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Uitsluitend per e-mail: adriana.de.jong@gelderland-midden.politie.nl
Luc sur Mer, 26 september 2013.
Geachte mevrouw de Jong,
Gisteren hebben wij eindelijk het Proces Verbaal ontvangen, verzonden per post op 12 september jl.
met een frankering voor Nederland en zodat de zendingstijd onzeker is.
Wat wij in ons Proces Verbaal geschreven hebben vinden wij terug, behalve de vermelding van de
datum ”15 januari 2009 te 13:10 uur” (uur en dag van de ondertekening van het Testament door
mijn vader), die vervangen werd door “14 januari 2009 te 14:00 uur”.
Kunt U mij uitleggen waarom, aangezien het nodig is precies te zijn: ik klaag notaris Braun aan mijn
nicht Rhea Vellinga in de plaats van de heer Landhuis te hebben gesteld na de handtekening van mijn
vader in zijn Testament.
D.w.z. later dan 15 januari 2009 te 13:10 uur.
Door de datum op 14 januari 2009 te zetten, denk ik dat U naar de brief van notaris Braun PROD 12
verwijst.
Niettemin zonder mijn akkoord te veranderen wat ik heb ondertekend, denatureert U mijn depositie:
-

Enerzijds is 14:00 uur een puur verzinsel. Deze brief kan net voor de ondertekening aan mijn
vader zijn overhandigd. In feite weten U en ik hier niets van,
Anderzijds laat U de mogelijkheid open dat mijn vader de naam van de executeur heeft
kunnen veranderen voordat hij zijn Testament op 15 januari 2009 te 13:10 uur heeft
ondertekend, wat voor mij niet de werkelijkheid is. Zoals reeds in PROD 04 blz. 2 gezegd, had
mijn vader op dat moment maar één ding in zijn hoofd, mij straffen en het is vrij logisch te
denken dat het niet bij hem is opgekomen van executeur te veranderen: een bekwame heer
Landhuis vervangen door een, op zijn minst, onervaren kleindochter.

Ik zie geen andere oplossing dan dat U hiervan een rechtzetting maakt, want ik zou nooit een Proces
Verbaal hebben ondertekend met “tussen woensdag 14 januari 2009 te 14:00 uur...”
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Ik heb contact opgenomen met het Slachtofferloket, waar het dossier goed aangekomen is.
Ik zit alleen met een probleem: wij hebben elkaar op 21 augustus jl. ontmoet en nu is het al 26
september en aangezien de zaak al meer dan 4 jaar duurt, zien zij niet de urgentie.
Voor mij is er wel urgentie.
Door contact met U op te nemen heb ik de KNB gevraagd de begonnen procedure op te schorten en
vooral notaris Braun niet over mijn benadering bij hen en bij U te waarschuwen.
De reden ligt voor de hand.
In PROD 04 blz. 7 heb ik duidelijk uitgelegd waarom mijn vader nooit van de brief d.d. 12 maart 2009,
die notaris Braun zegt hem te hebben geschreven, kennis gekregen heeft na een zogenaamd
telefoongesprek met hem.
Als notaris Braun, na mij op 14 februari 2013 te hebben gezegd nooit het Codicil van 23 februari 2009
te hebben gezien, zij op 22 april een andere versie aan de KNB schrijft, net zo onwaarschijnlijk als de
eerste. Waarom denkt U dat zij dit gedaan heeft?
Denkt U dat heden, noch notaris Braun, noch Rhea Vellinga niet op de hoogte zijn van wat ik heb
ontdekt?
Dat is niet erg waarschijnlijk, maar hoe meer tijd er voorbij gaat des te meer de Politie de
mogelijkheid aan notaris Braun en vooral aan Rhea Vellinga laat om bewijzen te vernietigen en de
waarheid te maskeren, wat vast niet goed is om de waarheid vast te stellen.
Bij voorbaat dank mij op de hoogte te houden en de vergissing recht te zetten.
Met vriendelijke groet,

Maria Barbier-Vennema.

2



RE: RE: Re: RE: Re: RE: regnr 2013089523
 Reçu le 26 septembre 2013 à 17:09
 148 Ko

De : adriana.de.jong@gelderland-midden.politie.nlAjouter aux contacts
A : mrbarbier@sfr.fr

Pièce(s) Jointe(s) : Barbier.doc(35.58 Ko)

Geachte mevrouw Barbier – Venema,
Ik heb een aanpassing gedaan, deze stuur ik u toe. Meer kan ik niet voor u doen. U zegt dat
Slachtofferloket geen urgentie in deze zaak zien, dat is hun beslissing, daar kan ik niets aan
veranderen. Waarom het nummer van HKS anders is kan ik u niet vertellen, ik neem, zoals ik al
eerder zei, alleen aangiftes op.
Ik ben een tijdje niet op mijn werk. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geholpen.
Met vriendelijke groet,
Adriana de Jong
Medewerkster Intake & Ondersteuning

Politie | Oost Nederland | Gelderland - Midden
Bezoekadres: Breelaan 2 6711MR Ede
Postadres: Postbus 618 7300 AP Apeldoorn

T 0900-8844
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Van: mrbarbier@sfr.fr [mailto:mrbarbier@sfr.fr]
Verzonden: donderdag 26 september 2013 9:25
Aan: Jong-Simonetti, A. de (Adriana)
Onderwerp: Re: RE: Re: RE: Re: RE: regnr 2013089523
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw de Jong,
Ik heb net Uw eerste toezending van het PV ontvangen.
Ik verwachtte hetzelfde door mij ondertekende PV terug te vinden, maar U heeft een andere opgesteld en er is
een probleem. Zie bijgevoegde brief.
Laatste punt, wat doet het HKS-nummer veranderen?
Met vriendelijke groet,
Maria Barbier-Vennema.
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POLITIE GELDERLAND-MIDDEN
WVV/STAF DISTRICT/LEIDING
WVV/ STAF DISTRICT/ INTAKE & ONDERSTEUNING

Proces-verbaalnummer : PL0740 2013089523-2

PROCES-VERBAAL
verhoor aangeefster
Documentcode :
Onderzoek
:
Parketnummer :
RC-Nummer :
Ik, verbalisant, Adriana de Jong-Simonetti, BOA domein generieke opsporing,
aktenummer 6030814/0 van Politie Gelderland-Midden, verklaar het volgende:
Op donderdag 26 september 2013 te 16:05 uur, ontving ik per mail op de locatie Breelaan 2, 6711
MR Ede Gld, binnen de gemeente Ede, onderstaande verklaring van aangeefster:
Achternaam :
Vennema
Voornamen
:
Maria
Geboren
:
23 maart 1946
Geboorteplaats :
Leeuwarden in Nederland
Geslacht
:
Vrouw
Nationaliteit :
Nederlandse
Adres :
Avenue Pierre Laurent 5
Postcode plaats :
14530 Luc Sur Mer
Land :
Frankrijk
De aangeefster verklaard, ik citeer:
"Luc sur Mer, 26 september 2013.
Gisteren hebben wij eindelijk het Proces Verbaal ontvangen, verzonden per post op 12 september jl.
met een frankering voor Nederland en zodat de zendingstijd onzeker is.
Wat wij in ons Proces Verbaal geschreven hebben vinden wij terug, behalve de vermelding van de
datum "15 januari 2009 te 13:10 uur" (uur en dag van de ondertekening van het Testament door mijn
vader), die vervangen werd door "14
januari 2009 te 14:00 uur".
Kunt U mij uitleggen waarom, aangezien het nodig is precies te zijn: ik klaag notaris Braun aan mijn
nicht Rhea Vellinga in de plaats van de heer Landhuis te hebben gesteld na de handtekening van mijn
vader in zijn Testament.
D.w.z. later dan 15 januari 2009 te 13:10 uur.
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Door de datum op 14 januari 2009 te zetten, ik denk dat U naar de brief van notaris Braun PROD 12
verwijst.
Niettemin zonder mijn akkoord te veranderen wat ik het ondertekend, denatureert U mijn depositie:
- Enerzijds is 14:00 uur een puur verzinsel. Deze brief kan net voor de ondertekening aan mijn vader
zijn overhandigd. In feiten weten U en ik hier niets van,
- Anderszijds laat U de mogelijheid open dat mijn vader de naam van de executeur heeft kunnen
veranderen voordat hij zijn Testament op 15 januari 2009 te 13:10 uur heeft ondertekend, wat voor
mij niet de werkelijkheid is. Zoals reeds in PROD 4 blz. 2 gezegd, had mijn vader op dat moment maar
één ding in zijn hoofd, mij straffen en het is vrij logisch te denken dat het niet bij hem is opgekomen
van executeur te veranderen: een bekwame heer Landhuis vervangen door een, op zijn minst,
onervaren kleindochter.
Ik zie geen andere oplossing dat dat U hiervan een rechtzetting maakt, want ik zou nooit een Proces
Verbaal hebben ondertekend met "tussen woensdag 14 januari 2009 te 14:00 uur...."
Slachtofferzorg
Betreft M. Vennema
Aangeefster ondertekende de verklaring niet, omdat het een schriftelijke verklaring betreft. Ik voeg
hierbij een print van de mail toe.
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te
Ede Gld op 26 september 2013.

A. de Jong-Simonetti (GLM04934) op ambtseed
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