Super P.G. Harm Brouwer en Waarheidsbevinding, 02 november 2007
Deze week verscheen in een uitzending van Nova onze Super Procureur Generaal der
Nederlanden de heer Harm Brouwer in de zaak Lucia de B.
Wederom, zoals eerder in de zaak van de Schiedammer Parkmoord, sprak hij over
waarheidsbevinding en integer onderzoek .
Deze woorden rollen, zonder een spier te vertrekken, uit zijn mond.
Dezelfde Harm Brouwer die tot op heden weigert onze aangifte tegen justitie in behandeling
te nemen. (waarheidsbevinding?)
Dezelfde Harm Brouwer die de inhoud van het bewuste tapgesprek op enig moment geheim
heeft gemaakt. (waarheidsbevinding?)
Dezelfde Harm Brouwer, die het niet eens nodig vond, zelfs niet nadat zijn college was
gerappelleerd door onze advocaat Cees Korvinus, een bevestiging van ontvangst te geven.
Dezelfde Harm Brouwer die noodgedwongen moest toegeven dat er geen observaties in
onze zaak zijn geweest en dat alleen maar omdat wij tot het uiterst zijn gegaan om de
betrokken observaties boven tafel te krijgen.
In plaats van alsnog aan waarheidsbevinding te doen en inderdaad integer onderzoek te
laten plaats vinden zijn wij genoodzaakt een art. 12 procedure in te stellen.
De problemen lijken tijdelijk opgelost voor justitie met de deportatie van Robert Hörchner,
van wie we tot op heden, bijna een maand nadat hij op transport is gezet, via de legale weg
nog niets hebben vernomen.
Wederom een schending van zijn mensenrechten, maar daar ligt de Nederlandse justitie
inclusief Harm Brouwer niet wakker van.
Ik vraag me echter wel af hoe zo iemand zichzelf in de spiegel kan aankijken?
Wie hadden er belang bij zijn deportatie en wat is ieders rol in deze?
Deze vragen wil ik stellen
Aan Super P.G. Harm Brouwer?
Aan Mr. A.A. Spoel?
Aan zaaksofficier Theeuwes de Jong?
Aan voormalig hoofdofficier Craemer?
Aan onze minister van justitie de heer Hirsch Ballin?
Aan burgemeester van ’s-Hertogenbosch A. Rombouts?
Aan voormalig korpschef van ‘s-Hertogenbosch van Hoorn?
Aan voormalig hulpofficier van Doorn?
Aan de huidige korpschef de heer Akerboom?
En last but not least onze premier de heer Balkenende?
Want niet ingrijpen is toch immers deel nemen aan?

