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leiderdorp . Publicist Wim
Dankbaar uit Leiderdorp is vrij
dag door de politierechter in Alk
maar veroordeeld, omdat hij
zelfs vanuit de gevangenis in
Zaanstad is doorgegaan met het
beschuldigen van een man voor
de moord op Marianne Vaatstra
in 1999. Dankbaar kreeg een
werkstraf van 12.0 uur en vier
maanden voorwaardelijke cel
straf op. Hij moet het slachtoffer
daarnaast 5.000 euro smarten
geld betalen.

De ss-lartse publicist werd al eerder
veroordeeld voor smaad. Hij zegt al
jarendat dezelfde persoon schuldig
is aan de verkrachting van en moord

op Marianne Vaatstra. Dankbaar pu
bliceerde de man met naam en toe
naam op zijn eigen website. Hij
werd daarvoor tot een celstraf van
drie maanden veroordeeld.

Straf
De man zat die straf tussen half juni
en half september vorig jaar in
Zaanstad uit. Hij gaf vrijdag toe dat
hij vanuit zijn cel is doorgegaan met
het belasteren van het slachtoffer.

De Friese veeboer Jasper S. is ver
oordeeld voor de moord op Marian
ne Vaatstra , onder meer op grond
van aangetroffen DNA-sporen. Vol
gens Dankbaar klopt er niks van die
veroordeling. Zijn advocaat, M. Ver
meij, zei vrijdag op de zitting dat
DNA-bewijs heel makkelijk te ver
valsen is.

Wim Dankbaar zei zelf tegen de
rechter dat hij in maart dit jaar de
naam van het slachtoffer van zijn

In cel ging hij door
met belasteren van
zijn slachtoffer

website heeft verwijderd. Zijn pijlen
zijn nu vooral gericht op de top van
het openbaar ministerie (OM), die
een enorme misstand zou toedek
ken. Volgens de publicist wil Justitie
niet dat de waarheid in de moord
zaakboven tafel komt en is Jasper S.
daarom opgeofferd. Hij noemde het

OM vrijdag een criminele organisa
tie. Om zijn gelijk te kunnen aanto
nen wil Dankbaar een hele reeks ge
tuigen laten horen. De rechter wees
dat vrijdag af. De verdachte vroeg
ook tevergeefs naar de naam van de
officier van justitie. .,Ik moet toch
kunnen controleren of er een smetje
aan hem kleeft!' De rechter weiger
de de naam te geven.

Miljoen

Dankbaar verklaarde dat hij door al
le rechtszaken die in de loop der ja
ren zijn gevoerd een miljoen euro is
kwijtgeraakt. Hij zei door te willen
gaan met zijn strijd tegen Justitie.
De publicist zei tweemaal een aan
vraag te hebben gedaan voor een bij
standsuitkering, maar die zijn afge
wezen.

De officier van justitie zei er wei
nig vertrouwen in te hebben dat
Dankbaar zijn slachtoffer nu met
rust laat. "Hij heeft een hardnekki
ge fixatie op deze persoon." De aan
klager eiste vier maanden onvoor
waardelijke celstraf, 7.500 euro scha
devergoeding en een algeheel con
tactverbod met het slachtoffer.

De politierechter vond dat Dank
baar 'ander gedrag heeft laten zien'
door de gewraakre naam van zijn si
te te halen. De rechter beloonde die
actie door de publicist niet terug te
sturen naar de gevangenis. Zij raad
de Dankbaar aan zijn leven een posi
tieve draai te geven door eens heel
andere dingen te gaan doen danjus
titie op de huid te zitten. Wim Dank
baar leek dat advies niet direct te
willen opvolgen.


