"Bij de moord op mijn broer 1985"
Dag Marjan,

24 juni 1985.

Hierbij een copie van de volmacht die ik aan Overbeek verleend heb.Ik vertrouw er op dat hij
de zaken regelt zoals Bobbie dat graag gezien zou hebben en in overeenstemming met de
wet.Het is van belang dat Overbeek ook van jou zo’n vol macht krijgt en mischien zou je hem
die toe kunnen sturen,te meer daar Pa en Truus niet stil zitten.
Een copie van deze volmacht zal ik toesturen aan Mevr. Woestenburg-Kruyer.Wellicht is die
eveneens genegen om een volmacht in te dienen. De gang van zaken van Pa en Truus
betreffende Bobs begrafenis zit me hoog en bevalt me allerminst,zoals je wel zult
begrijpen.Aanstaande vrijdag vertrekken we voor een dag of twaalf naar Frankrijk en zijn dus
niet te bereiken. Daar we deze vacantie nog wel in Amsterdam één of meer keren zijn kunnen
we misschien iets afspreken.
Een hartelijke groet,
Fred en Ina van der Wal.
Vakantie adres:
Interlux org.
02230-28384.
Plaats waar wij zitten:Broualan.Frankrijk.

De dader van de overval en de noodlottige vechtpartij werd een paar weken na het overlijden
van mijn broer gearresteerd.Hij bekende,maar trok na overleg met zijn pro deo advokaat van
een links advokaten-kol-lektief de bekentenis in en uiteindelijk werd de zaak geseponeerd en
de dader wegens gebrek aan bewijs vrij gelaten.Ik belde een paar keer het kantoor van de
officier van justitie om informatie waar ik buitengewoon onbeschoft te woord werd gestaan door
een telefoniste.
”U krijgt de datum van ons niet van het proces tegen de verdachte, want wij beschermen in
Haarlem onze verdachten”, blafte ze me toe.
“Het slachtoffer hoeft U niet meer te beschermen, die is al begraven”, antwoordde ik bitter.
”Dat is Uw zaak,daar hebben wij niets mee te maken! Ons gaat het om de dader,die is
belangrijker dan het slachtoffer, want die is toch al dood”, zei de jongedame aan de andere
kant van de lijn.
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