
Hierbij doe ik Willem Jan Dankbaar, geboren te 13 november 1961, wonende te (2353 TC) Leiderdorp 
aan de Florijn 1, aangifte tegen  

De heer Fa’ek Shuwan Mustafa, wonende te (3086 HT) Rotterdam aan de Maldenburg 73, hierna te 
noemen: “Mustafa”. 

en  

De heer M.J. Hoogendoorn, hierna te noemen “Hoogendoorn”, advocaat bij Moszkowicz advocaten 
Utrecht, te 3512 AM Utrecht, kantoor van Moszkowicz advocaten Utrecht aan de Voorstraat 2; 
 
wegens het doen van een valse aangifte, valsheid in geschrifte en onrechtmatig procederen.  
 
Op 14 augustus 2017 deed Mustafa ineens bij de politie aangifte van vermeende door Dankbaar 
gepleegde strafbare feiten. Deze aangifte is bijgevoegd als productie. Saillant detail is, dat deze 
aangifte door Mustafa werd gedaan daags voordat hij op 15 augustus als verweerder bij de 
rechtbank moest verschijnen naar aanleiding van een door Dankbaar ingediend verzoek om een 
voorlopig getuigenverhoor. Dankbaar wilde Mustafa als getuige horen vanwege zijn wetenschap over 
de moord op Marianne Vaatstra. Op één of andere manier wil Mustafa niet meer over die kwestie 
verklaren, reden waarom hij er kennelijk alles aan doet om dat te voorkomen, onder meer door het 
doen van een valse aangifte tegen Dankbaar. In de aangifte stelt Mustafa onder meer: 

“Deze W. Dankbaar stelt in alles wat hij uitgeeft met betrekking tot Marianne Vaatstra dat ik zou 
weten wie de moordenaar is. Hij stelt dat ik een getuige ben geweest. Dit schrijft hij niet alleen in zijn 
boek maar ook op zijn website genaamd ‘Recht is krom’” 

“Dankbaar is mij na de moord op Marianne Vaatstra gaan stalken en gaan bedreigen. Dit doet hij 
inmiddels al drie jaar. Hij weet mij overal te vinden, waardoor ik diverse malen moest verhuizen.” 

“Ik ben zakelijke klanten kwijtgeraakt drie van hen financierden mijn bedrijf genaamd Autocenter 
Pendrecht” 

“Ik weet dat W. Dankbaar mijn financierders heeft benaderd. Zij vertelden mij namelijk dat W. 
Dankbaar heeft gezegd dat ik betrokken was bij een moordzaak en hij niet snapte waarom zij zich 
zakelijk met mij ophielden.” 

Dankbaar bestrijdt de inhoud van deze aangifte ten stelligste. Van enig stalken of lastigvallen of het 
benaderen van financiers is in het geheel geen sprake geweest. Wat aan de aangifte opvalt is het 
volgende. Mustafa verklaart daarin weliswaar dat hij volgens Dankbaar zou weten wie de 
moordenaar van Marianne Vaatstra is en/of van die moord getuige zou zijn geweest, maar hij 
ontkent dat niet. Indien Mustafa werkelijk geen getuige zou zijn geweest of wetenschap omtrent de 
moord zou hebben, zou het voor de hand hebben gelegen dat in de aangifte te laten opnemen, maar 
juist dat doet Mustafa niet.  

Ook bij de valse aangifte bleef het niet. In 2018 heeft Mustafa een kort gedingdagvaarding aan 
Dankbaar doen betekenen, waarin hij heeft gevorderd dat Dankbaar een contactverbod zou worden 
opgelegd en dat hij op straffe van dwangsommen niet meer mocht publiceren over Mustafa en diens 
wetenschap omtrent de moord op Marianne Vaatstra. Op 9 mei 2018 is vervolgens tussen partijen 



een kort gedingvonnis gewezen in de zaak met nummer C/15/271865/ KG ZA 18-215. Dankbaar is 
daarbij veroordeeld tot een contactverbod ten aanzien van Mustafa. Verder is hij veroordeeld om 
bepaalde door hem op zijn website geschreven artikelen over Mustafa van zijn website te 
verwijderen, is hem verboden bepaalde artikelen over Mustafa te publiceren en moest hij op zijn 
website een rectificatie plaatsen, alles op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag voor iedere 
overtreding tot een maximum van € 100.000. Ook is hij veroordeeld tot betaling van een voorschot 
op immateriële schadevergoeding ter grootte van € 5.000.  

Tijdens de zitting in deze zaak van 25 april 2018 begon Mustafa opnieuw over zijn financiers en heeft 
hij ook schriftelijke verklaringen van de financiers overgelegd, waaruit zou blijken dat deze personen 
geen zaken meer met Mustafa wilden doen als gevolg van zijn contacten met Dankbaar. Dankbaar 
heeft de financiers inmiddels zelf benaderd en gesproken. Uit een gesprek met de heer Hamarashid 
bleek dat hij Dankbaar in het geheel niet kende, ook niet van naam. De inhoud van de door hem 
opgestelde verklaring, door Mustafa als productie overgelegd in het kort geding, kende hij evenmin. 
Min of meer hetzelfde was het geval bij de heer Salar Hama, die evenmin op de hoogte bleek te zijn 
van de verklaring die door Mustafa als afkomstig van Hama werd gepresenteerd. Beide heren weten 
ook nog te vertellen dat de onder de verklaringen geplaatste handtekeningen niet de hunne waren. 
De verklaringen worden bijgesloten als productie.  

Het vonnis is niet alleen tot stand gekomen op basis van bovenvermelde “verklaringen”, maar tevens 
naar aanleiding van een ter zitting ten overstaan van de voorzieningenrechter gehouden summier 
verhoor van Mustafa, waarin hij kort antwoord gaf op drie vragen van de voorzieningenrechter. 
Ofschoon Dankbaar dit geen uitgebreid getuigenverhoor vond zoals hij dat bedoeld had, is hij er toch 
mee akkoord gegaan, eenvoudig omdat hij ervan uit ging dat Mustafa niet onder ede zou durven te 
liegen. Achteraf was dit een foute inschatting. Wederom een citaat uit het vonnis: 

“Ter zitting heeft de voorzieningenrechter aan Mustafa gevraagd of hij bereid is onder ede een 
verklaring als getuige af te leggen waarbij hem door de voorzieningenrechter een drietal vragen zal 
worden gesteld, te weten: 

1) Weet u uit eigen waarneming iets over de moord op Marianne Vaatstra? 

2) Bent u getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra? 

3) Heeft u ooit tegen iemand gezegd dat u getuige was van de moord op Marianne Vaatstra? 

De getuige Faek Mustafa, (…) antwoordt als volgt: 

Vraag 1) Nee 

Vraag 2) Nee 

Vraag 3) Nee” 

Deze antwoorden van Mustafa staan haaks op de eerdere mededelingen aan Dankbaar’s co-auteur 
Mauritz en Rida Hashimi maar zijn ook moeilijk te rijmen met de inhoud van de aangifte van 14 
augustus 2017, waarin Mustafa kennelijk doelbewust in het midden hield of hij al dan niet getuige 
was geweest van de moord. Gezien de door Mustafa in het geding gebrachte vervalste “verklaringen” 



van zijn (beweerde) financiers, is er hoe dan ook reden om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van 
deze korte ontkennende antwoorden op de door de rechter gestelde vragen.  

Omdat Dankbaar het met het vonnis van 9 mei 2018 absoluut niet eens was, heeft hij zijn toenmalige 
advocaat mr. T.J. Stapel opdracht gegeven om hoger beroep in te stellen, maar mr. Stapel heeft 
verzuimd om dit hoger beroep (tijdig) in te stellen. Inmiddels is er een klachtenprocedure bij de Raad 
van Discipline geweest waarin mr. Stapel een berisping heeft gehad voor deze beroepsfout.  

Gezien het feit dat Dankbaar was veroordeeld tot een voorschot op de schadevergoeding, 
verwachtte hij dat namens Mustafa  snel een bodemprocedure zou worden ingeleid om nog meer 
schadevergoeding te verkrijgen. Deze schade was immers door zijn advocaat Hoogendoorn in een 
brief aan mr. Stapel begroot op minimaal € 66.714,– (productie 11). In het kader van die 
bodemprocedure had Dankbaar zijn bezwaren tegen het vonnis in reconventie kenbaar willen 
maken. Omdat die bodemprocedure van de kant van Mustafa nimmer is ingeleid, heeft Dankbaar 
uiteindelijk zélf het initiatief voor die bodemprocedure genomen.  

Van belang is verder nog te melden dat Mustafa op 3 mei 1999 mevrouw Isabella Wagenaar 
telefonisch heeft bedreigd met de woorden: “Als jij niet stopt met praten word jij ook vermoord.” 
Deze bedreiging volgde op haar melding bij de politie dat Mustafa en Hassan zeer waarschijnlijk bij 
de moord betrokken waren. Met haar aangifte die zij de volgende dag, 4 mei 1999, met haar vader 
deed, heeft de politie niets gedaan. De politie heeft wel aan Dankbaar bevestigd dat deze aangifte 
inderdaad is gedaan. Waar het om gaat is dat ook deze bedreiging, in feite een de facto bekentenis 
van betrokkenheid, een sterke aanwijzing is dat Mustafa wel degelijk meer weet over de moord, in 
strijd met wat hij tijdens de kort geding-zitting verklaarde. Al met al kan niet gezegd worden dat 
Dankbaar zich schuldig maakt aan “lichtvaardige of ongefundeerde” beschuldigingen.     

Mustafa heeft onrechtmatig jegens Dankbaar gehandeld door bij de politie een valse aangifte tegen 
Dankbaar te doen, valsheid in geschrifte te plegen, alsmede meineed te plegen tijdens de zitting in 
het kort geding tussen partijen. Daarnaast heeft Mustafa op valse gronden het verbeuren van 
dwangsommen aangezegd en vervolgens (derden)beslag laten leggen ten laste van Dankbaar. Als 
gevolg van zijn onrechtmatige handelen is Mustafa jegens Dankbaar aansprakelijk voor de schade die 
hij daardoor heeft veroorzaakt. Deze schade bestaat in ieder geval uit het door Dankbaar betaalde 
voorschot op de schadevergoeding ad € 5.000 en de proceskosten van € 1.288,01. Voor de vermeend 
verbeurde dwangsommen ter hoogte van € 100.000 is derdenbeslag gelegd onder de moeder van 
Dankbaar. 

Zoals gezegd heeft Mustafa beslag gelegd voor 100.000 euro aan vermeend verbeurde 
dwangsommen op basis van het kort geding vonnis, wat Dankbaar niet heeft kunnen bestrijden 
omdat zijn advocaat verzuimd heeft (tijdig) hoger beroep in te stellen.  De schade die Dankbaar heeft 
opgelopen is dus in elk geval 100.000 euro. Met proceskosten en deurwaarderskosten erbij is dit 
totale bedrag inmiddels opgelopen tot 104.293,46 euro (productie) Daarbij komt ook de (voorlopige) 
schadevergoeding € 5.000 en de proceskosten van € 1.288,01 die Dankbaar heeft moeten betalen als 
gevolg van het kort geding. Plus de proces- en advocaatkosten die Dankbaar heeft moeten betalen in 
de navolgende procedures tegen Mustafa, zoals een executiegeschil en een verzoek tot 
getuigenverhoor. Tot nu toe heeft Mustafa het bedrag van € 104.293,46 niet kunnen innen, omdat 
Dankbaar geen verhaal meer biedt. Dankbaar is door de diverse aanverwante procedures die tegen 
hem zijn aangespannen in deze zaak, alles kwijtgeraakt, waardoor hij van miljonair tot steuntrekker is 



geworden. In totaal bedraagt de schade meer dan een miljoen euro. Echter is zijn moeder op 31 
januari 2021 overleden, waardoor Dankbaar uitzicht heeft gekregen op een erfenis. Op dat erfdeel 
hebben Mustafa en zijn advocaat Hoogendoorn inmiddels beslag laten leggen voor het bedrag van de 
vermeend verbeurde dwangsommen ad € 104.293,46. 
 
Dankbaar heeft na het bekend worden van de valse verklaringen, ingebracht door Mustafa, aangifte 
gedaan tegen Mustafa wegens onder meer valsheid in geschrifte (productie). Dankbaar heeft er bij 
de politie op aangedrongen om de vier vermeende “financiers” van Mustafa op te sporen en te 
horen over “hun” verklaringen ten einde de valsheid in geschrifte te bewijzen en te verbaliseren. Het 
inbrengen van valse verklaringen in een rechtszaak is een ernstig strafbaar feit:  
 
Artikel 207 Wetboek van Strafrecht. 

1. Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan 
rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe 
gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 

2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de 
vijfde categorie. 
 
De politie bleek echter niet te willen meewerken aan het verzoek van Dankbaar. Daarom heeft 
Dankbaar uiteindelijk zelf een inspanning gedaan om de hem onbekende beweerde financiers op te 
sporen. Dat is hem gelukt en hij heeft de eerste telefoongesprekken opgenomen. In die gesprekken 
zeggen de heren Hamarashid en Hama dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Dat zij Dankbaar niet 
kennen en deze verklaringen niet van hun hand zijn. In een later persoonlijk bezoek van Dankbaar 
aan deze heren, hebben zij  ook bevestigd dat het niet hun handtekening is die onder “hun” 
verklaringen staan. Vervolgens heeft Dankbaar de politie in kennis gesteld van deze bewijzen met het 
dringende verzoek om de heren te horen teneinde hun verklaringen te verbaliseren. Ook op dit 
verzoek werd geen medewerking verleend. Tot verbazing en ontzetting van Dankbaar kreeg hij enige 
tijd later het bericht van de officier van justitie mevrouw K. Sanders van het parket Noord Holland, 
dat zowel de aangifte van Mustafa als de tegenaangifte van Dankbaar geseponeerd werden. Deze 
sepots worden bijgesloten als productie.  

Volgens Dankbaar seponeert de officier van justitie beide aangiftes met onwaarheden. De aangifte 
van Dankbaar werd geseponeerd met de volgende redenering:  
“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, 
de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de 
inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is 
van valsheid in geschrifte.” 
 
Dit is al een onwaarheid, want verklaringen die niet opgesteld zijn door de getuigen zelf, is al per 
definitie valsheid in geschrifte. Tenzij een andere persoon eventueel gemachtigd is om verklaringen 
voor hen op te stellen, maar dat is hier niet het geval. Nog daargelaten dat de OvJ weglaat dat de 
getuigen ook hebben verklaard dat niet hun handtekeningen onder de verklaringen staan. Een 



vervalste handtekening is natuurlijk zeker valsheid in geschrifte in optima forma. Dankbaar heeft 
aangifte willen doen tegen deze officier, maar de politie weigert deze aangifte op te nemen in 
opdracht van het OM parket Noord Holland. Dus in feite in opdracht van de officier mw. K. Sanders 
en de hoofdofficier, mw. S.J.S Preenen van het parket Noord Holland.  
 
De aangifte van Mustafa werd met de volgende redenering geseponeerd:  
 
“De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat er op dit moment onvoldoende wettig en 
overtuigend bewijs is om u te vervolgen ter zake van belaging, bedreiging en valsheid in geschrifte.” 
 
Het feit smaadschrift, waar Mustafa ook aangifte van had gedaan, wordt kennelijk bewust 
weggelaten. Blijkbaar omdat de redenering dat er geen wettig  en overtuigend bewijs zou zijn, dan 
niet meer opgaat. Het staat immers vast dat Dankbaar de gewraakte publicaties heeft gedaan. 
Uiterst merkwaardig is dat het OM geen overtuigend bewijs voor de feiten ziet, terwijl de 
voorzieningenrechter Dankbaar een jaar eerder voor die feiten (voorlopig) had veroordeeld. Ook dit 
maakt de uitspraak van de voorzieningenrechter al zeer discutabel. Immers als de rechter had 
geweten dat de strafaangifte van Mustafa geseponeerd zou worden wegens gebrek aan bewijs, dan 
was hij zeker niet tot zijn uitspraak gekomen.    
 
Vreemd genoeg hebben Mustafa en zijn advocaat nooit bezwaar gemaakt tegen het sepot van hun 
aangifte. Dat betekent in feite dat zij toestaan dat Dankbaar mag blijven zeggen dat Mustafa getuige 
is geweest van de moord op Marianne Vaatstra en kennis draagt van de ware toedracht van die 
moord. Het was hen nu juist te doen om die uitingen met die aangifte te doen stoppen. Het is 
daarom van het grootste belang voor Dankbaar om in rechte te bewijzen dat Mustafa en zijn 
advocaat Hoogendoorn valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Het is immers ook aan advocaat 
Hoogendoorn te verwijten dat Mustafa valse verklaringen heeft ingebracht. Minimaal had deze 
advocaat zich ervan moeten vergewissen dat de vier ingebrachte valse verklaringen niet vals zijn. 
Waarschijnlijker is nog dat deze advocaat zélf Mustafa heeft aangezet om deze valse verklaringen in 
te brengen, teneinde een (valse) “schadeclaim” tegen Dankbaar op te tuigen.    
 
Al met al ontstaat voor Dankbaar een steeds duidelijker beeld dat Mustafa door justitie  beschermd 
wordt in zijn strafbare handelen jegens Dankbaar. Aangiftes worden geseponeerd, niet in 
behandeling genomen of botweg geweigerd om opgenomen te worden. Omdat Dankbaar alles zelf 
moet doen en kennelijk niet kan rekenen op medewerking van het OM, politie en justitie, sterker 
nog, alleen maar tegenwerking van justitie krijgt, heeft Dankbaar getuige Hemen Hamarashid 
gevraagd om de volgende verklaring af te geven:  
 
Hierbij verklaar ik het volgende: 

De verklaring die de heer W.J. Dankbaar mij heeft laten zien (bijlage) is niet door mij opgesteld en 
niet door mij getekend. De handtekening is niet de mijne. Ik ben onbekend met de inhoud van deze 
verklaring. De inhoud is ook niet waar. Tot het moment dat de heer Dankbaar mij belde over deze 
verklaring kende ik de heer Dankbaar niet en had ik nooit van hem gehoord. De heer Dankbaar is dan 
ook niet bij mij langs geweest met een negatief verhaal over Faek Mustafa. Ook ben ik nooit eerder 
door hem gebeld. Ik heb dit reeds eerder aan de heer Dankbaar bevestigd. Als iemand beweert dat ik 



deze verklaring heb getekend en/of achter de inhoud sta dan is dat niet juist. Kennelijk heeft iemand 
misbruik gemaakt van mijn identiteit, zich valselijk voor mij uitgegeven en valselijk getekend uit mijn 
naam. Ik stel het niet op prijs dat ik valselijk betrokken word bij een zaak waar ik niets mee te maken 
heb. 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn, 

Hemen Hamarashid 
 
Aanvankelijk zei Hamarashid dat het geen probleem was om deze verklaring te tekenen (“Tuurlijk, 
tuurlijk, dat doe ik voor jou!”), maar later is gebleken dat hem door de politie te verstaan is gegeven 
dat hij deze verklaring niet mag tekenen en hij alle contacten met Dankbaar moet verbreken. 
Dankbaar kwalificeert dit als obstructie van onderzoek en de rechtsgang door de politie. Ook is 
gebleken dat Mustafa zelf er alles aan doet om Hamarashid ervan te weerhouden de verklaring te 
tekenen. Ook dat is obstructie volgens Dankbaar. Niettemin is Dankbaar niet gestopt met het 
benaderen van Hamarashid, met name de vraag waarom hij de verklaring niet wil tekenen. Ook heeft 
Dankbaar hem verteld dat Hamarashid zodoende meewerkt aan het achterhouden van 
bewijsmateriaal, dat voor Dankbaar van groot belang is. Dit heeft er onlangs, op 16 december 2021, 
toe geleid dat Hamarashid de volgende verklaring van Mustafa heeft toegezonden: 
 
 

 
   



Blijkbaar heeft Hamarashid er bij Mustafa op aangedrongen om hem te vrijwaren van enig strafbaar 
feit. Mustafa bekent hier dus zelf dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dat hij de verklaring 
van Hamarashid volledig zelf heeft verzonnen zonder dat Hamarashid er iets vanaf wist.  In feite 
bekent Mustafa ook dat hij ook een valse handtekening namens Hamarashid heeft gezet. Deze 
verklaring is vanzelfsprekend een novum van de bovenste plank, die een nieuwe aangifte 
rechtvaardigt. Het is schier onmogelijk dat Mustafa de verklaringen heeft vervalst zonder 
medeweten van zijn advocaat Hoogendoorn. Deze advocaat had in elk geval aan Mustafa moeten 
vragen of hij erop mocht vertrouwen dat deze verklaringen niet vals zijn. Hoogendoorn is dus net zo 
schuldig aan de valsheid in geschrifte, onrechtmatig procederen en het nodeloos schade toebrengen 
aan Dankbaar. Vrijwel zeker is Hoogendoorn de drijvende kracht achter de valsheid in geschrifte en 
heeft hij Mustafa hiertoe aangezet.  

Dit blijkt al uit een email (productie) die hij Dankbaar’s advocaat Stapel stuurde op 27 februari 2018. 
De relevante tekst:  
 
Daarnaast hebben de acties van uw cliënt reeds de nodige materiële schade veroorzaakt. Zo heeft uw 
cliënt diverse zakenpartners en financiers van de onderneming van cliënt op gelijke indringende, 
vermoeiende en hinderlijke wijze met zijn aantijgingen, benaderd, waaronder de heren Said, 
Hammarashid, Hama, en Gurwara. Naar aanleiding van deze contacten hebben dezen besloten om de 
zakelijke banden te verbreken en om hun investeringen terug te vragen. In het totaal is hiermee een 
bedrag van €.80.000,–gemoeid. Aan de betreffende investeringen was geen vaste tegenprestatie en 
geen termijn verbonden. Dit betekent dat cliënt thans tegen een commercieel tarief bij een bank zal 
moeten lenen. Client houdt u aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. 

Uitgaande van een zeer gematigd commercieel rentetarief van 5% per jaar en een looptijd van 20 jaar 
is de schade te begroten op € 66.714,–. Dit is de contante waarde van twintig jaar lang 5% rente 
betalen over €.80.000,–, voor de contante waardeberekening uitgaande van het wettelijke rentetarief 
van 2%. 

Omdat het bedrijf van cliënt door de acties van uw cliënt thans stil ligt, zijn er nog diverse andere 
materiële schadeposten, die zich thans nog niet goed laten begroten.   
 
Hieruit blijkt dat advocaat Hoogendoorn zwaar heeft ingezet op de vier valse verklaringen om 
kennelijk op die manier grote financïele schade voor Mustafa te fingeren. Hoogendoorn moet 
hebben geweten dat het bovenstaande statement van A tot Z is gelogen. Het is voor een weldenkend 
mens reeds zéér onwaarschijnlijk dat vier financiers plotseling en gelijktijdig hun leningen aan een 
“vriend” terugtrekken, alleen maar omdat Dankbaar zou beweren dat Mustafa kennis draagt over 
een moord, die reeds jaren geleden is opgelost. Het is ook al even onwaarschijnlijk dat vier relatief 
onvermogende allochtonen grote bedragen riskeren aan een “vriend” die zij vervolgens als een 
baksteen laten vallen. Dat Hoogendoorn deze verklaringen ongeverifïeerd voor waar zou aannemen, 
is een schande. Vrijwel zeker is Hoogendoorn de genius achter de valse verklaringen, wat betekent 
dat hij zijn cliënt heeft aangezet tot een strafbaar feit. Dit is niet alleen een strafbaar feit, voor een 
advocaat is het ook een zwaar verwijtbaar tuchtrechtelijk feit. Dat Hoogendoorn te goeder trouw 
heeft mogen aannemen dat de verklaringen niet vals waren, is een argument dat niet meer op gaat. 
Dankbaar heeft Hoogendoorn meermaals laten weten dat de verklaringen vals zijn, onder meer in 
zijn aangifte tegen Mustafa van valsheid in geschrifte, maar ook in een brief aan rechter Geerdes van 



de rechtbank Rotterdam. Deze brief maakte de onderdeel van de processtukken, zodat ook 
Hoogendoorn daar kennis van heeft genomen. Bovendien heeft Dankbaar in email van 16 maart 
2018 (productie) rechtstreeks aan Hoogendoorn gevraagd om bevestigingen van de vier getuigen te 
produceren:  
 
“– Kunt u verklaringen overleggen van de heren Said, Hamarashid, Hama, en Guwara, waarin zij 
bevestigen wat u beweert?” 
 
Op deze email heeft Hoogendoorn slechts als volgt gereageerd: “Ik voel mij niet geroepen uw vragen 
te beantwoorden als u geen antwoorden geeft op mijn vragen.” (productie).  Onder deze 
omstandigheden is het ondenkbaar dat Hoogendoorn niet heeft geweten dat de verklaringen vals 
zijn. Nogmaals: Minimaal had deze advocaat zich er bij Mustafa van moeten verzekeren dat de vier 
ingebrachte valse verklaringen niet vals zijn. Desondanks heeft hij het kort geding doorgezet waarbij 
deze valse verklaringen een grote rol speelden in de schadeclaim. In 6.5 en 7.1 van de dagvaarding 
staat het volgende: 

 

 
 
Het verweer van Hoogendoorn dat de valse verklaringen geen rol hebben gespeeld in het kort geding 
vonnis, kan geen stand houden. Niet alleen zet hij daar zwaar op in en gebruikt hij ze om een grote 
financïele schade voor Mustafa te becijferen, evident is ook dat de rechter zwaar rekening heeft 
gehouden met het vermeend “hinderlijk benaderen” van Mustafa’s relaties door Dankbaar, welke 
benaderingen gewoon leugens blijken te zijn. Los daarvan doet dit verweer niet af aan het feit dat er 
een ernstige valsheid in geschrifte is gepleegd. Van groot belang voor Dankbaar is dat deze strafbare 
feiten door de politie worden vastgesteld.      

Mustafa en Hoogendoorn hebben in het verleden tijdens de verschillende procedures, onder meer in 
de bodemprocedure, steeds het verweer gevoerd dat er geen valsheid in geschrifte is gepleegd, 
onder verwijzing naar de (meinedige) bewering van OvJ Sanders in haar sepot. Met de nieuwe 
verklaring van Mustafa, waarin de valsheid in geschrifte door hem wordt erkend, blijkt dit standpunt 
niet alleen onwaar, het betekent ook dat zij de rechter bewust hebben voorgelogen dan wel misleid. 
Andermaal een strafbaar feit, zeker voor een advocaat waarvan volgens een archaïsche wet moet 
worden aangenomen wordt dat hij altijd de waarheid spreekt. Volgens het Gerechtelijk Wetboek 
moeten advocaten hun beroep uiten ter verdediging van het recht en van de waarheid. Als een 
advocaat zijn beroep niet uitoefent in overeenstemming met de basisbeginselen uit de deontologie: 
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, kan hij bestraft worden door de tuchtraad. Volgens het 



Gerechtelijk Wetboek is het dus verboden voor een advocaat om bewust te liegen! 
 
Daar komt bij dat Dankbaar met de nieuwe verklaring van Mustafa nog harder de valsheid in 
geschrifte kan bewijzen. Een verklaring waarin Mustafa zélf de valsheid in geschrifte toegeeft, is 
immers een keihard bewijs, meer nog dan opgenomen telefoongesprekken waarin de getuigen 
toegeven dat de verklaringen vals zijn. Het gaat Dankbaar erom dat de bewijskracht van deze 
bewijzen IN RECHTE wordt vastgesteld, zodat hij de schade van de onrechtmatige daden op Mustafa 
en Hoogendoorn kan verhalen, alsmede opnieuw aangifte tegen hen kan doen op basis van deze 
nova. Met name de verklaring van Mustafa zelf waarin hij de valsheid in geschrifte zelf toegeeft, is 
een keihard nieuw bewijs van bedrog, fraude én misleiding van de rechter.  Zoals eerder gesteld gaat 
het niet om geringe stafbare feiten als gevolg waarvan Dankbaar schade heeft geleden.    
 
 
  
 
Conclusie 

Faek Mustafa en mr. Hoogendoorn hebben onrechtmatig jegens Dankbaar gehandeld door bij de 
politie een valse aangifte tegen Dankbaar te doen, valsheid in geschrifte te plegen en op basis 
daarvan een onrechtmatig proces tegen Dankbaar te entameren. Dankbaar vraagt uitdrukkelijk om 
Mustafa en mr. Hoogendoorn te vervolgen voor deze strafbare feiten.  
 
Verder vraagt Dankbaar om de heren Hemen Hamarashid, Salar Hama en Dekan Saïd te horen als 
getuigen ten einde bij proces-verbaal vast te leggen dat de ingebrachte verklaringen niet van hen 
zijn, noch door hen getekend zijn. Contactgegevens voor Dekan Saïd zijn Dankbaar onbekend.  

De heren Hamarashid en Hama zijn bereikbaar op de volgende adressen:  
 
De heer H. Hamarashid 
Sterrenlaan 138 

2743 LV Waddinxeen 

Telefoon: 06 34341138 

Email: dbautodemontage@hotmail.com 
 
De heer Salar Hama 

Per adres:  Garage Salar 
Gorzenpad 10, 3087 AC Rotterdam 
Telefoon: 010 429 7970 of 06 42129417 

Email: garagesalar@hotmail.com 

 


