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Bronnen 
http://www.klokkenluideronline.is/2013/11/de-vaatstra-praktijken-van-het-ad/ 
http://www.klokkenluideronline.is/2013/11/dankbaar-en-mauritz-ontvangen-door-ad/ 
http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/2206/de-14-leugens-van-het-ad.html 
http://www.ad.nl/ad/nl/11826/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3539909/2013/11/06/Moeder-Marianne-Vaatstra-Ik-wil-mijn-dagboek-terug.dhtml 
http://www.ad.nl/ad/nl/11826/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3542759/2013/11/11/Moeder-Marianne-Vaatstra-zet-kort-geding-tegen-Dankbaar-door.dhtml 
 
 

E-mail A  

From:  J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl ] 
Sent:  zaterdag 16 november 2013 12:24 
To:  t.denhartog@ad.nl  
Cc:  Wim Dankbaar; P.Groenendijk@ad.nl ; P.vandenBosch@ad.nl  
Subject:  AD Twee artikelen 14 leugens  

Beste Tobias,  

Op verzoek van Wim hieronder in rood een uiteenzetting van 14 leugens / onwaarheden / bewuste 
verdraaiingen. 
Geen enkele van deze is door jou gerectificeerd. Begrijpelijk dat Wim zich hernieuwd en vooralsnog houdt 
aan zijn sommatie aan jullie adres van vorige week. Jouw nieuwe artikel is zo mogelijk nog schadelijker dan 
dat van Klomp. Met bijgeplaatste foto van Wim suggereert het artikel objectiviteit. Alsof het met instemming 
van Wim tot stand is gekomen. De zweem van pseudo-objectiviteit is zo mogelijk nog vernietigender dan 
jullie eerdere stuk van Klomp al was. 
Voorbeeld: waarom bij alinea over laster en smaadzaak geen verwijzing naar jurisprudentie (Rechtbank 
Assen, smaad en lasterzaak inzake Luten) waar in een soortgelijk geval (eigenlijk nog veel erger) vrijspraak 
volgde. Dit vergeleken met de last aan Wim opgelegd tot het ondergaan van een multidisciplinair onderzoek 
( alleen vanwege wraking?) ….. Moet je je dan als journalist niet afvragen waarom deze last is opgelegd. En 
hoe disproportioneel dit is. Hoe duidelijk het niet moet zijn waarom Wim de gevraagde getuigen niet mag 
horen. De motivatie van de last of, beter nog, dat zo iets gevaarlijks überhaupt mogelijk is, zeker in 
ogenschouw genomen dat een dergelijk onderzoek niet zelden heeft geleidt tot een gedwongen opname……  

Met groet,  

Hans Mauritz 

E-mail B     -noot: ter wille van de leesbaarheid is onderstaande tekst qua lay-out op enkele onderdelen aangepast- 

From:  J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis 
Sent:  Friday, November 15, 2013 8:52 PM 
To:  Wim Dankbaar 
Subject:  AD Twee artikelen 14 leugens  

Moeder Marianne Vaatstra: ‘Ik wil mijn dagboek terug’ / Door: Chris Klomp / AD van 6-11-13  

Maaike Terpstra, de moeder van Marianne Vaatstra, is de wanhoop nabij. Het zeer persoonlijke dagboek dat 
ze schreef na de moord op haar dochter, is in verkeerde handen gevallen en dreigt nu openbaar gemaakt te 
worden door publicist Wim Dankbaar. Die beweert dat justitie ‘de ware moordenaars heeft beschermd’. 
Volgens Dankbaar is ‘het algemeen belang groter dan de wens van de moeder’.  

Leugen 1: De wanhoop nabij door chantage van haar kinderen. Is door haar ook nooit tegen Moszkowicz 
gezegd want nooit gesproken 

Leugen 2: Is niet in verkeerde handen gevallen  
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De familie had gehoopt dat het na de rechtszaak klaar zou zijn. Afsluiting en rust. Het is diep treurig dat de 
hele familie er nu opnieuw mee bezig is [Advocaat Yehudi Moszkowicz, namens Marianne's moeder tegen 
het AD]  

Leugen 3: Partij Maaike staat nu voor gehele familie.  

Het dagboek laat zien hoe schandalig justitie haar en haar familie heeft behandeld. Het is zelfs zo erg, dat 
justitie de ware moordenaars van haar dochter heeft beschermd. 

Eenvoudig omdat er iets is waarvan justitie niet wil dat het aan het licht komt. Ik ga niet over lijken, dat doet 
justitie [Publicist Wim Dankbaar, tegen het AD] 

Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord. De zaak werd op 19 april van dit jaar opgelost toen 
de rechtbank boer Jasper S. uit Oudwoude met overtuigend bewijs en een bekentenis veroordeelde tot een 
gevangenisstraf van 18 jaar. 

Complotdenkers: Overheid zit achter lustmoord 
De nabestaanden van Marianne Vaatstra hebben echter nog steeds geen rust kunnen vinden door toedoen 
van een hardnekkige groep complotdenkers. Herhaalde emotionele oproepen de zaak te laten rusten, 
mochten niet baten. 
 
Leugen 4: geen herhaalde oproepen hiertoe. Nul. En dus ook geen emotionele. Komt ook niet uit de 
mond van Maaike. 

De complotdenkers onder aanvoering van publicist Wim Dankbaar uit Overveen geloven er heilig in dat de 
overheid achter de lustmoord zit. Jasper S. zou slechts een willoze en gemanipuleerde katvanger zijn die een 
schandaal moet verhullen. Ze hebben nu beslag weten te leggen op het dagboek van de moeder van 
Marianne. 

Dagboek van moeder doorgespeeld aan activist Dankbaar  

Leugen 5: Is niet doorgespeeld. Rechtmatig verkregen. 

Zij had het veertig pagina’s tellende epistel, waarin ze in haar wanhoop wat vraagtekens zette bij het 
politieonderzoek, kort uitgeleend aan een vriendin. Die gaf het uiterst persoonlijke schrijven door aan 
activist Dankbaar. Hij wil het in december als Het verboden dagboek op de markt brengen. Passages uit het 
dagboek zijn al uitgelekt en verschenen op diverse complotsites. 
 
Leugen 6: zie leugen 5 plus niet ‘kort uitgeleend’ en niet ‘doorgegeven’ 

De moeder van Marianne heeft naar eigen zeggen veel spijt dat ze het dagboek uit handen heeft gegeven 
en schakelde onlangs advocaat Yehudi Moszkowicz in om publicatie te verbieden. Moszkowicz begint een 
kort geding als Dankbaar doorzet. (klopt, maar zie in dit verband hieronder) Tevens eiste hij vorige week alle 
kopieën op van het dagboek. Volgens de advocaat is er nooit toestemming gegeven voor publicatie. Hij 
vraagt Dankbaar dringend de zaak te laten rusten: ‘De familie had gehoopt dat het na de rechtszaak klaar 
zou zijn. Afsluiting en rust. Het is diep treurig dat de hele familie er nu opnieuw mee bezig is.’  

Leugen 7: de familie is hier niet mee bezig. Dat is Maaike en niemand anders (formeel) 

‘Er is iets wat niet aan het licht mag komen’ 
Wim Dankbaar is niet onder de indruk van de argumenten en weigert strijdlustig. 
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Leugen 8: Weigert niet, daarbij van integrale weergave is nimmer sprake geweest.  

Hij meent dat het algemeen belang om de ‘echte’ moordenaars te vinden boven het belang gaat van 
nabestaanden. ‘De wens van nabestaanden speelt een rol, maar het dagboek laat zien hoe schandalig 
justitie haar en haar familie heeft behandeld. Het is zelfs zo erg, dat justitie de ware moordenaars van haar 
dochter heeft beschermd. Eenvoudig omdat er iets is waarvan justitie niet wil dat het aan het licht komt. Ik 
ga niet over lijken, dat doet justitie.’ 

Dankbaar laat zich op internet geregeld uit over de lustmoord op Marianne Vaatstra en openbaart daarbij 
persoonlijke informatie en harde meningen over betrokkenen. Tegen hem loopt ook een strafzaak wegens 
laster, smaad en belediging van twee andere slachtoffers. Zij eisen schadevergoeding. De rechtbank in 
Groningen stuurde Dankbaar vorige week na een tumultueuze rechtszaak naar een psychiater en een 
psycholoog om te kijken of hij toerekeningsvatbaar is.  

Leugen 9: De strafrechter gelastte een multidisciplinair onderzoek en van beoordeling van 
toerekeningsvatbaarheid kan geen sprake zijn omdat het meest belastende dat Dankbaar kan worden 
voorgeworpen zou bestaan uit het wraken van de rechter: een recht. 

‘Moeder heeft ijzersterke zaak’ 
Specialist auteursrecht Arnoud Engelfriet denkt dat de moeder van Marianne Vaatstra een ijzersterke zaak 
heeft. ‘Het mogen beslissen hoe en waar je werk wordt gepubliceerd, daar gaat het om in het auteursrecht. 
Als jij nee zegt, dan gebeurt het niet. Bij ongepubliceerd materiaal is de rechter daar vrij streng in. Jij bent de 
enige die beslist. Dit dagboek is nog niet officieel gepubliceerd, dus dan kan dat niet door een ander 
gepubliceerd worden. Ik schat de kans op een rechterlijk verbod op 99 procent.’  

Leugen / onvolledigheid 10: Engelfriet heeft later kenbaar gemaakt onjuist te zijn geïnformeerd door 
Chris Klomp. Bij juiste informatie zou hij een andere conclusie hebben getrokken. 

Moeder Marianne Vaatstra zet kort geding tegen Dankbaar door 
 
Leugen 11: Was al in gang gezet op 11 november 2013  

AD van 11-11-13 / bron: ANP 

De moeder van de veertien jaar geleden vermoorde Marianne Vaatstra zet het kort geding tegen ‘de kaper’ 
van haar dagboek definitief door. 
 
Leugen 11a: Zie 11 

Wim Dankbaar kreeg het dagboek via via in handen en wil het publiceren omdat hij meent dat dan een 
kwalijke rol van justitie in de moordzaak aan het licht komt. De moeder van Marianne heeft naar eigen 
zeggen geen enkel belang bij publicatie en dreigde onlangs met een kort geding als hij niet op zijn 
standpunt terugkomt.  

Leugen 12: was geen dreiging maar al een vaststaand feit 

Leugen 13: Dagboek zou nooit gepubliceerd worden als door Moszkowicz geannonceerd  

Leugen 14: stonden er al sinds twee jaar met goedkeuring van Maaike. Wordt nu valselijk aangewend als 
reden van ‘doorzetten’ kort geding  

Omdat Dankbaar nog steeds van plan is het persoonlijke dagboek te publiceren en zelfs al delen op zijn site 
plaatst, zet de advocaat van de moeder nu door. De zaak dient op 11 december bij de rechtbank in 
Haarlem. 
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Bijlage: Artikelen AD 
 

 Artikel Algemeen Dagblad (woensdag 6 november 2013) 
 

Moeder Marianne Vaatstra: 'Ik wil mijn dagboek terug' 
Door: Chris Klomp  
6-11-13 - 10:08  bron: Algemeen Dagblad  
 
Maaike Terpstra, de moeder van Marianne Vaatstra, is de wanhoop nabij. Het zeer persoonlijke dagboek 
dat ze schreef na de moord op haar dochter, is in verkeerde handen gevallen en dreigt nu openbaar 
gemaakt te worden door publicist Wim Dankbaar. Die beweert dat justitie 'de ware moordenaars heeft 
beschermd'. Volgens Dankbaar is 'het algemeen belang groter dan de wens van de moeder'.  

Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord. De zaak werd op 19 april van dit jaar opgelost toen de 
rechtbank boer Jasper S. uit Oudwoude met overtuigend bewijs en een bekentenis veroordeelde tot een 
gevangenisstraf van 18 jaar. 
 
Complotdenkers: Overheid zit achter lustmoord 
De nabestaanden van Marianne Vaatstra hebben echter nog steeds geen rust kunnen vinden door toedoen van 
een hardnekkige groep complotdenkers. Herhaalde emotionele oproepen de zaak te laten rusten, mochten niet 
baten. 
 
De complotdenkers onder aanvoering van publicist Wim Dankbaar uit Overveen geloven er heilig in dat de 
overheid achter de lustmoord zit. Jasper S. zou slechts een willoze en gemanipuleerde katvanger zijn die een 
schandaal moet verhullen. Ze hebben nu beslag weten te leggen op het dagboek van de moeder van Marianne.
 
Dagboek van moeder doorgespeeld aan activist Dankbaar 
Zij had het veertig pagina's tellende epistel, waarin ze in haar wanhoop wat vraagtekens zette bij het politie-
onderzoek, kort uitgeleend aan een vriendin. Die gaf het uiterst persoonlijke schrijven door aan activist 
Dankbaar. Hij wil het in december als Het verboden dagboek op de markt brengen. Passages uit het dagboek 
zijn al uitgelekt en verschenen op diverse complotsites. 
 
De moeder van Marianne heeft naar eigen zeggen veel spijt dat ze het dagboek uit handen heeft gegeven en 
schakelde onlangs advocaat Yehudi Moszkowicz in om publicatie te verbieden. Moszkowicz begint een kort 
geding als Dankbaar doorzet. Tevens eiste hij vorige week alle kopieën op van het dagboek. Volgens de 
advocaat is er nooit toestemming gegeven voor publicatie. Hij vraagt Dankbaar dringend de zaak te laten 
rusten: 'De familie had gehoopt dat het na de rechtszaak klaar zou zijn. Afsluiting en rust. Het is diep treurig dat 
de hele familie er nu opnieuw mee bezig is.' 
 
'Er is iets wat niet aan het licht mag komen' 
Wim Dankbaar is niet onder de indruk van de argumenten en weigert strijdlustig. Hij meent dat het algemeen 
belang om de 'echte' moordenaars te vinden boven het belang gaat van nabestaanden. 'De wens van 
nabestaanden speelt een rol, maar het dagboek laat zien hoe schandalig justitie haar en haar familie heeft 
behandeld. Het is zelfs zo erg, dat justitie de ware moordenaars van haar dochter heeft beschermd. Eenvoudig 
omdat er iets is waarvan justitie niet wil dat het aan het licht komt. Ik ga niet over lijken, dat doet justitie.' 
 
Dankbaar laat zich op internet geregeld uit over de lustmoord op Marianne Vaatstra en openbaart daarbij 
persoonlijke informatie en harde meningen over betrokkenen. Tegen hem loopt ook een strafzaak wegens 
laster, smaad en belediging van twee andere slachtoffers. Zij eisen schadevergoeding. De rechtbank in 
Groningen stuurde Dankbaar vorige week na een tumultueuze rechtszaak naar een psychiater en een 
psycholoog om te kijken of hij toerekeningsvatbaar is. 
 
'Moeder heeft ijzersterke zaak' 
Specialist auteursrecht Arnoud Engelfriet denkt dat de moeder van Marianne Vaatstra een ijzersterke zaak 
heeft. 'Het mogen beslissen hoe en waar je werk wordt gepubliceerd, daar gaat het om in het auteursrecht. Als 
jij nee zegt, dan gebeurt het niet. Bij ongepubliceerd materiaal is de rechter daar vrij streng in. Jij bent de enige 
die beslist. Dit dagboek is nog niet officieel gepubliceerd, dus dan kan dat niet door een ander gepubliceerd 
worden. Ik schat de kans op een rechterlijk verbod op 99 procent.' 
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 Artikel Algemeen Dagblad (maandag 11 november 2013) 
 

Moeder Marianne Vaatstra zet kort geding tegen Dankbaar door 
Bewerkt door: Redactie  
11-11-13 - 13:24  bron: ANP  
 
De moeder van de veertien jaar geleden vermoorde Marianne Vaatstra zet het kort geding tegen 'de kaper' 
van haar dagboek definitief door.  

Wim Dankbaar kreeg het dagboek via via in handen en wil het publiceren omdat hij meent dat dan een kwalijke rol 
van justitie in de moordzaak aan het licht komt. De moeder van Marianne heeft naar eigen zeggen geen enkel belang 
bij publicatie en dreigde onlangs met een kort geding als hij niet op zijn standpunt terugkomt. 
 
Omdat Dankbaar nog steeds van plan is het persoonlijke dagboek te publiceren en zelfs al delen op zijn site plaatst, 
zet de advocaat van de moeder nu door. De zaak dient op 11 december bij de rechtbank in Haarlem. 
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Bijlage: Leugen-matrix  
 

# Leugens volgens Mauritz  Waarheidsgehalte van beweringen Mauritz 

01 
Leugen 1: De wanhoop nabij door chantage van haar kinderen. Is door haar ook nooit tegen 

Moszkowicz gezegd want nooit gesproken 
 

02 Leugen 2: Is niet in verkeerde handen gevallen   
03 Leugen 3: Partij Maaike staat nu voor gehele familie.   

04 
Leugen 4: geen herhaalde oproepen hiertoe. Nul. En dus ook geen emotionele. Komt ook 

niet uit de mond van Maaike. 
 

05 Leugen 5: Is niet doorgespeeld. Rechtmatig verkregen.  
06 Leugen 6: zie leugen 5 plus niet ‘kort uitgeleend’ en niet ‘doorgegeven’  
07 Leugen 7: de familie is hier niet mee bezig. Dat is Maaike en niemand anders (formeel)  
08 Leugen 8: Weigert niet, daarbij van integrale weergave is nimmer sprake geweest.   

09 

Leugen 9: De strafrechter gelastte een multidisciplinair onderzoek en van beoordeling van 

toerekeningsvatbaarheid kan geen sprake zijn omdat het meest belastende dat Dankbaar 

kan worden voorgeworpen zou bestaan uit het wraken van de rechter: een recht. 

 

10 

Leugen / onvolledigheid 10: Engelfriet heeft later kenbaar gemaakt onjuist te zijn 

geïnformeerd door Chris Klomp. Bij juiste informatie zou hij een andere conclusie hebben 

getrokken. 

 

11 Leugen 11: Was al in gang gezet op 11 november 2013   
12 Leugen 11a: Zie 11  
13 Leugen 12: was geen dreiging maar al een vaststaand feit  
14 Leugen 13: Dagboek zou nooit gepubliceerd worden als door Moszkowicz geannonceerd   

15 
Leugen 14: stonden er al sinds twee jaar met goedkeuring van Maaike. Wordt nu valselijk 

aangewend als reden van ‘doorzetten’ kort geding  
 

  

Noot 
Volgnummers # 01 t/m 11 hebben betrekking op het AD-artikel van 06-11-2013; volgnummers # 12 t/m 15 op dat van 11-11-2013. 


