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Ik raakte ook de draad kwijt....
Godlieb alle ribben gebroken X onjuist

Daar lag ze, helemaal stijf X niet vastgesteld
Jan Vlug over kogelvrij vest. MdJ bang In beveiligd apt. Opnieuw zielig. Terecht?

Visscher klets klets
Godlieb interessante getuigen TVelde vriendinnen klusjesman

zelf de deur open gedaan
MdJ antiekwinkel Godschalk - Wittenberg sherry klusjes biertje

04:50  Slachtoffer zaterdag helemaal stijf gevonden. Kan dat?
09:30  MdJ werkte bij Gosschalk; bij Wittenberg vervalst antiek.

naar het bureau uitleg rouwadvertentie
Godlieb condoleance register testament gewijzigd familie en TerV gebashed  stichting
MdJ Over de stichting letterlijke opvang (woningen) wed had zelf in die stichting willen 

zitten
16:25  MdJ werd aartsbengel genoemd.
16:50  Warme belangstelling voor MdJ.

Godlieb & V MdJ potentiële verdachte geen verband gevonden
17:10  MdJ zeker een potentiële verdachte.
17:40  Visscher beaamt dat alibi MdJ niet 100% was.

Louwes in beeld testament ex test
mdj klets over de de rol Louwes contant geld komt voorbij

19:30  Wie zegt negatieve dingen over L.
visscher 
godlieb

opvallend over ex test onkosten geld bankrekening Balk (verkeerd weergegeven)

Visscher na drie weken Louwes woning leeg vreemd ?
21:27  Visscher: binnen 3 weken woning leeg. Is dat gebruikelijk?

Hessink 
(veilingmeest
er)

heeft Louwes haast? Veel gouden sierraden duiken op zou dat nu juist niet pro Louwes pleiten??

22:40  Sieraden.

23:30  Saab zonder taxatie verkocht (waarschijnlijk te goedkoop); Richard  Hessing: 
waarom zo’n haast; vond alles over veiling raar.

veiling wettelijk verplicht
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33:00

34:00 AW
35:00

37:00

39:00
39:00
40:00 W

41:00
41:00 WW
42:00 G
42:00 AW

heeft nog stukken  - meubels naar bestuurskamer in richting, zou bepaald zijn 
door mev  W  alle oude administratie moest geschredderd duurde heel lang 
weeklang, (vreemd)?

meubels stonden niet in het testament

25:30  Hele administratie geshredderd door zoontje. Is dat raar?
26:26  Godlieb: EL wil levensverzekering laten uitbetalen op eigen rekening

Visscher verzekeringsmaatschappij levensverz uitbetaling prive rekening vingerafdruk 
tweemaal misdrijf. 

geen melding dat deze dossiers officieel niet 
bestonden en sepo's verdachtmakingen

27:10  Vingerafdruk bekend van zaken in 1979 en 1994. Welke zaken?
kluiszoeking louwes stort geld op rekening

28:00  Geld storten op SNS bank.
28:00  Godlieb Deskundigen over aanstralen zendmast Deventer. onderzoek onder verkeerde omstandigheden

godlieb beruchte telefoontje op Deventer nee Harderwijk !!!  viel niet te reconstrueren 
zou niet kunnen volgens KPN geen melding falen TA-gegevens

geen melding falen TA-gegevens op te vragen geen 
melding dat er intussen heel veel andere 
aanwijzingen zijn gevonden

MdJ brief aan VVAA open graf aan Louwes MdJ belt en hoort van arrestatie Louwes
31:24  Alle ballen op EL; Godlieb over spoor mes op blouse.

32:40  Over geurproef.  Wantrouwen in overheid  wordt genoemd. Waarom niet fraude genoemd evenmin de 
aanwezigheid van vingerafdrukken

Godlieb afgedrukt messpoor op blouse vermelding mesvondst geen sporen beschadigd

33:45  Gedragswetenschapper → ideeën luiken dicht. Veel vermoedens en  
interpretaties.
Zwolle Arnhem

Waisvisz 2x aanleiding briefje 'tuin' link onzeker
aw daderprofiel ahv briefje geen melding van de wetenschappelijke betekenis 

hiervan
Waisvisz uitleg profiel
aw twijfel geuit?

louwes past niet in profiel
40:45  Wie was de ander op de begraafplaats naast MdJ. HR?

MdJ vingert ernest louwes
wil dat mdj mer focus krijgt en wijst weg van EL
ww zou MdJ def als dader hebben genoemd.
wie is de dader, de klusjesman of de boekhouder?

42:00  Godlieb verrast over briefje.



WW

26:30

29:30 BH

35:30 BH

AW

Deel 2

Ontaardt in landelijk mediacircus. Waarom geen programma over de  feiten?
Louwes past niet in daderprofiel opgesteld via het tuinbriefje L doorstaat de 
waarheidstesten van WW
focus wordt verlegd naar MdJ

7:50  MdJ had lastige jeugd; dislexie en internaat.
8:50  Is Meike schrijfster van briefjes. MdJ heeft het gedicteerd. Hoe daderprofiel.
10:00  Allereerst verklaringen verwarring zaaien.
11:35  De eerste keer wordt genoemd: Zaadje wordt geplant. Deze zin heeft  vervelende 

associatie.
Nutteloos gezeur over corrupte advocaten

14:00  Journalist Cornelisse komt in beeld. Dagblad Trouw
15:40  Bas Haan van Netwerk. Rapport Waisvisz gaat vooral over het mes.
19:52  SdJ Stan de Jong van HP de Tijd
20:30  Iedereen gevraagd, ook deemzet.nl?

Op een paar zinnen na komt deemzet.nl niet voor. Hier niet.
25:00  MdJheeft graf niet kunnen bezoeken. MdJ profileert zich als brave borst.

mesafdruk klopt niet
27:14  Global strip & Global mes. Winkel in Arnhem nagevraagd (let wel .. Jaar na dato). 

Zou wel exact matchen. Een rammelend alibi.
29:00  Potentiele moordenaar heeft er geen bal mee te maken.

Bas Haan denkt aan MdJ
30:00  SdJ Opnieuw Stan de Jong. Verhaal van Hennie.
30:30  Allerlei bezwaren over MdJ + daderwetenschap + framing? Fraude etc. wordt niet 

genoemd → suggestief.
32:30  Journalistieke of sensationele keuze? 

SdJ Opnieuw: zaadje is geplaatst → suggestief. Ontkiemt bij Stan de Jong. HP de Tijd 
artikel.

35:00  MdJ als zielepoot.
Over de herziening 2003

36:00  Godlieb over hondenproef, problemen bij procedure noemt de fraude niet
3% zou maar fout zijn. Referentiegroep deugde niet , allemaal politiemensen 3% klopt niet

37:00  BH over wegvallen mes.
39:40  BH bij EL; EL vrij.
41:31  Hof Den Bosch; wel een tijd overgeslagen. "Ik begrijp uw emotie".

Tot ieders verrassing



03:10 RE
BH RE

04:45 RE

15:00

Deel 3
01:50  Richard Eikelenboom wordt gepresenteerd als gerenommeerd. Wie vindt  hem 

gerenommeerd? Mes.
Zijn rol in Schiedammer Parkmoord onderbelicht. 

Bepaalde zelf de monsters.
04:20  RE over DNA. Extreem incriminerend. Spoor 10, RE meldt 1 t/m 10. 

Er was een zitting heel snel nadat ik die tien sporen had genomen. Spoor 10 zat er eerst niet bij (af achtergehouden?)
05:10  In 2003 DNA EL → RE.
06:00  BH verwijst opnieuw naar RE. Zou op zoek zijn geweest naar onschuld Louwes. geen onderzoek vlekken op de rug geen controles om spoor 10

06:50  Geen ander DNA → ’s morgens op bezoek. contra FFS onderzoek
08:30  BH erg verbaasd over veroordeling EL.
09:40  Over carrière MdJ, beveiligingsbranche/ surveillance.
11:10  DWDD MdH.
12:10  Bezoek aan MdH.
14:00  Mes vervangen door DNA als bewijs.

Posthumus
16:00  Schedammer parkmoord: verhullen waarheid.
17:30  10.000 euro tip voor feiten onderzoek.
19:00  Werkwijze politiemensen De Roy van Z. en Paalman. 

AW: impliciet mensen teleurgesteld in overheid halen gram bij DMZ (?)
21:00  Dossier van Knoops gekregen.
22:00  Strategie: Bewijzen dat EL onschuldig is door te bewijzen dat MdJ schuldig  is. 

Opnieuw ‘zaadje geplant’. Komt nu tot volle bloei.
23:30  Drive tegen onrecht.
24:00  Voldoende aanleiding voor twijfel. Orienterend Onderzoek
26:00  Opnieuw: MdJ zielig. Wat nu als blijkt dat hij wel schuldig zou zijn. Voorgewend 

dat ze van de politie zijn.
30:00  Z&P doen onderzoek. 

Meike doet zielig. Jan Vlug.
32:30  Alle dagbladen schreven (honderden) artikelen. 

MdJ ontslagen als beveiliger door artikel De Telegraaf.
34:00  Nieuwe Revu over MdJ door Stan de Jong. Bevangen door stress.
38:30  MdH in Aktueel: EL 100% schuldig.
40:00  Idem. 47 pagina’s full color.
42:00  MdH gaat te ver.
44:30  MdH krijgt podium bij media; macht van de onderbuik.



46:00
50:00

Deel 4
MdJ een van de hoofdrolspelers in DMZ (geen bal te maken met DMZ?)

4:50  MdH wantrouwen in OM is de basis.
9:00  Rolk van wiskundige Pieter Plumpudding.
10:00  Opnieuw zaadje; overwoekert als duizendknoop?
10:50  Hennie / Jan Martijn Louissa. Laatste ongeloofwaardig omdat hij 2x van  papier 

verklaring leest. Ook wordt genoemd Mark Belinfante; is er  ingetrapt, zou het niet meer 
zo doen ?

17:00  Fascinatie voor wapens van MdJ. Vader was militair.
18:30  Heeft Hennie daderwetenschap? John Visser geeft relaas moord door MdJ.
22:00  Versies van de moord. Driftaanval. Erfdeel is niet gehalveerd. Opnieuw, waarom 

deemzet.nl niet geraadpleegd?

BH doet interessant voor zijn onderzoek.
26:00  Kort stukje video over schoonmaakvloeistof. (Is op heel deemzet.nl niets  meer te 

vinden?)
Twee video's aan elkaar geplakt onsamenhangend: livor mortis (het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan…) en herkomst make up (missing with a trace).  Van beide twee losse 
fragmenten.

Meerdere stukjes afgeknipt aan elkaar waardoor het verhaal onsamenhangend lijkt. 
bloed kruipt… en missing...

28:00  Complotten.
29:00  Paalman breekt in bij moeder Meike. 

Benzine door de brievenbus.
33:00  Vreselijke tafrelen door MdJ en Meike.
35:00  Jan Vlug gehackt. Huiszoeking bij MdH
36:51  MdH ontkent hier iets mee te maken te hebben.
38:00  Waarom populariteit MdH. Ontzettend bekend.
39:00  Honden geprobeerd te vergiftigen. Gelukkig goed gekomen.
41:30  Advies politie: verhuis.
42:00  Advies Waisvisz aan EL in de bak: schrijf een dagboek van toen.
43:00  BH: wanneer ging hij twijfelen: bij bloed (wat zegt deemzet.nl).
44:00   Over vlekje en dagboek. ER miskent resultaat FSS

WW verwerpt fraudeverhalen. Ook smeertheorie van Louwes.
Het dagboek als cliffhanger



16:00
17:30
18:30 WW

19:00
RE

20:00 AW

Deel 5

1:07  Gaat vnl over MdH. Openen van graf. Flop. Complot. Scholte en de beheerder 
kwamen ermee.

13:20  Louwes’ DNA ’s morgens op blouse. Geen DNA van een ander. Raar. Ook  niet van 
EL, behalve in vlekje met verklaring?
Wordt het bloed niet ondergejubeld in dit verhaal?

14:40  Bij lezen van dagboek: JW droeg vuurrode japon. Was toch niet  zo? Pag 30-32. 
Zgn letterlijk

 was in de Telegraaf rode jurk of mantelpakje. 

Nu een rode japon, dan weer een rode jurk, nergens een rood mantelpakje.
De zwakke niestheorie van MdH. Weer de rode japon  weer geen mantelpakje.
onderkant van de kraag wegens de nagelriem voor WW bewijs was de bovenkant van de sierkraag
wil zorgvuldig zijn geen chemisch onderzoek make up, geen controles 

rond spoor 10, geen controles op het rugpand

19:30  Y-chromosomale DNA techniek. geen melding gevoeligheid
benoemt nagelvuil was er helemaal niet

20:40  Onder de nagels gevonden. Is toch niet waar? Onder is onjuist, er zit net iets meer bovenop. 
Wordt meerdere malen herhaald.

21:00  Nagel onderzoek MdJ. Niet gelinkt aan DNA.
23:30  Kenmerk → BH: DNA ontlastend voor MdJ.
27:00  Wie stopt dit OM in de krant. Advertentie.

29:00  Jan de Lange sponsort MdH. (Mogelijk uit rancune tegen overheid in  verband 
met een scheiding. Heeft later 2e echtgenote vermoord en daarna  zichzelf??)

30:00  Ondermijnen van gezag OM.
31:20  Jan Vlug: smaad en laster.
33:20  Tekst in beeld.
35:00  Holman in Parool.

36:30  Claudia de Breij heeft na veroordeling nog voor MdH gezongen en heeft nu  spijt. 
Een beetje hoe de wind waait zo waait mijn rokje.

38:12  Wat een sul die CdB.
40:00  Rokje en wind.

41:20  Lubach/Lucky TV/Youp/Linda de Mol hebben gevoel dat EL het niet heeft  
gedaan.
Doel lijkt: MdJ heeft het niet gedaan. 
MdJ is een lekkere babbelaar.
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Deel 6
kamphues reunie weer heel veel tijdverlies

Anneke Louwes heeft plezier; Meike wordt vermeden
meike reunie wordt vermeden

mdj kogelvrijvest op rechtzaken
vlug bevestigt dit
mdj met aw wandelend over de brink
mdj onderduikend voor bedreigingen (paranoia??) panterglas ruiten

lockdown
EL komt vrij PW
scene wordt betreurd
bloed dna combinatie achter de weduwe voordien verzonnen ongelukkig woordgebruik wordt niet begrepen (talig vs niet talig) Let 

op, staat vermoedelijk al op de band in zijn verhoor

presentatie schuldig
liesbeth de vries gesprek met uitgeefster (voorheen was bij Kosmos)

jan de lange betrokken bij boek schuldig
richard ghostwriter jan de lange nam hem in de hand

telefoon EL inhoud schuldig wijkt af van dagboek - geen contact geweest
rg fin niet zo helder bij rg
ldv publiciteit kwam goed uit
aw toont zich weinig neutraal gezien lachpartij
rg documentatie verkregen, via MdH cs
telefoon el hoe zit het met hoofdstuk klusjesman? el ontkend betrokkenheid hiermee
ldv explosie EL toch driftkikker?

andere boeken standejong bashaan tonderksen 31 leugens
derksen bloedvlekje 10 theorie chargerend dechargerend arm om schouder ondersteunde EL zelf niet niezend  derksen snapt nog steeds niet dat het bloedvlekje niet van Louwes is 

(* maar blijkt gecensureerd))
kennis louwes over dameskleding
vingerafdruk met dossiergegevens, verzekeringspolis etc wisten WW niet? Hadden  het tactisch journaal 
niet,

 staat dit niet in requisitoir?

ada log strijd op het weblog pro naar anti enz.
mdj log veel gebanned

2019 ada overleden
2020 ruud harmsen wordt hier wellicht onjuist geciteerd? Twijfels aan de schuld van EL?
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45:00 2019 HR cold case team
45:00
46:00
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47:00 AW

radiopresentator Volkskrant 2014 mdH nieuwe artikelen tip mdh geïnterviewd gaat nu om naar verplaatsing en datum 
moord EL dan vrijgesproken, maar MdJ dan?

Wil Thijssen 2017 Volkskrant 2019 Volkskrant
Wil Thijssen wil neutraal blijven MdH zegt iets anders
Bas Haan 2019  DWDD nav van de film
jan vlug beschuldigt EL; tegendeel komt door explosie
bas haan MdH heeft complotdenkers opgestookt veel circumstantiall tegen MdJ  meest onintegere campagne ooit 

gezien
mdh wijst naar ouders
vlug niet boos op mdh wegens achtergrond maar had van MdJ moeten wegblijven
mdj nog steeds kapot
claudia de breij liedje
aw daderkring briefje dagboek EL

framing door kamp Louwes
bas haan EL heeft nooit de pub gezocht
bas haan EL heeft nooit meegedaan aan het framen
mdh mysterieus mysterieus
vlug basht mdh via corona
aw 2014 nieuwe procedure
aw
mdh onafhankelijkheid nieuwe onderzoek?
vlug kan nog wel even duren
mdj in de shit maar weet niet in welke shit EL zit

haarvaten??
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