rekeningnummer is IBAN: NL31 INGB 0001 9859 25 t.n.v Mauritz (Dat rekeningnummer 

had/heb je al van de betaling zoals je die hebt gedaan rond 29 of 30 november 2013).  

Als je het niet voor elf uur gedaan hebt is het misschien beter om het vanmiddag via een 

spoedoverboeking te doen.  

  

Lammert de Bruin belde net: “Jullie hebben goud in de handen”. Heeft al één notaris gebeld.... Mailt 

me wat hij wil met Steringa’s. Moet dat voor hem ‘masseren’ Ze hebben bij Eén vandaag alles al op 

de rails staan. Moet eventueel nog ‘iets bij’ met Alie en Jacob’, zegt Lammert. En ze denken nog na 

over wat met ons te doen (studiogesprek of opnames vooraf) 

  

Hans 

 

Let op het laatste lokkertje: We hebben goud in handen en alles staat op de rails bij Eén Vandaag om 

groots uit te pakken bij de boekpresentatie. Succes verzekerd! Maanden later zou ik van Lammert 

vernemen dat hij helemaal geen notaris had gebeld. Was het maar waar, dat had me veel ellende 

bespaard.  

 

Ik had ook een rekening op mijn naam geopend, speciaal voor dit project. Die rekening begon al 

aardig vol te lopen met alle voorbestellingen. Zowel Hans als ik hadden de inlogcodes om het saldo te 

checken en in overleg betalingen te kunnen doen. 

 

Na de boekpresentatie bleek steeds meer dat het Hans niet lukte om media-aandacht voor het boek te 

krijgen. Voorheen had hij mij bezworen dat ik dat traject aan hem moest overlaten. Hij kon dat als 

geen ander. Ik had hem tot dan toe de vrije hand gegeven. Maar elke belofte liep op niets uit. Eén 

Vandaag was niet doorgekomen, op de boekpresentatie was ondanks vele uitnodigingen niemand 

anders van de media verschenen, maar met Eén Vandaag was hij nog steeds in gesprek, dat was 

allerminst van tafel. Ook was hij druk bezig met Brandpunt, Zembla en Dit is de Dag. Die gingen er 

vrijwel zeker aandacht aan geven, aldus Hans. Toch begon ik voorzichtig kanttekeningen te plaatsen 

bij zijn verzekeringen dat hij het voor elkaar zou krijgen. Dit irriteerde hem mateloos. Hij was ook 

bezig met Bart Olmer van de Telegraaf, die er een paginagroot artikel van ging maken voor de 

zaterdagkrant. Dat zou zeker doorgaan. Maar het artikel kwam maar niet. Op een zondagavond vroeg 

ik hem waarom hij Olmer niet gewoon vroeg wanneer het artikel geplaatst zou worden. Je kunt toch 

gewoon om de order vragen zoals elke goede verkoper dat doet? Werd het niet eens tijd dat hij mij ook 

eens wat liet proberen om de media te mobiliseren? Dat zag meneer Mauritz als kritiek, waar hij niet 

van gediend was. We hebben het gesprek maar beëindigd omdat het anders uit de hand zou lopen. 

Morgen was er weer een dag. En inderdaad begon ik die volgende dag met een blik op de ING 

rekening, zoals ik regelmatig deed om te zien of er bestellingen bijgekomen waren. Die ochtend zag ik 

echter dat Hans het volledige saldo naar zijn eigen rekening had overgemaakt. Gek, dacht ik, waarom 



zonder overleg met mij? Ik probeerde hem te bellen. Geen gehoor, dus voicemal ingesproken waarom 

de rekening was leeggehaald? Ik werd niet teruggebeld, een uur later probeerde ik het nog een keer. 

Weer geen gehoor. Dan maar een email schrijven:  

 

Hans, ik zie dat je 2300 euro hebt afgeboekt met als omschrijving verrekening. Waar is dat voor?  

 

Ook daar kreeg ik geen antwoord op. Toen heb ik Klaske gebeld met de vraag wat ik van deze gang 

van zaken moest denken? We hadden de vorige avond een onprettig gesprek gehad, vertel ik haar. 

Klaske dacht dat er wel een verklaring voor zou zijn , ik moest maar even geduld hebben tot ik Hans te 

pakken kreeg. Eindelijk belde Hans terug. Hij legde me uit dat hij van een eigen rekening een betaling 

had willen doen, maar dat lukte niet. Gebeld met zijn bank kreeg hij te horen dat er beslag op was 

gelegd door iemand die hem aan ging klagen voor het boek. Raar, dacht ik, waarom wel bij Hans en 

niet bij mij? Tenslotte had Sletering mij een proces aangedaan en Hans niet. Hans wist het ook niet, de 

reden voor het beslag had hij nog niet vernomen. Maar uit voorzorg had hij ook maar de ING rekening 

leeggehaald voordat daar ook beslag op gelegd zou worden. Later zou ik erachter komen dat ook deze 

beslaglegging een groot lulkoekverhaal was. Sletering had helemaal nooit beslag gelegd, maar Hans 

houdt het verhaal tot op de dag van vandaag vol. Sletering is dan ook nooit doorgekomen met een 

gerechtelijke procedure, die hij binnen een aantal weken diende te starten, anders is het beslag sowieso 

opgeheven. Zelfs onze gemeenschappelijke advocaat Heijkant bevestigde mij dat het verhaal onzin 

moest zijn. Hans zou dit kletsverhaal, beslag op zijn rekeningen, later ook aanwenden als excuus om 

mijn deel van de boekopbrengsten niet te kunnen betalen. Op een gegeven moment kon hij wel melden 

dat het beslag van Sletering eraf was, maar nu had een andere partij beslag gelegd. Wie die partij was, 

wilde hij niet zeggen.  

Ik besloot eerst maar eens om Eén Vandaag te benaderen. Die waren volgens Hans immers nog 

helemaal niet afgehaakt.  

 

Beste Lammert,  

Hebben jullie nu besloten geen uitzending te wijden aan de onthullingen in ons boek?  

Mvg  

Wim 

 

Lammert antwoordt dat de eindredactie al maanden geleden besloten heeft om "geen verhaal over het 

boek te brengen". Als hoofdreden geeft hij dat de redactie graag de vader van Jasper had willen 

interviewen maar die wilde dat niet. Lammert had zijn best gedaan maar door het wegvallen van deze 

troef was het niet gelukt om de eindredactie om te krijgen.Hij begrijpt dat het teleurstellend is en hoopt 

dat ik het hem niet aanreken. 

 

Lammert, dank voor je antwoord. Ik reken jullie niets aan hoor. Er komt vrijwel zeker nog meer 

nieuws dat de zaak toch weer interessant voor jullie kan maken. Zal later nog wel wat uitgebreider 

reageren.  

Mvg  

Wim 

 

Vervolgens stuurde ik Lammert's antwoord naar Hans, hetgeen het volgende resultaat opleverde:  

 

From: J. Hans Mauritz - Kantoor Thuis 

Sent: dinsdag 1 juli 2014 15:37 

To: Wim Dankbaar 

Subject: Niet meer naar mij sturen > Re: Verboden dagboek 

 

Wim, 

  

Ik wens geen kopieën te ontvangen van dergelijke schrijverijen.  

Het maakt me des duivels en negatieve energie heb ik al te veel aan je besteed. 



Ik hou m’n hart vast voor verder ongelukken die langs deze weg gaan gebeuren. 

Doe maar wat je moet doen maar vanaf zondagavond toch echt zonder mij.  

Bel en schrijf Bart Olmer, Zembla, Nieuwsuur, Brandpunt, AD, ‘ Dit is de dag’ en alle andere en al 

mijn gedane werk gaat verloren. Op zeker.  

Hoorde van Klaske dat je haar had gebeld en zonder dat je wist wat er rond de beslaglegging was 

gebeurd en mij heb weggezet als een oplichter. Je moet altijd je bevestiging zoeken en vertel daarbij 

de groots mogelijke onzin aan derden. Daar gaat alles op stuk. Alles.  

Ik was de laatste tijd meer met jouw bezig dan waar ik mee bezig zou moeten zijn. Triest is dat.  

Was GVD aan deel II begonnen, dan ben je van de straat, dan doe je echt iets nuttigs en worden 

ongelukken voorkomen.  

Enfin, je bent toch niet te veranderen. Ik heb die hoop opgegeven en kan daardoor de energie niet 

meer vinden om al het mega-belangrijke waar ik mee bezig was, Plan B, succesvol uit te rollen. Juist 

en vooral ook omdat jij er toch weer tussendoor fietst met alle gevolgen van dien. Voor de stress die 

dat allemaal met zich mee brengt is het me niet meer waard.  

Het is niet anders 

  

Hans 

 

Het patroon moge duidelijk worden. Hoe meer ik zelf de beweringen van Hans begon te checken, hoe 

meer ik erachter kwam dat die beweringen leugens waren. En Hans verkoos om agressief in de aanval 

te gaan om die leugens te maskeren. Niet hij was fout, maar ik. Het zou steeds meer blijken dat hoe 

meer Hans in het nauw kwam, hoe wilder hij om zich heen ging slaan. Later heb ik ook met met Wil 

van der Schans gebeld, de contactpersoon die Hans had genoemd voor Brandpunt en Zembla. Ook hij 

bevestigde dat hij wel contact met Hans had gehad, maar dat er nooit toezeggingen waren gedaan om 

hier aandacht aan te besteden. 

 

Nu Hans had geschreven "Doe maar wat je moet doen maar vanaf zondagavond toch echt zonder mij" 

voelde ik mij vrij om ook maar eens Rida en Feik te benaderen. Hans had mij altijd voorgehouden dat 

we nog eens een gesprek met hen met mij erbij zouden regelen. Ik had er namelijk op aangedrongen 

om die jongens te overtuigen om hun verklaringen niet anoniem te geven. En bovendien had ik nog 

een zee van vragen voor met name Feik. De vraag waarom Ali nu was weggevoerd en hij de 

moordenaar niet mocht zijn, was bijvoorbeeld nooit opgehelderd. Daar moest Feik toch wel een idee 

over hebben? Was er soms een relatie tussen zijn vader en Joris Demmink? Wist zijn vader iets over 

Joris in Turkije waarmee hij gechanteerd kon worden? Of lag de connectie met Demmink bij 

Wolfgang en Ludger? Ik had weliswaar geen telefoonnummers of emailadressen van Feik en Rida, 

maar wel hun adressen. Ik besloot hen een brief te schrijven. De brief aan Rida was als volgt:  

 

 

3 juli 2014 

 

Beste Rida, 

 

Lees eerst even bijgaande brief aan je oude vriend Fa'ek. Je hebt je een beetje bang laten maken door 

Hans. Maar je hebt niets, maar dan ook helemaal niets om je voor te schamen. Het enige dat je hebt 

gedaan is van Fa'ek gehoord te hebben dat Marianne Vaatstra is vermoord door Ali. Nadat hij 

hetzelfde verhaal aan de politie had verteld. Big deal! Is absoluut niet strafbaar.  

Ik wil jullie weer bij elkaar brengen. Je was misschien in de tijd van je vriendschap met Fa'ek geen 

lieverdje, maar je bent nu een hardwerkende vader van twee kinderen. Je bent een aardige kerel 

geworden.  

Bel, schrijf of mail me om een afspraak te maken. Ik heb het liefst dat ik samen met jou en Fa'ek een 

afspraak maak. Twee tegen één. Jullie mogen me fouilleren dat ik geen opnameapparatuur bij me heb. 

Ik vertrouw jullie. En ik ben bereid om jullie helemaal van de haak te halen, na de lelijke dingen die ik 

over jullie heb geschreven.  

  



Het was ongeveer een week later dat ik werd gebeld door iemand die zich niet wilde identificeren. Wie 

bent u? klonk het door de telefoon. Ik zei: Als u dat niet weet, denk ik dat u verkeerd gedraaid heeft! 

Nee, ik heb niet verkeerd gedraaid, want ik heb een brief van u gehad! Aha, zei ik, dan spreek ik nu 

met Feik of Rida. Dat doet er niet toe, zei de stem, ik wil eerst weten wie u bent. Dus ik leg rustig uit 

wie ik ben, dat ik een boek over de moord op Marianne Vaatstra heb geschreven samen met Hans 

Mauritz. Oh, die oplichter! zei de stem. Die klootzak heeft me dertig mille beloofd om een verklaring 

af te leggen bij een notaris. Ben jij een vriend van die oplichter? Ik zei: Ah, dan spreek ik nu met Rida. 

Dat doet er niet doe, zei de stem nogmaals, wat heeft u te maken met die oplichter? Dat weet ik nog zo 

net niet, zeg ik, maar vertel mij even wat er is gebeurd. Rida gaf al snel toe dat hij de beller was. Nadat 

ik hem een paar minuten had uit laten razen, werd hij wat vriendelijker. Rida vertelde dat hij wel met 

Mauritz bij notaris Kluitenberg was geweest, maar dat het daar nooit tot een kluisverklaring was 

gekomen. Mauritz had hem dertig mille beloofd voor het afleggen van de verklaring. Kluitenberg 

wilde niet meewerken, maar Dolstra wel. Maar Rida had eerst het bedrag van Hans Mauritz geëist 

alvorens hij zijn verklaring bij Dolstra zou afleggen. "Ik ben niet dom", zei Rida.  

Vervolgens legde ik aan Rida uit dat Hans Mauritz hem behoorlijk had belazerd. En dat dat geen 

uitzondering was, want hij had mij ook belazerd. Rida en ik konden het wel met elkaar vinden. Hij had 

al snel door dat er met mij wel te praten viel. Ik vroeg hem of hij wist dat zijn verklaring in het boek 

was afgedrukt. Dat wist hij niet. Dus las ik hem de verklaring voor. Rida's commentaar: Ik zeg niet dat 

ik het niet heb verklaard. Als ik met jou wel zaken kan doen, dan wil ik het alsnog te verklaren, maar 

niet voor niets. Ik leg aan Rida uit dat ik hem nooit een bedrag zou bieden voor het afleggen van een 

verklaring. Een verkaring voor geld is immers niets waard. Welnu, daar was Rida het niet mee eens. 

Zijn informatie was toch wel wat waard. Het beloofde bedrag van Hans Mauritz had hij als een 

geschenk van Allah gezien, nu hij net weer werkloos was geworden. Hij kon dat geld goed gebruiken. 

Rida vraagt nog: Welk bedrag heb jij er wel voor over? Ik zeg: Je overvalt me daarmee, maar als ik 

iets moet zeggen: Hooguit 5000 euro . Dat vond Rida te weinig. Hij wilde wel nadenken over 10.000 

euro. In elk geval heeft Rida bij mij de indruk achtergelaten van een leuke betrouwbare gozer. Ik 

mocht hem nog eens bellen als ik van gedachten zou veranderen.  

 

Ondertusen had Feik nog niet gereageerd op mijn brief. Nu ik van Rida had gehoord dat het bij Dolstra 

ook niet tot een kluisverklaring was gekomen, in tegenspraak met de beweringen van Hans, besloot ik 

Hans daarmee te confronteren: Op 11 juli 2014 schrijf ik hem het volgende:  

 

Rida beweert dat hij geen verklaring heeft getekend bij notaris Dolstra in Leeuwarden.Wat is de 

waarheid, Hans?  

  

Het antwoord van Hans kwam als volgt:  

 

De waarheid is dat hij een verklaring heeft afgelegd en getekend. 

Ik zal je vanmiddag de factuur van de Haan sturen. 

Wie in godsnaam is dan Rida aan het benaderen. Jij, Gerrit? 

Dit is voor mij zeer gevaarlijk en bedreigend en kan me ook nog eens bakken geld gaan kosten 

Als Rida werkelijk ontkent (kan me niet voorstellen) is er iets anders aan de hand. Of hij is bang. Of 

bewerkt. Of door het OM bezocht. Bijgaand de factuur. Dit is een herinnering. Op de originele factuur 

staan de data etc. Die zoek ik nog op maar dit volstaat. Zou een notaris mij een factuur sturen in het 

geval dat die verklaring niet zou zijn afgelegd?  

Zie bijgaand geheimhoudingsverklaring. Rida kan me nu voor 100.000 euro aansprakelijk stellen. Ik 

ga uitzoeken aan welke onverlaat ik dat te danken heb.  

 Zie bijgaande opdrachtbevestiging.Blijf er in hemelsnaam tussenuit voor er meer ongelukken 

gebeuren of instrueer de eventuele derde die met dit lulverhaal gekomen is. 

 

 Mijn reactie daarop:  

 

Ik heb Rida een brief gestuurd. Waarop hij telefonisch heeft gereageerd. Ik heb hem uitgelegd dat hij 

net zo goed niet anoniem kan verklaren omdat hij niets fout heeft gedaan. Hij zegt dat hij dat nu wel 

inziet.  



Hij beweert dat hij niet heeft getekend omdat jij hem een flinke som (hij heeft het over dertig mille) 

had beloofd die niet kwam. Hij voelt zich genaaid. 

Hij zegt overigens dat hij alsnog wel wil verklaren, maar niet voor niets. Dan wil hij zaken met mij 

doen, maar ik heb hem reeds gezegd dat zo'n bedrag niet im Frage is voor mij. Vervolgens vroeg hij 

welk bedrag dan wel. Ik heb gezegd geen idee, eigenlijk niets.  

Heb je behalve de factuur ook daadwerkelijk een kopie van zijn getekende verklaring? Dat is immers 

het bewijs dat hij zou liegen. Heeft de notaris bevestigd dat hij getekend heeft?  

 

Wim 

 

Even later belde Hans mij. Hij begon uit te varen hoe "levensgevaarlijk" ik wel niet bezig was. Hij had 

met alle kluisverklaarders een geheimhoudingsovereenkomst getekend op straffe van 100.000 euro 

boete en nu had ik hen laten merken dat hij die geheimhouding had geschonden. Heb je Feik soms ook 

een brief geschreven? Ja, zeg ik. O jee, dan zijn de rapen helemaal gaar, aldus Hans. Ik voer aan dat 

het onzin is wat hij zegt. Hans had immers toch ook aan de kluisverklaarders verteld dat hij een boek 

met Wim Dankbaar schrijft en dat die ook op de hoogte is van hun identiteit? Hans had het letterlijk zo 

opgeschreven in het boek, de wij vorm geeft aan dat ik zelfs bij alle gesprekken aanwezig was. Hoe 

kan ik de geheimhouding dan verbreken als de verklaarders weten dat ik ook op de hoogte ben? Dat 

maakte niet uit volgens Hans. Ze hadden met hem de overeenkomst gesloten. Het risico lag bij hem. 

Het was duidelijk dat Hans wanhopig op zoek was om een Zwarte Piet bij mij te leggen. En ik moest 

vooral stoppen om de verklaarders te benaderen. Achteraf is het zo logisch. Hans wilde voorkomen dat 

hij ontmaskerd zou worden als een leugenaar, dat ik zou ontdekken dat er geen kluisverklaringen en 

ook geen geheimhoudingsovereenkomsten waren getekend. Zoals ik dat in het geval van Rida reeds 

had ontdekt. Welnu, als ik hiermee door zou gaan, zou ik het hele boek kapotmaken en grote 

rampspoed over het project brengen. Een uurtje later belde hij mij weer. Als een volleerd acteur 

meldde Hans: Ja hoor Dankbaar, je hebt het voor elkaar. Ik word nu met de dood bedreigd! Ik ben net 

gebeld door een Irakees klinkende vent. Dat ik effe een ton moet betalen of dat ik er anders aan ga. 

Dat heb ik dus allemaal aan jou te danken!  

 

Dat was snel! Nadat ik Rida en Feik een week geleden een brief had gestuurd en ik dit zojuist aan 

Hans had verteld, werd hij nu binnen een uur met de dood bedreigd. De anders zo stoere Mauritz, die 

met veel pressie de verklaarders onder druk had gezet, was nu toch echt hevig geschrokken. Ik wist 

toen nog niet wat ik er van moest denken. Hij bracht het zo overtuigend dat ik moeilijk kon geloven 

dat het een verzinsel was. Dat bleek het natuurlijk wel te zijn. Ik zei nog: Sinds waneer laat jij ze zo 

bang maken? Dan doe je toch aangifte van bedreiging? Hans zegt: Ja hoor Wim, net of de politie mij 

terwille wil zijn nadat ik net dit boek heb geschreven. Je hebt werkelijk geen idee met welk kaliber 

criminelen we hier te maken hebben! Hans deed het nog even allemaal dunnetjes over in het 

navolgende mailtje:  

 

 

Nog even buiten de eventuele beantwoording van je vorige mails het volgende.  

Logisch is het dat buiten ‘De Leeuwarder’ ook de twee anderen, nadat zij door ‘een derde’ (lees: niet 

door mij met wie een geheimhouding is vastgelegd) zijn benaderd, ook zullen ontkennen ook maar iets 

te hebben getekend, van niets te weten en ‘dat die Mauritz niet goed wijs is’. Dat zou een ieder doen. 

Immers, buiten Mauritz zijn nu kennelijk meerdere mensen op de hoogte van de identiteit van de 

verklaarders. Zeer gevaarlijk en dus zal ontkenning volgen. In alle toonaarden.  

Ook naar Piet toe en mogelijk ook ‘De Visboer’ ben ik nu ook een tonnetje kwijt aan beiden. Hoewel, 

het is nog maar de vraag door wiens entourage ik ben gebeld om 100.000 te betalen bij het uitblijven 

ervan ik ‘er aan ga’. Niet duidelijk is welke clan verbonden aan welke van de drie mij met de dood 

heeft bedreigd. Ben om 17.33 weer gebeld wanneer ik kan betalen en dat instructies volgen. Ik heb het 

thuis vanzelfsprekend moeten vertellen met als gevolg dat Mireille niet meer thuis durft te slapen. 

Heeft geen slot op de slaapkamerdeur. Het is verschrikkelijk.  

Je hebt ze het bewijs in handen gespeeld op basis waarvan ze zonder tussenkomst van welke rechter 

dan ook via een deurwaarder mij de boete te betekenen waarbij men zelfs du moment kan executeren. 



Evenwel lost één van de drie (ik weet nog steeds niet uit welke hoek, vanuit welke verklaarder ik word 

bedreigd), dat bij voorkeur niet civiel maar crimineel op.  

Ik zal morgen bezien hoe de schade te beperken en wat verder te doen.  

Het is en totale catastrofe en het was allemaal niet nodig geweest. Helemaal niet, gvd.  

Alle elan, vechtlust, energie en moed om alsnog via Plan B mainstream te geraken is me uit de 

schoenen geslagen.  

 

Ik had nu toch wel door dat ik ernstig genaaid werd door Hans en zond hem een cynische boodschap 

terug: 

 

Stuur diegene die jou met de dood bedreigt maar naar mij door. 

 

Waarop ik het volgende mocht ontvangen:  

 

Je bent knettergek. Het is nu officieel.  

Het is griezelig hoe jij dit soort zaken beziet 

Je verdient met een dergelijke opmerking niet anders dan om publicitair helemaal afgemaakt te 

worden. Het is werkelijk te gek voor woorden. 

Je bent echt van een andere planeet als je denkt dat dit soort lieden genoegen nemen met een 

vervanger voor het uitgevaardigde fatwa. Hoe verzin je het. Hoe krankzinnig zo’n opmerking. 

 

Ik schreef terug:  

 

Ik geloof niet dat je met de dood wordt bedreigd. Fatwa Morgana!  

 

Ook dit leverde weer een gepikeerde, dreigende reactie op:  

 

Je gelooft het niet omdat je het niet wilt geloven. Het maakt het allemaal nog veel erger dan het al 

was. En je weet dat het allemaal aan jou te danken is. Daar ben je doodziek van en dat is 

onverdragelijk kennelijk. Vandaar een dergelijke krankzinnige one liner ‘ik geloof niet dat je met de 

dood wordt bedreigd’. Meneer gelooft het niet. Is ook echt iets om grapjes over te maken.  

Het is heel erg dat je met een dergelijk statement komt.  

Het is voor mij in ieder geval wel de limit en ik verzeker je dat hoe meer van dit soort onzinnige 

reacties volgen hoe meer overtuigd ik zal zijn van mijn voorgenomen acties om de schade mijnerzijds 

te beperken. 

Ik jou beledigd? Als dat al zo zou zijn heb ik daar gezien jouw vernietigende acties alle reden toe. 

Beledigen doe jij terwijl je helemaal niet in die positie ben. Hoe jij na je verderfelijke en alles 

vernietigede acties mij aanspreekt is werkelijk te bizar voor woorden. Dat gelooft niemand.  

Maak het niet erger dan het al is, Wim. Wat thans voorligt is helaas niet reparabel. In de komende 

dagen kun je wel schade beperken door goed na te denken over wat je zegt en mailt. Voor jezelf. 

 

Het was me nu wel duidelijk dat Hans de aanval als beste verdediging koos om zijn leugens te 

maskeren. Ik was nu vastbesloten om die leugens bloot te leggen. Ik herinnerde mij de emailtjes van 

Hans waarin hij had aangekondigd om de kluisverklaringen van Feik en de Visboer te deponeren bij 

respectievelijk notaris Linssen te Rotterdam en notaris Janssen te Heemskerk. Dus besloot ik deze 

notarissen te bellen. Bij Janssen kreeg ik de telefoniste aan de lijn. Of ik de heer Janssen kon spreken? 

Dat zal niet gaan, want de heer Janssen is al twee jaar met pensioen, klonk het. Hij heeft de praktijk 

overgedragen aan zijn partner, de heer Van Commenée. Die kunt u wel spreken, maar die zit 

momenteel in vergadering. Waar gaat het over? Ik leg de zaak uit, dat ik wil checken of bij het kantoor 

een kluisverklaring is gedeponeerd in opdracht van de heer Mauritz uit Dongen. Ik stel voor de 

bedoelde verklaring even te mailen. Dat was goed, dan zou ik wel teruggebeld worden. Dezelfde dag 

gebeurt dat ook door een vriendelijke medewerker, niet de heer Van Commenée. Deze man vertelt mij 

dat van deze zaak niets bekend is op het kantoor. De heer Mauritz is ook geen klant. De heer Janssen 

is inderdaad al twee jaar met pension en het is onvoorstelbaar dat hij dit buiten de praktijk om heeft 

gedaan. Het begint me nu te dagen dat Hans gewoon wat heeft gegoogeld op notarissen in Heemskerk, 



waarbij Janssen als eerste uit de bus rolt. Vervolgens heeft hij mij op de mouw gespeld dat hij daar de 

verklaring van de Visboer zou onderbrengen. En even later dat het allemaal geregeld was. Hans heeft 

niet geweten dat Janssen daar helemaal niet meer werkt, maar het kantoor nog wel zijn naam draagt.  

 

Ik schrijf Hans op 14 juli het volgende:  

 

Inmiddels heb ik ook de bevestiging van het notariskantoor te Heemskerk dat de Visboer niks getekend 

heeft.Notaris H.A.J. Janssen is al twee jaar met pensioen. De rest van het personeel weet ook van niks. 

Dat is twee (Rida en de Visboer) Drie is Feik. Dat je mij de de notaris niet wilt geven waar hij zijn 

verklaring zou hebben afgelegd, spreekt wat dat betreft al boekdelen. En door één van deze drie 

mannen die niets getekend hebben, word jij nu met de dood bedreigd?  

 

Wim 

 

De email die ik terug krijg, spreekt boekdelen:  

 

 

1. Jansen is NIET de notaris en die het wel is zal het je niet vertellen. Maar zoek verder. 

2. Geen notaris die een wildvreemde kond kan en mag doen van welke verklaring ook zonder 

toestemming van de verklaarder. Zelfs niet of een bepaalde persoon al dan niet verschenen is. 

3. Ik zal nimmer naar buiten komen met info over welke notaris dan ook. Gezien jouw karakter heb ik 

zelfs uit veiligheid info aan jou onthouden. Nu blijkt hoe verstandig dat is geweest. 

4. Wel of niet getekend (Rida) is totaal niet van belang bij het schenden van de geheimhouding. Je 

snapt er helemaal niets van. 

5. Niet meer mailen a.u.b. anders stuur ik nu al al je mailtjes van de afgelopen dagen door naar de 

media en de ‘anticomplotterssites’. Dan mogen ze het helemaal zelf uitzoeken en jij en het boek zijn 

afgewerkt. Ik ook, maar dat was al het geval nadat je me met het kort geding van december er in hebt 

geluisd, met info die je met Klaske deelde zonder dat je wist wat er aan de hand was (veiligstellen van 

poen), je actie met Atie versus de Steringa’s (dat heb je zelfs aan Sikko bevestigd dat dat niet ‘zo 

handig van je was’), de actie Rida en nog zo veel meer van die grappen. Ik kan rechtop staan maar als 

in de media komt dat jij zelf twijfelt aan de kluiverklaringen ben je echt gezien. Alleen al om dat feit. 

Dat je dat niet snapt. 

6. Al zou Rida niet getekend hebben (uit alle contacten met de notaris is gebleken en blijkt ook andere 

mailberichten dan al naar je gestuurd blijkt dat hij wel degelijk om 16.00 uur op die dag is verschenen 

en getekend heeft) dan staat zijn verklaring recht over eind. Hij heeft de inhoud zelfs aan jou 

bevestigd. Zo, schiet mij maar lek met dat hij niet verklaard heeft (bij 2 notarissen zelfs) en dat hij (als 

het uit zijn scene komt) wel degelijk mij kan houden aan de door mij getekende 

geheimhoudingsverklaring. Hij zelf, ook via de civiele weg, of hijzelf dan wel anderen namens hem (hij 

hoeft daar geen goedkeuring aangegeven te hebben) via de criminele weg, zoals is gebeurd. Maakt 

niet uit Wim, het feit ligt er en is een gevolg van jouw acties. Niet van de mijne. Alleen het simpele feit 

dat je hen in die positie hebt gebracht..... 

7. Het is nu zo’n bende geworden omdat je niet kon wachten op mijn acties naar de verklaarders toe 

om hen te bewegen niet anoniem te verklaren. Eerst moest Plan B af, weet je nog? En dan zou die 

actie volgen. Maar nee, hoor. En zeg nou niet zoals je tegen Sikko hebt gezegd dat ik mijn handen er 

van aftrok en jij dus vrij was te doen wat je dacht te moeten doen. Als je Sikko mails doorstuur moet je 

dat wel volledig doen. Bovendien, al zou ik je gezegd hebben ‘ik stop er mee ’dan is dat geen vrijbrief 

om dergelijke stupide, zeer gevaarlijke, onzinnige acties te doen. Dat had je ook zelf kunnen weten en 

bedenken. Stom blijft stom of het je nu vrij stond of niet. Schadelijk voor de uitgever ook.  

8. Jij gelooft asielzoekers waarvan je zelf zegt dat het inferieure moordenaars zijn..... Grappig. Ik 

begrijp wel waarom. 

9. Stop met je mails zodat ik mijn plannen niet versneld en nog heftiger dan voorlopig bedacht uitvoer. 

Luister maar naar Sikko, da’s de enige die nog over is. Saillant detail is daarbij wel dat die je nooit 

meer zou hebben gesproken als ik niet tal van ultieme bemiddelingspogingen had gedaan om jullie 

weer bij elkaar te brengen. Tjonge, wat hebben al die onnodige acties veel energie, tijd en ergernis 

gekost. 



10. Denk goed na, beter dan tot dusver. Mij maakt het niet meer uit maar je vernietig jezelf. 

  

Alle mail die nu nog komt zal ik niet langer beantwoorden. Hoe gruwelijk ze ook mogen zijn. Echter 

mag uit die niet beantwoording NIET worden afgeleid dat ik het onderschrijf, niet zou weerspreken of 

zou weerleggen. Ik zal ze (afzender dank@xs4all.nl c.q. ‘Wim Dankbaar’) ook niet meer lezen door ze 

direct te forwarden naar mijn spambox waar ze ook geautomatiseerd worden verwijderd. 

 

Op elke confrontatie met de feiten, krijg ik dus een tsunami bullshit over me heen van Hans. Nu bel ik 

dan ook maar met notaris Linssen. Deze blijkt Hans wel te kennen. Hij kent ook de verklaring van 

Feik. Hans was bij hem op kantoor geweest, maar na het verhaal aangehoord te hebben, had hij in 

overleg met zijn partners besloten dat het kantoor geen medewerking wilde verlenen. Dus Feik 

Mustafa heeft u ook nooit gezien? Nee, alleen de heer Mauritz. Toen ik Hans ook hiermee 

confronteerde, kreeg ik een soortgelijke smoes. Het was uiteindelijk niet het kantoor van Linssen 

geworden, hij was met Feik bij een ander kantoor geweest. Welk kantoor dat was, mocht ik uiteraard 

niet weten. Toch gek dat hij me dat allemaal niet verteld heeft toentertijd, maar mij in de waan liet dat 

de verklaring bij Fokkema & Linssen was gedeponeerd.  

 

Intussen had ik een aantal vertrouwelingen uit het "clubje" op de hoogte gebracht van de clash met 

Hans. Met name het idee dat hij de kluisverklaringen gelogen had, baarde mij grote zorgen. Het zal 

toch niet waar zijn dat Hans de `granietharde bewijzen` bij elkaar gefantaseerd heeft in een boek waar 

mijn naam ook op staat? Sikko en Klaske, die altijd een goed contact hadden gehad met Hans, zagen 

nu ook wel dat we grote twijfels mochten hebben bij het bestaan van de kluisverklaringen. Aan de 

andere kant vonden ze het erg jammer dat de beide auteurs nu met elkaar overhoop lagen. Dit zou de 

zaak beslist geen goed doen en de tegenstander, met name het OM, in de kaart spelen. Maar ja, ze 

begrepen ook wel dat ik het niet nakomen van de financiële afspraken en de smoezen van Hans niet 

langer voor zoete koek kon blijven slikken. Konden Hans en ik niet als volwassen mensen aan tafel 

gaan zitten om de zaak uit te praten? Desnoods met Klaske of Sikko erbij? Ik had daar nooit bezwaar 

tegen gemaakt. Lang verhaal kort: Klaske en Sikko hebben Hans twee keer aangeboden om een 

bemiddelingsgesprek te organiseren, maar beide keren liet Hans het afweten. Het is achteraf zo 

logisch, want Hans wist ook dat hij nu met twee objectieve buitenstaanders te maken zou krijgen, die 

evengoed zouden eisen om het bewijs voor de kluisverklaringen te mogen zien. Klaske bleef nog lang 

vertrouwen houden in Hans, Sikko was al snel overtuigd dat Hans de zaak had opgelicht. En die 

overtuiging werd alleen maar sterker naarmate Hans zich meer ingroef. Ook André Vergeer had ik op 

de hoogte gehouden van de strubbelingen met Hans. André had er speciaal een stuk over geschreven 

dat hij ter wederhoor had gestuurd naar Hans. "Niet over mijn lijk" heette het stuk, dat eventueel 

gepubliceerd zou worden op mijn weblog. Hans koos ervoor om heel formeel te reageren, veinzend dat 

hij eerst moest overleggen met zijn advocaat. Op woensdag 30 juli schrijft Hans:  

 

Geachte heer Vergeer, 

  

Wij ontvingen uw schrijven in goede orde.  

Gezien de aard en de omvang van uw schrijven gaan wij er van uit dat u ons een ordentelijke en 

redelijke termijn vergunt om passend, adequaat en afdoende te reageren.  

Mede om reden van het feit dat wij eerst overmorgen, komende vrijdag 1 augustus 2014, in de 

namiddag e.e.a met onze raadsman Heijkant dienen te bespreken berichten wij u dat wij uiterlijk a.s. 

maandag 4 augustus 2014 zullen antwoorden op uw schrijven van heden 30 juli 2014.  

Inmiddels verblijft, 

J. Hans Mauritz,  
op persoonlijke titel als wel namens Novio Media Uitgevers. 

  

Ik begreep later van Heijkant dat dit overleg nooit heeft plaatsgevonden. Hans tilde het even over het 

weekend. Een "ordinaire uitsteltactiek" volgens André. Maar in dat weekend valt Hans van het dak 

van zijn paardenstal, breekt 7 ribben, klapt een long en wordt afgevoerd naar de intensive care. Ja, dan 

kun je moeilijk gaan pressen voor een antwoord. Het zou minimaal 6 weken duren voordat Hans 

hersteld was, het ongeluk heeft de zaak behoorlijk stilgezet. We moesten nu vooral medelijden hebben 



met Hans en hem een beetje ontzien. Volgens de doktoren was het een wonder dat hij het overleefd 

had, aldus Hans. Ik hield natuurlijk wel een vinger aan de pols via zijn vrouw over hoe het met hem 

ging. Na ongeveer een week kon de patiënt zelf weer telefoneren, maar niet te lang. Hij mocht wel 

weer naar huis om daar verder te herstellen met een flinke dagelijkse dosis morfine. Na een week of 

drie werd de discussie hervat over de stukgelopen samenwerking. Hoe meer ik vraagtekens zette bij 

zijn gedrag, hoe meer bizar de emails werden. Hier zijn nog een paar voorbeelden:  

 

Hans,  

  

Ik begrijp dat je beslissing om een gezamenlijk gesprek aan te gaan met mij, Klaske en Sikko, een 

"nee" is geworden. Ik vind het opmerkelijk omdat ik van Klaske had begrepen dat je daar open voor 

stond. Ik begrijp wel dat je van zins bent om de financiele afspraken na te komen en mij zoals eerder 

toegezegd een verslag wilt geven over de inkomsten en uitgaven. Graag verneem ik binnen welke 

termijn dit kan plaatsvinden. Ik kom wel naar je toe om één en ander te bespreken. Ik stel voor 2 

oktober want dan moet ik ivm de HB smaadzaak ook bij Heijkant zijn.  

Los daarvan ontvang ik graag voor die datum de volgende zaken:  

- Een recente uitdraai van CB inzake het aantal verkochte boeken, zoals reeds twee maanden geleden 

beloofd en ook gestuurd is op 24 april (zie onder).  

- Een bewijs van de door de Visboer en Feik getekende kluisverklaringen, bijvoorbeeld rekeningen van 

de desbetreffende notarissen zoals je die ook van Dolstra hebt gegeven. Uiteraard zie ik liefst een 

afschrift van de aktes zelf, met notarisstempel, zoals je van plan was één daarvan op geanonimiseerde 

wijze in het boek af te drukken.  

- Een bewijs (exploot) van de beslagleggingen op de rekeningen van Novio Media, zoals tijdens de 

laatste meeting met Heijkant beloofd.  

Voor bovenstaande zaken heb ik tot op heden niets anders dan jouw woord.  

Mvg  

Wim 

 

 Wim, 

  

Dit is nu de zesde keer dat ik je hebt verzocht om me niet te mailen. Als je mee doorgaat doe ik 

aangifte van stalking. Wanneer uitgever Novio Media met een uiteenzetting komt over zaken als kosten 

en onkosten is aan haar en laat zij zich niet opleggen door één der auteurs. Los daar van: een termijn 

is daar nog niet voor te geven omdat er thans tal van zaken in ontwikkeling zijn welke van grote 

invloed zullen zijn op de beschouwing van e.e.a. Een voorbeeld: als bij gevolg van een uitspraak in het 

hoger beroep van het kort geding (nee, dat duurt geen jaar, er zal op z’n minst snel een tussenvonnis 

komen) ook ik tot substantiële boetes wordt veroordeeld ligt de zaak – in ieder geval financieel – 

alweer geheel anders. Als je het daar niet mee eens bent stap je maar naar een advocaat.  

Voor de duidelijkheid: om de ravage niet groter te laten worden dan die al is stel ik vooral jou 

absoluut niet in het bezit van vertrouwelijke informatie anders dan wanneer enig rechter mij daar toe 

dwingt of aanzet.  

Dit e-mailbericht is feitelijk alleen bedoeld om je ten laatste maal te verzoeken mij niet meer te 

bestoken met e-mailberichten. Berichten die hierna volgen verplaats ik terstond ONGELEZEN naar 

‘de prullenbak’ waarna ik dezelfde berichten ook direct uit de prullenbak verwijder. Ga er absoluut 

niet van uit dat wat je hierna nog mailt mij bereikt enik er ook geen kennis van zal en kan dragen.  

Denk maar eens goed na. Je recente en huidige acties zullen ook hun negatieve weerslag hebben op 

het hoger beroep kort geding als wel in de smaadzaak. Wapen je daar maar tegen want de smaadzaak 

laten ze je sowieso verliezen (kost bakken geld en vrijheidsstraf) terwijl je het hoger beroep in kort 

geding in het geval ze Maaike niet oproepen (en dat zullen ze warschijnlijk niet doen) je daar ook de 

pottenbak in ga. Dan gaat het je alles, maar dan ook alles kosten, hetgeen ik niemand toewens.  

Voor wat betreft verdere zakelijkheden melden wij ons wel indien de tijd daarvoor rijp is als 

bovenstaand aangegeven. 

  

J. Hans Mauritz 



mede namens Novio Media Uitgevers. 

 

De strategie van Hans was nu wat gewijzigd. Rond de doodsbedreiging was het oorverdovend stil 

geworden. Hoe hij deze zaak heeft opgelost heb ik nooit mogen vernemen. Evenmin of zijn dochter al 

weer thuis durfde te slapen. Hans probeerde me nu bang te maken met alles wat me boven het hoofd 

hing qua rechtszaken. Ik zou have en goed verliezen, het OM zou me helemaal uitkleden. Ik deed er 

verstandig aan om hem vooral te vriend te houden, want het was in ons beider belang om de 

verdediging tot een goed einde te brengen. Hij had nog wel wat goede adviezen voor mij. Zelf maakte 

hij zich geen zorgen, want hij had alles al jaren zo geregeld dat er bij hem geen stuiver te halen viel. 

Zelfs zijn auto had hij op naam van de zaak van zijn vrouw gezet. Kennelijk had Hans al veel ervaring 

opgedaan met het ontwijken van schuldeisers. Nee, ze zouden het geld wel bij Wim komen halen. Hij 

was dan zelf ook partij in het Kort Geding, maar daar was hij tegen wil en dank in betrokken door mij. 

Dat nam hij me ernstig kwalijk. Ik had namelijk aan Mosckowicz per email de vraag gesteld waarom 

alleen ik gesommeerd werd en niet de andere co-auteur die nota bene ook de uitgever van het boek 

was. Samen uit samen thuis, dacht ik, met name ook omdat het juist Hans was geweest die me 

adviseerde om niet onder de indruk te zijn van de sommatie en de dreiging van een dagvaarding. We 

hadden immers al geantwoord dat we het dagboek van Maaike niet integraal zouden opnemen in ons 

boek. Op dat moment meenden we ook dat het niet zo'n vaart zou lopen met een dagvaarding van 

Mosckowicz. Blaffende honden bijten niet en waarom zou Mosckowicz doorpakken als we reeds 

gezegd hadden het dagboek niet te publiceren? Dat zou een volledig overbodige rechtsgang zijn. Kort 

na mijn mailtje aan Mosckowicz werd Hans ook gesommeerd onder dreiging van een dagvaarding. 

Mosckowicz zou later stellen dat hij sowieso van plan was om Hans en zijn uitgeverij te dagvaarden 

ingeval het tot een procedure zou komen. Onvermijdelijk, want de uitgever is eindverantwoordelijk 

voor een boek. Dit had niets met mijn mailtje te maken. Maar volgens Hans had ik hem er in geluisd. 

Zonder mijn mailtje was hij buiten schot gebleven, zo redeneerde hij. Zo was het altijd met Hans. De 

schuld lag nooit bij hemzelf. Ik lag natuurlijk het meest in het schootsveld als jarenlange publicist over 

de zaak en zolang Mauritz kon toekijken vanaf de zijlijn vond hij het prima zo. Het was nu van belang 

dat er een bespreking kwam met Heijkant om het hoger beroep te kunnen winnen. Volgens Hans liep 

ik grote risico's om twee ton aan dwangsommen te verbeuren. Zijn redenering was dat we even de 

strijdbijl moesten begraven om dit gevaar af te wenden. Ik zei dat ik het risico helemaal niet zag, 

omdat we ten eerste nooit het letterlijke dagboek hadden gepubliceerd en ten tweede omdat 

Mosckowicz de verjaring van de dwangsommen nooit had gestuit. Dit had hij wettelijk na zes 

maanden moeten doen maar niet gedaan, waardoor zijn recht op vordering sowieso was vervallen. 

Welnu, ik onderschatte de corruptie van de rechtstaat in deze afbreukgevoelige zaak, betoogde Hans. 

Tegelijkertijd had hij al maanden volgehouden dat hij nog steeds bezig was met Plan B. Dit hield in 

dat hij diverse personen op de schop wilde nemen, waardoor deze min of meer gedwongen werden om 

actie te ondernemen. Voluit in de aanval tegen lieden als Jan Verkaik, Cor Reijenga, Bauke Vaastra, 

Henk Mous en Wolfgang. Als we die uit de tent konden lokken, zouden de media er wel over 

schrijven. Deze aanpak had ook voortreffelijk gewerkt met de gratis boekuitdeling in Oudwoude. 

Anderzijds had Hans de moed ook nog niet opgegeven langs de reguliere weg. Hij was nu met Jeroen 

Pauw bezig, die hevig geïnteresseerd zou zijn voor zijn nieuwe programma. Hij wilde me niet blij 

maken met een dode mus, maar het moest toch wel erg raar lopen als daar niets uitkwam. Hij had al 

een drie man sterk redactie-team op bezoek gehad om de zaak voor te bespreken. Of dat werkelijk 

gebeurd is, weet ik niet. We moesten ons eerst maar even concentreren op de dingen die prioriteit 

hadden en waar we blij van werden. Op een later tijdstip konden we dan wel de andere problemen 

bespreken. Het was niet goed om dat nu te doen, anders zouden we binnen de kortste keren weer ruzie 

hebben. We maakten een afspraak bij Heijkant op kantoor in Dongen. Daarvoor zou ik bij Hans thuis 

langs komen om hem op te halen. Hij kon immers nog niet zelf autorijden. Tijdens dat bezoek 

bezwoer Hans mij nog eens dat hij alle afspraken zou nakomen en dat we daar later over zouden 

spreken om de lucht te klaren. Volgende week zou Hans weer auto kunnen rijden en dan zouden we 

elkaar halverwege, bijvoorbeeld in motel Vianen, ontmoeten voor dat gesprek. Ook hoefde ik niet te 

twijfelen aan het bestaan van de kluisverklaringen. Althans niet van Feik en de Visboer. Van Rida had 

hij inmiddels toegegeven dat die niet bestond. Notaris Dolstra had hem eenvoudig niet ingelicht dat 

Rida niet was komen opdagen. Ik vond dat moeilijk te geloven. Had Hans Dolstra dan zelf niet 

gebeld? Ja, dat had hij gedaan, maar Dolstra was al naar huis en de telefoniste had hem gezegd dat 



volgens haar alles goed was gegaan. Pas nadat ik Hans had geconfronteerd met Rida's verhaal dat hij 

niet had getekend, had hij Dolstra gebeld en bevestigd gekregen dat Rida inderdaad niet was 

verschenen. Ook dit verhaal zit ongetwijfeld vol leugens. Net of Hans niet meteen een afschrift van de 

verklaring had willen hebben. In elk geval besloten we ook een aanvang met Plan B te maken. Ik had 

een persbericht gemaakt over Wolfgang, die ons inmiddels had aangezegd dat hij ons wilde aanklagen 

voor smaad en laster. We hadden het persbericht ook al aan Wolfgang voorgelegd. Hans was het 

ermee eens dat we dat persbericht nu wel konden plaatsen. Hij zou het naar de media sturen en 

vervolgens ook op zijn website publiceren, waarna ik het ook mijn weblog moest zetten. Na de 

meeting met Heijkant, spraken we af dat Hans dit op maandag 15 september zou doen. Het stond die 

maandag nog niet op de site, dus belde ik Hans. Hij was er nog niet toe gekomen, maar zou het de 

volgende dag zeker doen. Dinsdag stond er wederom niks op de site. Woensdag mail ik hem het 

volgende:  

 

Wat is er tussengekomen dat het Wolfgang persbericht nog niet op de site staat?  

Wim  

Het antwoord:  

 

MOET IK NU STEEDS VERANTWOORDING AFLEGGEN ALS IETS WAT ANDERS LOOPT DAN 

GEPLAND OF DOOR JOU BEDACHT CQ GEWENST? ONDER DE HUIDIGE 

OMSTANDIGHEDEN? DACHT JE DAT? 

 

De ruzie was weer in alle hevigheid opgelaaid. Er volgde een mailwisseling waar ik de lezer niet mee 

zal vervelen, maar de beledigingen en verwijten vlogen me om de oren. Hans begint zich nu vooral te 

verkneukelen over het vooruitzicht dat ik helemaal kapot wordt gemaakt. Daar zal hij zeker zijn 

steentje aan proberen bij te dragen. Hij heeft nu zelf ook een aangifte van smaad tegen mij gedaan. 

Samen met die van Wolfgang word ik op zeker veroordeeld , want ik ben nu een recidivist. Ik ben 

immers al een keer veroordeeld wegens smaad. In een eventuele zaak van Wolfgang wil hij me ook 

graag pootje lichten. Hier slechts één van de vele voorbeelden:  

 

Stop nou toch met mailen, beste man. Je weet amper wat je boven het hoofd hangt... 

Ik ga graag naar Leeuwarden. Heel graag. Als ik al veroordeeld wordt is dat maar zo maar ik denk 

dat jij de bak indraait waar ik geheel buiten staat. Immers, los van het feit of die kluisverklaringen er 

nou wel of niet zouden zijn nog steeds stel je op je site dat de verklaringen wel als zodanig zijn 

afgelegd. Ja, en daar gaat het Reyneveld nou net om. Je steekt je eigen kop zo in de strop, de beul 

hoeft alleen nog maar het luikje weg te trappen. 

 

En zo bouwt Hans steeds grotere luchkastelen. Betalen zal hij mij ook nooit, want hij heeft op mij een 

veel grotere schadeclaim. Het was mij en iedereen die ik op de hoogte hield nu defintief duidelijk dat 

er met deze man niet langer te werken valt. Volledig de weg kwijt. Ik besloot na nog een paar weken 

dat de maat nu echt vol was en ik aan mijn lezers verantwoording schuldig was om hen op de hoogte 

brengen. Het heeft nog een tijdje geduurd omdat ik vanuit het clubje de waarschuwing kreeg dat als ik 

de ruzie op straat zou gooien, het project sowieso kapot was en het OM de lachende derde zou zijn. En 

net als ik waren ze ook overtuigd dat de informatie in het boek wel juist was, was het wel zo erg dat 

die niet vastgelegd was in de vorm van kluisverklaringen? Maar ja, als ik het niet zou doen, ben ik 

mede verantwoordelijk voor het bedrog van Mauritz, dat begrepen ze ook wel, nog even los van het 

feit dat ik door Hans ook financieël getild was. Bovendien hadden de lezers ook recht op de waarheid. 

Op 16 oktober publiceer ik het volgende op mijn weblog:  

 

Breuk met Hans Mauritz. Helaas moet ik mededelen dat ik besloten heb met Hans Mauritz te 

breken. Dit heeft weinig met de inhoud van het boek te maken, maar is zuiver gelegen in de 

omstandigheid dat Hans gaandeweg een onbetrouwbare zakenpartner is gebleken, die vele 

toezeggingen, beloftes en afspraken niet nakomt. Daarnaast heeft hij me teveel aantoonbare 



onwaarheden verteld over zakelijke aspecten. Ik heb geen andere keus. Ik zal een aantal voorbeelden 

geven om mijn beslissing te motiveren. 

 
Geen betalingen. Ik heb de drukgangen van het boek voorgefinancierd voor verreweg het grootste 

deel. Dit is in april geweest. Zo’n 25 mille. Geen risico volgens Hans, want je weet zeker dat je het 

geld terugkrijgt. Er waren toen al 5000 boeken voorbesteld, dus die inverstering was er al uit. Er 

zouden nu ruim 10.000 boeken zijn verkocht, waarvan de betalingstermijn van Centraal Boekhuis 

reeds lang is verstreken. Hans beweert nu dat hij op een haar na failliet is en er beslag door derden is 

gelegd op zijn uitgeverij. Welke partijen dat zijn wil hij niet zeggen. Kortom ik heb nog geen cent 

teruggezien. In de maand mei vroeg Hans mij hem even uit de brand te helpen door 1500 euro op zijn 

rekening te storten. Zo kon hij zijn kwartaallimiet op zijn ING rekening handhaven. Hij zou het geld 

binnen enkele dagen terugstorten. Is nooit gebeurd. Tevens hadden Hans en ik de afspraak dat we 

kosten voor de procedure van het Kort Geding over het dagboek 50/50 zouden delen. Op het moment 

dat er betaald moest worden, zowel de kosten voor onze advocaat als de kosten van de tegenpartij 

waartoe wij veroordeeld werden, bleek Hans het geld niet te hebben. Dat zou wel goed komen met de 

opbrengst van de boekverkoop. Tot op heden heb ik al die kosten betaald, bij benadering zo’n 18 

mille. 

Zonder overleg. Speciaal voor het boekproject waarvan de inkomsten 50/50 gedeeld zouden worden, 

hebben we een gezamenlijke rekening geopend bij de ING bank. Dit voor klanten die het boek direct 

bij ons wilden bestellen in plaats van via de boekhandel. Die rekening heb ik geopend op mijn naam, 

dus formeel op mijn verantwoordelijkheid. Onder het motto “ik vertrouw jou, jij vertrouwt mij” heb ik 

Hans de inlogcodes gegeven om zelf inzage te hebben en betalingen te kunnen doen. Uiteraard altijd 

na onderling overleg en overeenstemming. Een tweetal maanden terug heeft Hans zonder overleg het 

hele saldo van destijds 2300 euro ervan afgehaald en naar een eigen rekening gesluisd. Zijn excuus 

achteraf was dat er op zijn rekening van Novio Media beslag was gelegd en “uit voorzorg” ook het 

geld van de gezamenlijke ING rekening “in veiligheid” had gebracht. Ook dit geld heb ik tot op heden 

nooit teruggezien ondanks uitdrukkelijk verzoek het bedrag terug te storten. Begin augustus kreeg ik 

een brief van de ING dat mijn aanvraag voor een kwartaallimiet van 1500 euro was afgewezen. Ik had 

echter helemaal geen aanvraag gedaan. Bij navraag bleek dat er via internet op 29 juli een aanvraag 

was gedaan. De enige die naast mij de inlogcodes had was Hans. Hans ontkent nu dat hij dit heeft 

gedaan, maar dan moet het dus een hackende kabouter zijn geweest, die mijn rekening nog eens voor 

1500 had rood willen trekken. Ook had Hans de inlogcodes voor mijn weblog. Na een 

meningsverschil heeft hij mijn gebruikersnaam van Wim Dankbaar verandert in 

“tebizarvoorwoorden”. Dit soort handelwijzes blijkt een patroon te zijn met vrijwel iedereen met wie 

Hans zaken doet. 

Bovendien is mij gebleken dat Hans een oud schuldeiser (drukker van zijn boek De Oordopjesmoord) 

heeft beloofd dat ik zijn schuld zou voldoen. Wederom zonder dat ik daar iets van wist. Onderstaand 

de bedoelde emails naar deze schuldeiser: 

Ik heb me vergist. Was niet naar jouw incassobureau. 

Ben betaling aan het regelen via mijn partner. 

Bel je voor afspraak met mijn co-auteur ter zake ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ 

waarover wij spraken.  

Hans 

++++++++++ 

In geen geval. Overvallen door onverwachte zaken die topprioriteit eisten. 

Wanbetalers zijn we evenmin. 

Denk dat de door mij gestelde oplossing een win-win situatie geeft en dat moet toch ook veel waard 

zijn. 

Ik bel je zodra ik weet wanneer mijn partner mee kan naar de afspraak. 

Hij zal de betaling doen, juist en vooral ook de betaling vooraf voor het nieuwe boek.  



Hans 

 
Geen inzage. In het begin van ons partnership beloofde Hans mij zijn inlogcodes voor Centraal 

Boekhuis te geven zodat ik ook zelf kon bijhouden hoeveel boeken er zijn verkocht. Toen ik hem daar 

een aantal maanden geleden aan herinnerde, zei hij dat dat niet ging om dat het password “IP 

gerelateerd” zou zijn en het account alleen van zijn IP adres te benaderen was. Maar hij zou me wel 

een uitdraai sturen. Tot op heden heb ik geen recente uitdraai gekregen. Navraag bij Centraal Boekhuis 

leerde me dat de inlogcodes niet IP gerelateerd zijn en dat je ook vanuit een computer in Timboektoe 

het account kunt raadplegen. Voorts wil Hans me geen inzage geven in de partijen die bij hem beslag 

zouden hebben gelegd. Ik betwijfel daarom inmiddels of er daadwerkelijk beslag is gelegd. Bovendien 

is het zo dat je niet eeuwig beslag kunt leggen. Men dient binnen 1 maand een procedure te starten, 

anders is het beslag er vanaf. Naar alle waarschijnlijkheid is dit dus ook weer lulkoek. 
 

Te veel geblaat, te weinig wol. In feite verliep het partnership met Hans al vrij snel anders dan de 

voorstelling die ik ervan had. We zouden samen een boek schrijven op basis van gelijkwaardigheid. 

Volgens Hans was 70 tot 80% van het boek reeds geschreven door mij. Op mijn weblog rechtiskrom. 

De romp van het boek was al klaar, aldus Hans. Mijn idee was dat we samen een indeling zouden 

maken van opbouw en hoofdstukken. Dat Hans een hoofdstuk zou schrijven, mij zou aanleveren en 

dat ik dat dan zou fatsoeneren en vervolmaken. Stukje bij beetje, zodat we binnen een aantal maanden 

een leesbaar boek hadden. Het ging al gauw anders. Hans wilde het in eigen hand houden en zou me 

pas het volledige boek sturen om dan in één klap het hele boek te corrigeren en perfect te maken. Zo 

heeft hij me zes maanden aan het lijntje gehouden dat het boek bijna klaar was, en me binnen “één a 

twee weken” zijn voltooide werk zou sturen. Steeds verzekerde hij me dat hij er 24 uur per dag, 7 

dagen in de week mee bezig was, dat het boek op een haar na klaar was. Echter steeds werd het sturen 

van het bijna voltooide werk uitgesteld. De eerste publicatiedatum die Hans voorstelde was 11 

december 2013. Uiteindelijk is de werkelijke boekpresentatie op 9 mei 2014 geschied, 6 maanden 

later. Pas een maand daarvoor begon hij me hoofdstukken te sturen en toen is mij en anderen gebleken 

dat hij al die tijd daarvoor weinig tot niets op papier had gezet. Hierdoor is de eindfase een haastig 

werk onder grote tijdsdruk geworden, waardoor er in de eerste druk schaamachtig veel schrijffouten 

zijn beland. Gelukkig waren dat niet meer dan 600 exemplaren. 

Tevens heeft Hans mij en anderen telkens voorgehouden dat er mainstream media aandacht rond het 

boek zou komen. Hij zou dit regelen en ik moest het aan hem overlaten omdat hij daar volgens hem 

beter in was. Ik heb mij daarin geschikt met de gedachte dat als hij levert er niets te klagen valt. Maar 

zoals bekend is er uiteindelijk op dit terrein niets uitgekomen. Mijn ervaring met Hans is dat hij een 

patroon aan de dag legt van verwachtingen/toezeggingen/beloftes die niet uitkomen. Als ze wel 

uitkomen vrijwel nooit binnen de beloofde termijn. Dit nog afgezien van pertinente onwaarheden over 

deals en afspraken die hij met boekhandels had gemaakt. In bepaalde gevallen bleken deze 

boekhandels van niets te weten. 

Tot slot is het partnership van een 50/50 gelijkwaardige samenwerking steeds meer geëvolueerd tot 

een one-man show waarin Hans vrijwel alles naar zich toetrok. Ik heb Hans leren kennen als een man 

die meent dat hij alles beter kan dan anderen en bij een mislukking de schuld altijd bij anderen legt. 

Mijn grootste fout is nog geweest dat ik hem de controle over de financiën heb gegeven. Het 

vertrouwen dat hij kreeg is keer op keer beschaamd. Uiteindelijk zijn de beledigingen me zwart op wit 

per email om de oren gevlogen. 

Verbreking communicatie. Recent heeft Hans elke vorm van communicatie verbroken, en zelfs 

gedreigd met aangifte, nota bene tegen zijn partner/co auteur/geldschieter. Nadat ik hem nogmaals 

beleefd heb gevraagd om inzage in een aantal van de bovengenoemde punten.  



In deze publicatie heb ik het dan nog niet over het feit dat er ernstige twijfels zijn over het bestaan van 

de kluisverklaringen. Het was nog mild en ingetogen, slechts een opsomming van de droge feiten. 

Hans reageert de volgende dagen op zijn eigen website hetverbodendagboek.nl. Op geen enkele wijze 

gaat hij op de genoemde feiten in. Hij schrijft onder meer:  

 

Wim Dankbaar, co-auteur van 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra', heeft op zijn website 

ongemeen fel uitgehaald naar alles en iedereen, de media en zelfs zijn uitgever Novio Media alsmede 

naar zijn mede-auteur Hans Mauritz. De werkelijke reden achter deze smadelijke en in alle opzichten 

volstrekt onware publicatie zal middels een over all-reactie van de uitgever als wel van Mauritz zelf 

worden gecommuniceerd via betrokkenen, volgers, voorbestellers van het boek en 'het çlubje van 

getrouwen' welke betrokken zijn geweest bij additioneel onderzoek en de totstandkoming van het boek. 

Novio Media zal zich niet uiten via het publieke domein omdat de achtergronden van Dankbaars 

'Nervous Breakdown' daarvoor te serieus en te persoonlijk zijn.  

 

Het is duidelijk dat de twee verloren, cruciale rechtszaken als wel de ongemeen felle aanvallen op de 

persoon van Dankbaar en de treiterijen van het Openbaar Ministerie aan het adres van Dankbaar 

hem uiteindelijk hebben gebroken.  

 

Wel heeft Novio Media en Mauritz in overleg met haar advocaat inmiddels actie ondernomen om de 

schade welke voortvloeit uit de huidige onbezonnen acties van Dankbaar in kaart te brengen en 

gepaste maatregelen te nemen.  

Novio Media Uitgevers betreurt de huidige gang van zaken en zal ondanks deze ontwikkelingen medio 

november vanuit haar positie als uitgever overgaan tot de uitrol van het eerder aangekondigde 

(marketing) Plan B waarbij de landelijke media niet langer om de inhoud van het boek heen kunnen. 

Gelijktijdig met de geplande acties verschijnt de derde druk in een aanzienlijke oplage. Een uitgave 

die geheel zal zijn aangepast aan de actualiteit, de inhoudelijkheid van Plan B, alle ontwikkelingen na 

verschijning van de eerste druk en een duiding van Dankbaar's huidige, jammerlijke en voor veel 

partijen laakbare acties. 

Al begin augustus 2014 beëindigde 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra'-uitgever Novio 

Media als wel auteur J. Hans Mauritz de samenwerking en relatie met Wim Dankbaar, co-auteur van 

het gelijknamige boek. Dit in tegenstelling tot andere berichten en publicaties op de website van 

Dankbaar zelf. De reden van de breuk lag in het feit dat Dankbaar meer en meer op eigen houtje en 

zonder overleg de nodige acties initieerde welke schadelijk waren voor de belangen van zowel 

uitgever Novio Media als Mauritz. Om tactische redenen maakte Novio Media deze breuk destijds niet 

publiekelijk terwijl ook het ernstige ongeval van auteur Mauritz de activiteiten rond het boek bijna 

drie maanden stillegden.  

 

Pas sinds enkele dagen is Novio Media op de hoogte van de achtergronden rond de zeer spijtige 

kamikazeacties zoals Dankbaar deze thans uitvoert en is duidelijk geworden dat zijn geestelijke 

gesteldheid niet is te benijden. Volgens intimi is de situatie zorgelijk. 

 

De leugens en "make believe" in dit schrijfsel behoeven geen nadere uitleg meer. Uiteraard was het 

schadelijk voor Mauritz dat ik zelf acties ondernam. Hij werd daarmee immers ontmaskerd als 

oplichter. Maar wel een goeie oplichter. Je kunt je gewoon moeilijk voorstellen dat alles wat hij 

vertelde, gelogen is. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat lang niet alles gelogen is. De verhalen 

waren vaak zeer gedetailleerd. Zo werd ik bijvoorbeeld in het voorjaar van 2014 ook een keer door 

Hans gebeld. Dit was nadat Feik zijn beweerde kluisverklaring had afgelegd, maar nog voor de 

boekpresentatie op 9 mei 2014. Hans vertelde mij dat hij door iemand was gebeld die zich niet wilde 

identificeren. Maar deze persoon wist kennelijk dat wij met Feik bezig waren. We zaten op het goede 

spoor volgens deze man. Hij wilde wel wat extra informatie kwijt. Op de dag dat Feik was opgepakt , 

1 mei 1999, zat Feik's vader in Den Haag. Die is als een speer naar het bureau Buitenpost gereden. 

Daar heeft Feik's vader met verscheidene agenten gesproken. Volgens de informant was dat ouwe 

jongens krentenbrood. Ook heeft de vader vanuit het bureau allerhande telefoontjes gepleegd. De 

volgende dag mocht Feik met zijn vader terug naar het AZC. Deze informatie sloot aardig aan bij het 

verhaal van Rida, die had immers ook gezegd dat vader Mustafa dat weekend in Den Haag zat. Het 



bevestigt ook het het idee dat Feik's vader behoorlijk connected was, en niet alleen zijn gezag kon 

doen gelden binnen de Koerdische gemeenschap op het AZC. Wie kan dit geweest zijn, vroeg ik 

Hans? Een ex-politieman of een vriend van Feik? Geen idee, zei Hans, maar hij dacht toch wel een 

vertrouwenspersoon van Feik. Wat had Hans verder afgesproken met deze persoon? Konden we hem 

contacteren? Nee, de beller had gezegd dat hij wel weer zou bellen binnen een week of drie. De 

anonieme informant heeft dit echter niet meer gedaan volgens Hans. Ik vertel het verhaal hier, met de 

kanttekening dat ik niet weet wat er van waar is.  

 

Na overleg met André, besluiten we nu ook maar zijn stuk te publiceren, waar Hans ondanks het 

geboden wederhoor nooit op had gereageerd:  

 

 

Niet over mijn lijk 

 

– Door André Vergeer 

 

Op 9 mei jl. werd het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” dan eindelijk gepresenteerd 

in hotel Jan Tabak in Bussum. Kosten noch moeite waren gespaard om het boek “in de markt” te 

zetten. Reclames en persberichten waren niet van de lucht; ook Micha Kat van Klokkenluideronline 

was onder de genodigden vanwege zijn herhaalde scherpe analyses over deze zaak. Zo ook Eric Donk 

vanwege zijn baanbrekende filmopnamen over de zaak Vaatstra. Nieuwe en vooral opzienbarende 

feiten werden die avond gepresenteerd en diverse betrokkenen van het eerste uur waren uitgenodigd. 

Genodigden/volgers ook van rechtiskrom.nl, die al eerder ingetekend hadden op het boek, tot een 

heuse strafadvocaat aan toe. Vreemd genoeg ontbraken de media echter, een giga-scoop van de 21e 

eeuw negerend. Maar over het waarom daarvan zou ik gauw genoeg achter komen want alles bleek 

achteraf op een aantal zeer storende leugens te zijn gebaseerd. Ik kan het helaas niet anders 

verwoorden. Helaas, omdat ik daar ook enige jaren aan onderzoek aan heb besteed en mijn naam ook 

aan dit onderzoek is verbonden, vandaar de titel hierboven. 

 

Samen met o.a. Maaike, Klaske en Auke, Aant, Wim, Hilly, Ronnie en Sikko, Atie, Gea en Akky, 

Isabella, Rosalin, Doetie, Bertus, Gerrit en vele anderen en zelfs met Bauke Vaatstra hebben we 

gelachen en gehuild om zoveel onrecht van Justitie en zoveel leugens. Onder aanvoering van Maaike, 

haar dagboek én Klaske hebben we tal van getuigen opgespoord en gesproken, kluisverklaringen 

opgesteld en laten ondertekenen, reconstructies gemaakt (ieder naar zijn eigen vermogen en kunde) en 

allerlei kosten volledig voor eigen rekening genomen. Fouten gemaakt maar altijd integer geprobeerd 

voor de hele waarheid te gaan. Eigenlijk waren wij er al jaren geleden uit: Justitie heeft heel Nederland 

bedrogen in de grootste doofpot aller tijden en de verkeerde persoon veroordeeld. Nog eens gesteund 

door de uiterst volgzame media. 

 

Zelfs Bauke Vaatstra en zijn kinderen gingen uiteindelijk mee in die leugens van Justitie onder het 

motto ‘beter één vogel in de hand dan tien in de lucht’. Hetgeen door ons als puur bedrog werd gezien 

tegenover zijn vermoorde dochter. Wat hebben wij en anderen een kritiek gehad op Bauke Vaatstra en 

op zijn kinderen. En op de afschuwelijke manier hoe hij zijn ex-vrouw Maaike monddood heeft 

gemaakt met de hulp van zijn kinderen. In onze ogen ‘verkocht’ hij de moord op zijn jongste dochter 

zelfs aan de hoogste bieder: “beter een goed pensioen dan de echte dader opgespoord”. Niet kan 

worden ontkend dat Bauke jarenlang heeft gestreden voor de waarheid maar uiteindelijk is hij dan toch 

gezwicht voor de leugen. Dreigementen van zijn kant aan ons adres waren dan ook niet van de lucht. 

“Jullie zijn stapelgek en zelfs oplichters die ongeveer alles bij elkaar hebben verzonnen. En denk 

erom, ik weet je te vinden ”. Met een ijskoude blik, terwijl wij al zijn getuigenissen en verklaringen 

van het tegendeel immers heel scherp zwart-op-wit en op (video)beeld hebben. 

 

Ook de familie van Jasper Steringa wierp de handdoek. Niet opgewassen tegen de heersende macht, de 

kerkelijke bemoeienis en de boze blikken van buren en kennissen. Niet bij machte om de leugens van 

de waarheid te scheiden. Ondanks onze talloze bezoeken, onze – getekende – verklaringen en ondanks 

hun eigen grote twijfels, nemen de ouders van Jasper het thans voor lief dat hun zoon de geschiedenis 



in gaat als de moordenaar van Marianne Vaatstra, het beest van Oudwoude. Maar, moeten wij dat dan 

ook maar doen, ondanks ons jarenlange onderzoek? En ondanks alle bewijzen die wij hebben 

vergaard? En ondanks een moordenaar die nog immer op vrije voeten rondloopt? 

 

Naar nu blijkt is het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” dus ook al gebaseerd op een 

aantal belangrijke leugens. Het heeft er alle schijn van dat co-auteur Hans Mauritz van NovioMedia in 

Dongen zijn hand wel heel erg heeft overspeeld zonder zijn mede-auteur Dankbaar daarin te kennen. 

Mauritz heeft tegenover ons (!) en in het boek nadrukkelijk gemeld dat hij van drie cruciale getuigen 

een kluisverklaring heeft gedeponeerd bij drie verschillende notarissen. Zie o.a. het voorwoord, 

geschreven door Mauritz zonder voorkennis van Wim Dankbaar van deze leugens: 

 

Samen met een clubje van een twaalftal getrouwen onderzochten de auteurs gedurende een periode 

van bijna vijf jaar alle relevante ins en outs van deze moordzaak. Vasthoudendheid en onorthodoxe 

onderzoeksmethoden leidden uiteindelijk tot een goudgerande scoop, onder andere inhoudend 

meerdere notarieel vastgelegde kluisverklaringen van een onbedoeld en ongewild bij de moord 

betrokkene, een direct bij de moord betrokkene en een beeldopname (beeld én geluid) van een gesprek 

tussen drie justitiabelen waarin duidelijk wordt dat men exact op de hoogte was van de identiteit van 

de werkelijke moordenaars van Marianne. Moordenaars, meervoud. Hoe het OM het heeft gefikst om 

tot een 100% DNA match te komen valt te verklaren zoals er ook een redelijk beeld is ontstaan van de 

wijze waarop en de reden waarom de valse bekentenis van Jasper Steringa tot stand is gekomen (…). 

 

Niets blijkt nu echter minder waar van de beweringen van Mauritz. Zo wordt door twee genoemde 

notarissen stellig ontkend dat die verklaringen überhaupt zijn betekend bij ‘akte van depot’ en van de 

derde notaris weigert Mauritz zelfs de naam prijs te geven. Ook tegenover Dankbaar. Daarnaast 

beweren twee van deze ‘cruciale’ getuigen dat hen door Mauritz een zeer groot bedrag (een worst) was 

voorgehouden voor hun verklaring maar dat zij nooit hebben verklaard, laat staan bij ‘akte van depot’ 

bij een notaris, “omdat Mauritz niet over de brug kwam”. Anderen was weer voorgehouden dat zij 

mee zouden delen in een deel van de opbrengst van het boek. Wim Dankbaar was weliswaar nogal 

naïef ingesprongen als co-auteur en financier van het boek maar is, om nu zeer begrijpelijke redenen, 

door Mauritz geheel buiten al deze leugens gehouden. 

In het kader van hoor en wederhoor heb ik Hans Mauritz enkele kritische vragen voorgelegd. Vragen, 

waar hij vooralsnog niet op heeft willen antwoorden. Ook dit concept-artikel heb ik aan hem 

voorgelegd. Hierna zal ik zijn antwoord weergeven. Geheel in zijn eigen non-fictie-stijl: óf ik maak 

alles wereldkundig óf je geeft een plausibele verklaring over wat er precies allemaal wel is gebeurd. 

Want het kan niet zo zijn dat een grote groep mensen en je lezers mee zouden moeten liften op jouw 

leugens in het boek over de door ons gevonden waarheid. Tot heden stonden wij bekend als integer 

(o.k., met vallen en opstaan) en ons verhaal stond altijd recht overeind, maar door ons nu te verbinden 

aan deze leugens van Mauritz zouden wij daar ook rechtstreeks medeverantwoordelijk voor worden. 

 

Naar nu blijkt is het dan ook geen wonder dat de MSM zijn afgehaakt in de ‘scoop van de eeuw’. Plan 

A, B en C van Mauritz ten spijt. Zodra de MSM maar ruiken dat een verhaal stinkt zullen zij daar 

nooit kond van doen. Mauritz is immers niet van Justitie. Niemand van hen trapt er in om zogenaamde 

kluisverklaringen te publiceren die niet objectief kunnen worden gestaafd. 

 

Hans Mauritz, ooit auteur van de ‘Oordopjesmoord’, zou al eerder ook zijn boek “De misdadige 

misdaadverslaggever” over Peter R. de Vries uitbrengen, ook via zijn uitgeverij NovioMedia in 

Dongen maar het heeft er inmiddels alle schijn van dat hij alleen de ‘methode De Vries’ van hem heeft 

overgenomen en zijn eventuele resultaten af wil laten hangen van hetzelfde bedrog als Peter R.: ‘alles 

is geoorloofd voor de verkoop van een goed verhaal en de kijkcijfers’. Zodra er echter betaald moet 

worden voor de waarheid bestaat die waarheid voor mij namelijk niet meer. 

 

Maar, moet ik, moeten wij, ons dan toch maar neerleggen bij deze leugens in het algemeen belang? 

Over mijn lijk zou ik willen zeggen. Ik, en met mij vele anderen, gaan immers alleen maar voor de 

échte waarheid… 

 



Update 18 december 2014 

 

In het kader van hoor en wederhoor heb ik dit artikel aan Hans Mauritz op 30 juli jl. voorgelegd met 

de vraag of hij daar commentaar op wilde geven en/of zijn weergave te formuleren. En dat ik zijn 

opmerkingen onverkort in dit artikel weer zou geven. Op diezelfde dag liet hij mij weten dat hij eerst 

overleg zou hebben met zijn advocaat (van NovioMedia) en dat hij mij op 4 augustus jl. zou berichten 

over ‘hun’ standpunt. 

 

31 juli 2014: 

 

Geachte heer Mauritz, beste Hans, 

 

Dank voor je snelle reactie. 

 

Binnen de journalistiek en ook in het (huidige) verkeer tussen samenwerkende partijen is het goed 

gebruik om bewijzen te vragen van zeer stellige beweringen die in woord en geschrift zijn gebezigd. 

Zeker in afbreukgevoelige zaken als de onderhavige. Deze uitspraken heb ik reeds in mijn concept-

artikel gemeld en ik zou dit nog kunnen aanvullen met citaten van o.a. pagina 199, 208 en 215 en 

nadat ik het woord notaris ongeveer 25 keer heb geteld in het boek “het verboden dagboek van 

Maaike Vaatstra” (in de PDF-versie omdat ik mijn boek cadeau heb gedaan aan mijn zoon). 

 

Het is, kortom, aan ons zowel als aan alle lezers duidelijk geworden dat ene ‘Piet’, ene ‘Visboer’ en 

ene ‘Leeuwarder’ een getekende getuigenverklaring zouden hebben achtergelaten bij een notaris. 

Betekend bij akte van depot, nota bene. Namen, die aan de inner-cirkel allemaal ook allang bekend 

zijn zodat een eenzijdig beroep op welke vertrouwensovereenkomst tussen jou en die getuigen dan ook 

op voorhand stranden. Daarbij zijn zij door jou zelfs ‘over de streep’ getrokken onder het argument 

dat hun mede-getuigen al hun verklaring zouden hebben laten betekenen bij een notaris. Nu weet elke 

ongeschoolde dat notarissen niet alleen betaald worden voor het hebben van een kluis alléén maar dat 

zij ook instaan voor de authenticiteit van het aan hen betekende. En van de ware identiteit van hen die 

voor hen verschenen. En als baken in onze rechtsstaat ter beveiliging van hun belangen en die van het 

algemene belang. 

 

Nu heb ik jou voorgehouden dat twee notarissen hebben geweigerd om jouw verhaal in het boek te 

bevestigen en de naam van de derde notaris weiger jij zelfs aan ons prijs te geven zodat een adequate 

controle voor ons (en voor de media) daarop onmogelijk is geworden. Daarnaast hebben de ‘Visboer’ 

en de ‘Leeuwarder’ met stelligheid ontkend dat zij überhaupt een verklaring tegenover een notaris 

zouden hebben afgelegd. Bovendien verklaren beiden dat jij hen bedragen van € 13.000 tot € 30.000,= 

zou hebben beloofd. En aan ene ‘Piet’ zou je € 5.000,= hebben betaald voor zijn verklaring bij de 

notaris waar je de naam niet eens van prijs wilt geven. Het moet toch ook aan jou duidelijk zijn dat 

gekochte verklaringen geen enkele waarde vertegenwoordigen in zgn. non-fictie-verhalen? En dat jij 

daar Jasper Steringa ook niet mee vrij zult krijgen? 

 

Kortom, ik heb je nu bij herhaling verzocht om enig bewijs te leveren over het enkele bestaan van deze 

kluisverklaringen en dan laat ik die zgn. doodsbedreigingen en dwangsommen aan jouw adres 

vanwege de door jou mogelijk éénzijdig afgesloten vertrouwensovereenkomsten nog even buiten 

beschouwing. 

 

Gezien je schrijven van heden moet mij nog even van het hart dat ik inderdaad geen begrip heb voor 

je vraag om (alweer) uitstel op zo’n simpele vraag en dat ik mij nog nooit heb laten beïnvloeden door 

dreigementen wegens smaad en/of laster of anderszins. En, het feit dat jij/jullie vrijdag a.s. overleg 

zou(den) hebben met jouw/jullie advocaat verandert daar ook al helemaal niets aan. Ik beschouw 

mijzelf in deze namelijk als onafhankelijke partij die ook zijn naam heeft verbonden aan het 

onderhavige boek. Al was het maar als vertegenwoordiger van alle lezers die recht hebben op 

antwoorden. 

 



 Vriendelijke groeten, 

 

 André Vergeer. 

 

31 juli 2014: 

 

Heer Vergeer, 

 

Wij zullen uw onderstaande, aanvullende beschouwingen meenemen in onze reactie zoals u deze vóór 

het in ons vorige e-mailbericht genoemde tijdstip zult ontvangen. 

 

Hans Mauritz 

 

Kort daarop viel Hans van zijn dak en heeft hij enkele weken moeten revalideren, vandaar dat ik hem 

wat meer tijd heb gegund. Inmiddels is Hans echter allang weer mobiel en er zijn nu bijna 5 maanden 

verstreken. Desondanks heb ik geen berichten van hem mogen ontvangen. Wél is hij al weer maanden 

bezig om anderen in onze groep alsnog te overtuigen van zijn gelijk zonder tastbare bewijzen en 

probeert hij alsnog tweespalt te zaaien binnen de groep. Maar niet over mijn lijk. 

 

Kortom, het is mijn volle overtuiging dat Hans Mauritz heeft zitten liegen en verklaringen geprobeerd 

heeft te kopen op kosten van Dankbaar. Volgens Wim staat de teller inmiddels op ca. € 50.000,=. 

Misschien ziet Hans de bui al hangen als hij mij ook nog even moet overtuigen?  

 

Tot zover het stuk van André. Eigenlijk gaat hem om een dubbel zo grote schadepost, want naast de 

kosten die ik voor het boek had gemaakt heb ik ook nooit de inkomsten gekregen. Inderdaad 

probeerde Hans anderen van het clubje te overtuigen van zijn gelijk. André en Sikko hadden het allang 

opgegeven, maar Hans onderhield nog steeds contacten met Klaske en anderzijds met Gerrit en 

Gerard. Ik leerde zelfs van Gerrit dat er alsnog een contract was getekend tussen hem en Hans voor 

een euro per boek. Dit ondanks dat Gerrit was uitgemaakt voor "een onbetrouwbare prutser en een 

afgrijselijke fantast". Onnodig om te zeggen dat Gerrit dat geld tot op heden nooit heeft ontvangen. 

Maar omdat Hans beweerde toch ruim 10.000 boeken te hebben verkocht, heeft Gerrit het tot nu toe 

niet op de spits gedreven. Hans heeft hem inmiddels meer dan 8 maanden aan het lijntje gehouden dat 

hij dat geld echt gaat krijgen. En die Dankbaar moet je echt niet geloven, want die kluisverklaringen 

bestaan ook wel degelijk. Gerard vroeg waarom hij die dan niet wilde laten zien, en dat Dankbaar daar 

als geen ander recht op had als co-auteur, partner en geldschieter. Op een dag ergens in december 2014 

belde Gerard mij dat Hans weer langs was geweest. Samen met Wilco Ites die door Hans tot nieuwe 

co-auteur was gebombardeerd voor een geplande herziene uitgave van het boek. Hij had een grote 

ordner bij zich en had daar zowaar twee kluisverklaringen uitgetrokken. Hij wapperde er even mee 

voor Gerard's ogen. Kijk, dit zijn ze! Gerard kon er 1 seconde naar kijken en toen werden ze weer 

weggegrist. Te kort om de inhoud te zien. Het waren in elk geval kopiëen, geen orginelen, dat zag 

Gerard nog wel. Als Hans in Friesland is, gaat hij ook langs bij Klaske. En ja hoor, dezelfde dag krijg 

ik ook een mailtje van Klaske. Hans had haar ook de kluisverklaringen getoond. Volgens haar waren 

ze echt. Hoe lang had ze mogen zien? Best wel even. Had ze ook gezien wat de namen van de 

notarissen waren? Nee, daar had Klaske helaas niet op gelet. Het was voor mij direct duidelijk dat 

Hans iets in elkaar geflanst had. Strontordinaire vervalsingen om anderen te overtuigen dat mijn 

aantijgingen onjuist waren. De bedoeling was natuurlijk dat met name Klaske mij zou overtuigen. 

Gerard had al grote argwaan omdat hij ze maar een seconde mocht zien. En wat was er geworden van 

de getekende geheimhoudingsovereenkomsten? Nu kon Hans ze opeens wel laten zien aan 

buitenstanders? Maar nog steeds niet aan zijn co-auteur? Ondanks dat hij met de dood bedreigd was? 

Ik voorspelde dat Klaske en Gerard de documenten geen tweede keer mochten zien. En daar kreeg ik 

gelijk in. Bij het volgende bezoek, ongeveer een maand later, vroeg Gerard of hij ze wat langer mocht 

besturderen, maar Hans had ze deze keer niet bij zich, ondanks dat hij wel diezelfde ordner 

meegenomen had. In plaats daarvan kreeg Gerard een tirade: Geloof je soms ook dat ze vervalst zijn, 

net als die gekke Dankbaar? Inderdaad gelooft Gerard dat, zolang hij ze niet wat langer mag zien. Zijn 

eigen gedrag verraadt Hans: Hij had immers de hele hetze kunnen voorkomen door zijn co-auteur de 



verklaringen een half jaar eerder te laten zien. Het zegt genoeg over hoe ver Hans gaat om zijn bedrog 

in de lucht te houden. Hoe had ik me toch ooit laten verleiden om in zee te gaan met deze charlatan? 

Sikko was ook helemaal klaar met de smoezen van Hans. Er had zich een stevige discussie ontwikkeld 

tussen de twee. Sikko bezigt duidelijke taal, hij schreef Hans onder meer:  

 

Maar goed dat jij alles begrijpt kerel maar het probleem is dat jij de enige bent die het begrijpt en die 

obsessie komt omdat ik een hekel heb aan oplichters en blaaskaken en jij valt in beide 

catogorieën. Zoals al eerder vermeld ben ik in elk opzicht van plan om te getuigen voor Wim 

Dankbaar en kan ik alles bevestigen wat Hans heeft besproken met Wolfgang Hebben en van het 

plaatsen van de stukken op de Site RIK. Ook heb ik hier mails van ontvangen en heeft Hans mij dit tel. 

meegedeeld, wil dit onder ede wel verklaren.Ook het verhaal val Ali Heval die nu weer is omgetoverd 

naar Ali Hassan Hoessein moet ik vreselijk om lachen, zou zeggen breng het naar buiten Hans en ga 

nog weer eens lekker op je dikke bek. 

 

Ik had nu Rida gesproken en Feik had ik een brief gestuurd die niet beantwoord was, maar de Visboer 

had ik nooit zelf benaderd. Ik wist wel dat er tussen hem en Hans contacten waren geweest. Ik zat op 

de reizen naar Friesland twee keer naast Hans in de auto toen de Visboer belde. Van de Visboer had ik 

wel een emailadres, dat had ik immers zelf gevonden op internet, maar geen adres of telefoonnummer. 

Dat telefoonnummer had alleen Hans. Een email sturen had weinig zin, daar zou hij toch niet op 

antwoorden. Ik besloot nog eens te googelen op de echte naam van de Visboer. Wat een verrassing, 

zijn telefoonnummer stond nu ook op het internet. Hij had onder zijn echte naam een advertentie op 

marktplaats gezet. Ik belde het nummer. Nadat ik mij voorgesteld had, ontkende hij alles. Ja, hij had 

Mauritz wel een paar keer ontmoet, maar nooit een verklaring afgelegd, laat staan bij een notaris. 

Welke notaris dan? riep de Visboer uitdagend. Laat meneer Mauritz dat maar zeggen, dan kun je het 

bij die notaris navragen. Het was aan de ene kant duidelijk dat de Visboer zich ingroef, maar aan de 

andere kant ook dat er van hem evenmin een kluisverklaring bestond. Omdat de Visboer de meest 

angstige van het stel is, heb ik besloten zijn echte naam niet bekend te maken. Hoewel ik ook vind dat 

hij niets ernstigs heeft gedaan. Ja, hij heeft Ali een lift gegeven naar Leeuwarden, maar voordat hij dat 

deed, wist hij niet dat Ali een meisje had vermoord. En Ali is vervolgens door Justitie zelf 

weggesluisd. Justitie wilde het verhaal van de Visboer helemaal niet horen. Justitie kende het verhaal 

al van Feik sinds dag 1. Is het dan niet logisch dat je ook maar je mond houdt?  

Gerrit Veldman, die met Ali in Noorwegen in de cel had gezeten, is een rasechte inwoner van 

IJmuiden, waar iedereen elkaar kent. Hij wist wel wie de Visboer was nadat ik hem vertelde in welke 

viszaak hij werkte. Gerrit had een maat die bevriend met hem was. Hij zou zijn maat wel even 

inseinen of de Visboer toch niet te bewegen was om zijn verhaal alsnog en niet anoniem te doen. Hans 

had mij immers verteld dat de Visboer dat serieus had overwogen. Hij had immers niets verkeerd 

gedaan. Een paar dagen later bracht Gerrit verslag uit. De Visboer wilde er niet meer over praten, 

anders ging hij zelf voor schut, aldus de maat van Gerrit. Toch een soort bevestiging. Hoe kon hij ooit 

voor schut gaan als er van het verhaal niets klopte? De Visboer had kennelijk toch wat angst in de 

benen. Bij Feik en Rida heb ik daar niets van gemerkt. Daarom ook dat ik hun namen wel bekend 

maak. Het was voor de ingewijde lezer toch allang duidelijk dat het bij de Leeuwarder en Piet om Rida 

en Feik ging. Feik heeft de ware toedracht van de moord op dag 1 al verteld aan de politie. Hij heeft 

dus als geen ander meegewerkt aan het onderzoek en de oplossing. Kan hij het helpen dat Justitie die 

oplossing niet wilde, maar hem in de doofpot heeft gestopt? Blijkbaar heeft Justitie toen al besloten 

dat Feik geen blaam treft, om welke moverende reden dan ook. En Rida heeft al helemaal niks met de 

moord te maken, hij heeft slechts van Feik gehoord hoe het is gegaan.  

 

Onderwijl had ik nog niets van Feik gehoord. Die had blijkbaar gekozen om niet op mijn brief te 

reageren. Ik stuur hem eind oktober nog een brief waarin ik hem meld dat ik nogal opgelicht ben door 

Hans Mauritz en hem voorstel om samen een boek te schrijven en de opbrengst te delen. Ook op deze 

brief geen reactie. Begin november besluit ik dan maar zelf eens naar het adres van Feik in Rotterdam 

te rijden. Allereerst viel mij op dat de wijk helemaal niet zo'n afbraakbuurt was als Hans Mauritz had 

beschreven. Wanneer ik aanbel in de portiekflat bij het naambordje F. Mustafa, kinkt er een 

vrouwenstem door de intercom. Ik zeg dat ik op zoek ben naar Feik. De stem vraagt of ik engels kan 

spreken. Zij legt vervolgens uit dat Feik hier niet woont en dat zij de woning van Feik huurt. Welnu, 



kan zij mij helpen om met Feik in contact te komen? Kan ik wellicht even bovenkomen? Geen 

probleem. In de deuropening staat een alleraardigste mevrouw van middelbare leeftijd te wachten. Als 

ik mij goed herinner stelde zij zich voor als Godolvina. Ze legt uit dat ze Portugees is, uit Lissabon, 

dat haar man hier een mooie baan heeft gevonden omdat er in Portugal geen werk is. Ze hebben de flat 

van Feik gehuurd. We keuvelen wat over hoe mooi Lissabon wel niet is, dat ik er drie jaar geleden nog 

ben geweest. Ziet ze Feik weleens? Ja, in elk geval eens in de maand, dan komt hij de huur ophalen. 

En de post? Die haalt hij ook zelf op. Ik leg uit dat ik Feik graag wil spreken. Heeft u zijn 

telefoonnummer, kunt u hem bellen? Uiteraard, ze moet wel even zoeken. Godolvina komt terug met 

een mobieltje. Ze rommelt er wat mee om het nummer van Feik te zoeken, dat ze vervolgens draait. 

Feik neemt niet op. Maar dat betekent niets volgens Godolvina, meestal belt hij binnen een minuut 

terug. En inderdaad, na 10 seconden rinkelt het mobieltje. Het is Feik. Godolvina vertelt Feik dat ze 

een man aan de deur heeft die hem wil spreken. Ik krijg het mobieltje in de hand gedrukt. Hallo Feik, 

met Wim, Wim Dankbaar. Aja, zegt Feik: Wim! Feik, ik wil je toch graag een keer spreken. Kunnen 

we elkaar nu ontmoeten in een café bijvoorbeeld? Nee, daar had Feik niet zo'n zin in. Ik vind het niet 

zo interessant allemaal, zegt Feik. Nou, dat is jammer, want ik zou alleen al graag van Feik horen wat 

er zich nu wel en niet tussen hem en Hans Mauritz heeft afgespeeld. Ik zeg tegen Feik dat ik inmiddels 

wel heb begrepen dat hij nooit met Hans bij een notaris is geweest. Nee inderdaad, dat wilde Feik 

bevestigen, nooit bij een notaris geweest. Maar je hebt toch wel diverse ontmoetingen met hem gehad, 

onder meer hier en bij je vader? Nee hoor, zegt Feik, ik heb de man nooit ontmoet. Zeker weten, Feik? 

Zeker weten, 100 procent, klinkt het antwoord in perfect Nederlands. Heb je wel mijn brieven 

ontvangen? Ja die had Feik ontvangen. Ook het voorstel om samen een boek uit te brengen? Ja, ook 

dat. Hij had er goed over nagedacht, maar toch maar niet. Ik merkte aan Feik dat hij niet erg graag 

verder wilde praten en besloot hem niet verder onder druk te zetten. Ik sloot af met de opmerking dat 

ik hoopte dat hij van gedachte zou veranderen. Had hij mijn nummer en mijn adres voor het geval dat? 

Ja dat had hij.  

 

Ik gaf het mobieltje terug aan Godolvina. Ze had natuurlijk geen idee waar het gesprek over ging, 

maar kon wel horen dat het een vriendelijk gesprek was. Kon ze mij nog even het nummer van Feik 

geven voor het geval ik hem zelf nog eens wilde bellen? Ze pakt een papiertje van het kastje in de hal 

en schrijft het op. Ik bedank haar en zeg dat ze hier nog niet lang kon wonen, hooguit een half jaar? 

Hans had immers geschreven dat hij Feik op dit adres in februari had bezocht. Toen woonde Feik 

kennelijk nog zelf op dit adres. Hans had nog een fotootje van het naambordje gemaakt en aan mij 

doorgemaild. Nou, zegt Godolvina, ik woon hier ruim een jaar. Dat was vreemd. Hoe was dit met het 

verhaal van Hans te rijmen? Op de terugreis overpeins ik het gesprekje met Feik. Ik zat nu met een co-

auteur die mij had verzekerd dat hij Feik meerdere malen had bezocht en met hem een kluisverklaring 

bij een notaris had laten vastleggen. Anderzijds ontkende Feik dit glashard. Hans had me ook nooit het 

bewijs voor de verklaring willen geven, noch de naam van de notaris om het te checken. Niettemin 

was het me wel duidelijk dat ook Feik moest liegen. Maar in hoeverre? Feik wist precies wie ik was en 

ook Mauritz was voor hem geen onbekende. Er moet dus in elk geval contact tussen de twee zijn 

geweest. Ook was het vreemd dat Feik had nagedacht over mijn voorstel om samen een boek te 

schrijven. Ik trof hem natuurlijk off guard en hij heeft vast meer gezegd dan hij eigenlijk wilde. Nog 

opmerkelijker was dat hij mij, die hem 5 jaar lang had neergezet als één van de moordenaars van 

Marianne Vaatstra, zo vriendelijk te woord had gestaan. Als er iemand de pest aan mij kon hebben, of 

mij kon aanklagen voor smaad en laster, was hij het wel. Hij wist nota bene ook dat er al een half jaar 

een boek van mij en Mauritz op de markt was, waarin het nodige over hem beweerd wordt. Bovendien 

had zijn jeugdvriend Rida het verhaal persoonlijk aan mij bevestigd dat Feik hem had verteld dat hij 

getuige was geweest van de moord op Marianne door zijn vriend Ali Hassan. Rida had weliswaar 

nooit een verklaring getekend bij de notaris, maar die verklaring wel gedaan. Omdat Rida en Feik 

sindsdien geen contact meer met elkaar hadden gehad, moest de verklaring van Feik ook wel gedaan 

zijn. Die sloot immers naadloos aan op het verhaal van Rida. Mijn conclusie was dat de verklaringen 

als zodanig wel aan Hans zijn gedaan, maar dat Hans het nooit voor elkaar heeft gekregen om die bij 

een notaris te laten vastleggen. Het was zonneklaar dat hij dit wel geprobeerd had. Dat wist ik uit mijn 

gesprekken met Rida, de emailwisselingen met notaris Kluitenberg en Dolstra en het telefoongesprek 

met notaris Linssen. Vermoedelijk was het Hans niet gelukt omdat hij de jongens geld had beloofd 

waar hij niet mee over de brug kwam. Rida had me dit 1 op 1 bevestigd. Het zal bij Feik en de Visboer 



ook wel zo zijn gegaan. Vervolgens heeft Hans gewoon gebluft dat hij hun verklaringen wel heeft 

laten deponeren. Onder het mom van "Daar kom ik wel mee weg". Hij hoefde slechts te liegen tegen 

zijn co-auteur en de lezers van het boek dat die verklaringen onder ede bij een notaris waren afgelegd. 

Achter de hand had hij altijd het excuus dat hij een geheimhoudingsovereenkomst had getekend, dus 

niemand kon hem dwingen met de billen bloot te gaan. Hans was alleen vergeten dat een 

kluisverklaring totaal waardeloos is als "graniethard bewijs" als je daar geen bewijs voor kunt 

produceren of de notaris niet kunt laten bevestigen dat die verklaring bij hem in de kluis ligt. Dat een 

notaris dit moet kunnen bevestigen was immers ook de bedoeling van Hans, getuige zijn opmerking: 

Lammert heeft al met één notaris gebeld. Van de verklaarders zelf had hij ook weinig te duchten. Die 

zouden nooit durven opstaan om zijn bedrog te ontmaskeren, want ze wilden toch al niet in de 

publiciteit. Bovendien zou dan wel kunnen worden bewezen dat er geen kluisverklaringen zijn, maar 

evengoed zou boven water komen dat de verklaringen wel degelijk door hen zijn gedaan. En zeker het 

OM zit er niet op te wachten om die verklaringen via een openbare rechtszaak in de publiciteit te 

brengen. Hoe gaat het OM bijvoorbeeld geloofwaardig maken dat ze Feik nooit zelf hebben benaderd? 

Zouden ze hem werkelijk in het getuigebankje willen hebben met het risico dat Feik de vraag moet 

beantwoorden of de juiste Ali Hassan is gearresteerd? Om nog maar te zwijgen over de vraag of Feik 

op de dag van de moord het hele verhaal reeds op het bureau Buitenpost heeft verteld. Zelfs als Feik, 

Rida of de Visboer iets zouden willen ondernemen tegen Hans Mauritz, mij of het boek, dan zou het 

OM dat onder geen beding toelaten. Iets dergelijks geldt ook voor Wolfgang. Die heeft dan weliswaar 

aangifte van smaad en laster gedaan tegen Mauritz en mij, en via zijn advocaat met een civiele 

procedure gedreigd, maar het OM noch Wolfgang zelf durven het blijkbaar aan. Allerlei lastige vragen 

komen dan voor het voetlicht. Zoals bijvoorbeeld waarom Wolfgang werd uitgesloten van 

betrokkenheid bij de moord, eenvoudig omdat zijn DNA niet overkwam met het spermaspoor? 

Waarom zijn caravan in vlammen opging, volgens de politie door kortsluiting? Bovendien ook hier het 

risico dat Feik door de verdediging als getuige wordt opgeroepen, terwijl het OM er juist alles aan 

heeft gedaan om hem al die jaren uit het zicht te houden.  

 

Ik heb Feik later nog wat SMS'jes en brieven gestuurd. En ook een paar keer gebeld. Ik had inmiddels 

wat op zijn nu bekende 06 nummer gegoogled en ontdekt dat hij onder een pseudoniem redelijk actief 

was in de verkoop van tweedehands spullen op Marktplaats. Van auto's tot koelkasten tot meubilair. 

Ook had ik gezien dat hij gediplomeerd voetbaltrainer was geworden bij een club in Rotterdam Zuid. 

Werkelijk de enige link die ik onder de juiste spelling van zijn naam Faek kon vinden. Het was een 

recent artikeltje van december 2014. De juiste spelling van zijn naam had ik ook van Hans, weer een 

bevestiging dat Feik met Hans gesproken had. Feik hield zich stil, maar één keer had ik geluk. Hij 

belde terug, waarschijnlijk omdat hij even niet door was dat het mijn nummer was. Dit was ergens in 

januari 2015. Ik vroeg hem of hij nog eens had nagedacht over mijn voorstel. Dat ik waarschijnlijk een 

nieuw boek zou schrijven en dat ik hem dat dan beter eerst kon voorleggen. Weer zei Feik dat hij 

erover na zou denken. Ik opperde dat hij het maar met zijn vader moest bespreken. Nou nee, het leek 

hem geen goed idee om zijn vader hierin te betrekken, want die was ernstig ziek. O ja, da's waar ook, 

zeg ik, die heeft een hersenbloeding gehad. Ja, onder andere een hersenbloeding, bevestigt Feik. 

Hiermee verried Feik ongewild dat hij eerder zijn contacten met Hans gebagatelliseerd had, want die 

informatie had ik ook van Hans. Dit gesprek verliep nog amicaler dan het eerste. Ik zei dat ik op 

Marktplaats had gezien dat hij in tweedehands auto's handelt. Ja, zegt Feik, zoek je een auto dan? Nee 

dat niet, misschien binnenkort voor mijn zoon, zeg ik. Is het niet vreemd dat wij zo vriendelijk met 

elkaar kletsen, na wat ik allemaal over je geschreven heb? Als er iemand is die mij voor smaad had 

moeten aanklagen, dan ben jij het wel. Ja, dat was misschien wel zo, maar voor de rest hield Feik zich 

wat op de vlakte. Heb je het boek al wel gelezen, Feik? Nee, Feik wist wel dat het boek er was, maar 

hij had het nog niet gelezen. Heel vreemd, dacht ik meteen, dit moest wel een leugen zijn, want 

waarom zou je een boek niet lezen dat grotendeels over jou gaat? Dus je kent ook jouw verklaring niet 

zoals die in het boek staat en volgens Mauritz door jou is gedaan? Nee, beaamt Feik. Zal ik hem even 

voorlezen? Feik vindt het best, dus ik lees hem zijn verklaring voor. Na afloop zegt Feik: En dat zou ik 

allemaal verklaard hebben? Bij een notaris? Ja, zeg ik. Nou, zegt Feik luchtig, dat is allemaal 

verzonnen hoor! U kunt net zo goed meneer Mauritz aanklagen.  

 



Het was wel duidelijk dat Feik had besloten om zich voor de domme te houden. Maar ook dat hij daar 

niet echt in geslaagd was. Als de verklaring verzonnen was, waarom zou je dan geen actie hebben 

ondernomen tegen het boek? En toch nadenken over medewerking aan een nieuw boek over de 

Vaatstra zaak? Het was ook duidelijk dat Feik wel degelijk meer uitgebreide contacten met Hans had 

gehad dan hij wilde toegeven. Ook was het evident dat Feik nooit iets getekend had bij een notaris. Dit 

had hij immers nooit durven ontkennen als dit wel het geval is en eenvoudig aangetoond kon worden 

door Mauritz. Net als Rida en de Visboer had hij kunnen zeggen: Kom maar op met die verklaring! 

Omgekeerd had Hans hem om de oren geslagen met de getekende verklaring : Oh nee Feik? Wat is dit 

dan? Hans verrraadt met dit gedrag, of beter gezegd het nalaten van dit gedrag, dat hij geen 

kluisverklaringen heeft. Evenmin notarissen die de verklaringen kunnen bevestigen. Ik begrijp echter 

wel in welke spagaat Feik zit. Hij weet als geen ander dat Justitie de oplossing van de moord al vanaf 

dag 1 kende, maar dat Justitie die oplossing niet aan de grote klok wilde hangen. In feite de 

moordenaar en andere betrokkenen een vrijgeleide heeft gegeven. Feik weet ook dat Jasper Steringa 

niets met de moord te maken heeft en niets anders dan een grote fopspeen is. En dus weet Feik dat hij 

zijn mond moet houden, omdat hij anders een zeer machtige tegenstander ontrieft. Ik besluit er nog 

een laatste brief tegenaan te gooien:  

 

Beste Fa'ek,  

 

Ik heb besloten om het boek te herschrijven en onder eigen naam uit te brengen. Zonder de leugens 

van Hans Mauritz. Alleen daarom al wil ik eens met je praten. Want anders lopen jij en ik het risico 

dat er dingen in staan die niet kloppen. Zoals je weet ben ik er van overtuigd dat Mauritz een hoop 

gelogen heeft, maar ik blijf er ook van overtuigd dat jij alles van de zaak weet. Daarom wil ik met je 

bespreken of je trek hebt om de inkomsten van het boek te delen. Want met jouw kennis wordt het boek 

natuurlijk een knaller. Volgens mij ben je een keurige jongen geworden, je bent zelfs gediplomeerd 

voetbaltrainer geworden. Dus kun je jonge mensen inspireren tot prestaties. En ik meen ook te 

begrijpen waar jij huiverig voor bent. Justitie wil tenslotte liever dat je je kennis voor je houdt, dat is 

duidelijk. Maar er is in onderling overleg vast een modus te vinden dat jij geen risico loopt. We 

hoeven tenslotte niet alles te vertellen in het boek. Mocht je stringente redenen hebben dat je niet wil 

dat ik het boek herschrijf, dan kunnen we daar ook over praten.  

 

Laat mij aub weten of je tot een afspraak bereid bent.  

Mvg 

Wim 

 

Ook deze brief bleef onbeantwoord. Ik concludeer dan maar dat Feik geen bezwaar heeft tegen het 

boek. Al met al ben ik overtuigd dat de verklaringen wel zijn gedaan, maar niet bij een notaris zijn 

vastgelegd. Hetgeen de juridische bewijswaarde nul maakt. Hans Mauritz probeert nu te zeggen dat 

het niet uitmaakt of de verklaringen wel of niet bij notarissen zijn vastgelegd, omdat ik wel geloof dat 

de verklaringen aan Hans mondeling zijn afgelegd. Maar dit maakt natuurlijk op geen enkele wijze 

goed dat hij alles en iedereen bedrogen en belogen heeft met de stelling dat die kluisverkaringen er 

zijn. Nog even afgezien van de rest van zijn praktijken.  

 
 

 


