Michael de Jong kocht twee dagen na de moord op
Weduwe Wittenberg toch een nieuw (Global) mes
Er zou twee dagen na de moord een Global magneetstrip gekocht zijn.
Drie dagen na het aantreffen van het dode lichaam van de Weduwe Wittenberg wordt De Jong
voor het eerst ondervraagd. Daarbij verklaart hij dat hij op die dag naar een messenwinkel is
geweest om daar een magneetstrip voor zijn messenverzameling te kopen. Dit staat in het door
hem ondertekende Proces Verbaal:
“Op zaterdagmorgen ben ik alleen, per trein naar Arnhem gegaan. Ik heb daar in een winkel
een magneetstrip voor Global keukenmessen gekocht”
Daarbij overhandigde hij zijn treinkaartje.
Een dag later wordt Wittermans, zijn vriendin,
thuis gehoord. Michael woonde bij haar in. In
het Tactisch Journaal staat over dit gesprek dat
zij niet wist wat haar vriend overdag heeft
gedaan toen zijn werkte:
“Wel wist zij dat Michael donderdag, vrijdag
dan wel zaterdag naar Arnhem, is geweest om
daar een magneet voor zijn keukenmessen te
kopen. Getuige wist niet op welke dag. Zij wist
alleen dat Michael overdag naar Arnhem was
gereisd.”
De recherche heeft echter aan de hand van de
melding van de Global messenverzameling van
De Jong en de z.g.n. aankoop van de
magneetstrip geen contact opgenomen met die
winkel in Arnhem om vast te stellen of De Jong
echt een magneetstrip heeft gekocht, of
wellicht een mes. (Een relevante vraag, gezien
het feit dat de weduwe o.a. met messteken om
het leven is gebracht en op de blouse van de
weduwe een afdruk in bloed van het lemmet
van het moordwapen zichtbaar was met een
nogal ongewone maar goed herkenbare
kromme vorm, zoals uit deze foto van het Plaats Delict te zien is.).

Er is toch geen magneetstrip gekocht
In 2001 heeft de eigenaar van de desbetreffende winkel in Arnhem aan particuliere onderzoekers
verklaard dat De Jong een geregelde klant was. Zo kreeg hij 10% korting bij zijn aankopen. Men
kon niet meer vaststellen of De Jong inderdaad in de winkel was geweest. Uit de kassabonnen
van 25 september 1999 kon men echter wel opmaken dat er geen magneetstrip was
verkocht (zie bijlage 1).

Op 8 mei 2006 werden De Jong en Wittermans bij het verhoor in het kader van het oriënterend
vooronderzoek met deze informatie van de winkel geconfronteerd.
In het verslag van De Jong staat het volgende over het verhoor en de antwoorden:
“U zegt mij dat ik heb verklaard dat ik op zaterdag 25 september naar Arnhem ben gegaan
om een magneetstrip voor mijn globalmessen te kopen. U vraagt mij waar ik die precies
gekocht heb.
Als ik hem gekocht zou hebben, dan zou ik hem gekocht hebben bij een winkel genaamd "Het
kookeiland". Ik weet niet meer of ik de magneetstrip heb gekocht . Ik koop hoofdzakelijk alles
bij het kookeiland met betrekking tot messen. Ik krijg wel eens korting omdat ik daar vaker kom.
lk denk dat ik 25 september 1999 iets gekocht heb, maar wat dat is geweest, weet ik niet meer. Ik
zal contant hebben afgerekend, want ik kan erg moeilijk een pin onthouden. Ik heb geen
aankoopbonnen bewaard. Ik heb wel het treinkaartje van die dag aan de politie overhandigd. Ik
weet niet meer of ik direct uit de trein naar die betreffende winkel toe ben gelopen.
U zegt mij dat de verkoopster van het Kookeiland heeft gezegd dat die dag geen magneetstrip
is verkocht, maar wel een Global 17
Dat zou best kunnen, ik weet dat niet meer en kan wegens mijn dyslectie geen link leggen tussen
mes en nummer.”
Over dit onderwerp wordt Wittermans ook verhoord. En zij reageert als volgt:
“U vraagt mij of ik weet dat Michael in het weekend van 25 september 1999 een magneetstrip
wilde kopen voor zijn Global messen?
Dat kan ik mij niet herinneren, maar het kan best zo zijn. Het was zijn vrije zaterdag en hij hoeft
niet ieder detail aan mij te verantwoorden. Nu weet ik dat hij dat wilde kopen, maar het
uiteindelijk niet heeft gedaan. Op 25 september 1999 wist ik dat natuurlijk niet.
U vraagt welke maat deze globalmessen hadden.
Allerlei soorten en maten groentemessen, vleesmessen. De kleinste is een schilmesje zoals een
aardappelschilmesje. Ze hangen bij mij thuis, maar ik gebruik ze niet, ik vind ze onhandig..”.
In mei 2006 wordt door Wittermans dus bevestigd dat er geen magneetstrip is gekocht en De
Jong geeft aan het niet meer te weten.

Er is wel een (Global)mes gekocht
Getuige B., een vriendin van De Jong heeft hem ontmoet op een terras op 24 september 1999,
een dag voordat hij naar Arnhem ging. Zij heeft op 11 januari 2007 een brief aan het Openbaar
Ministerie geschreven, waarin ze onder ander dit schrijft:
“Michael heeft mij s' middags op het terras gezegd dat hij zaterdag naar Arnhem ging om een
mes te kopen en absoluut geen magneet strip.”
Op 5 juli 2006 overhandigen De Jong en Wittermans in het kader van de strafzaak wegens
smaad tegen Maurice de Hond aan het Openbaar Ministerie een uitgebreide toelichting over wat
De Hond allemaal onterecht over hen gezegd zou hebben. Daarachter schreven zij steeds, hoe de
situatie volgens hen werkelijk zat.
In bijlage 1 bevindt zich pagina 13 van dat verslag. Een pagina die door zowel De Jong als
Wittermans is ondertekend.

Dit staat er ten aanzien van het al dan niet gekocht hebben van de magneetstrip:
“Hij liegt over een magneetstrip kopen. (Hij gaat OM een magneetstrip te kopen, maar koopt
een mes)”.
Gezien het format van dat deel van het verslag staat hier:
De Hond zegt:
“Hij liegt over een magneetstrip kopen”.
De Jong en Wittermans corrigeren dat:
“Hij gaat OM een magneetstrip te kopen, maar koopt een mes”.

Hiermee bevestigen De Jong en
Wittermans voor het eerst dat De
Jong niet alleen kort na de moord
onwaarheid heeft gesproken over
het feit dat hij een magneetstrip
had gekocht, maar dat hij in
werkelijkheid een mes had
gekocht.

De eigenaresse van de
desbetreffende winkel heeft in 2001
niet alleen verklaard dat ze op 25-91999 geen magneetstrip had
verkocht, maar ook dat ze wel een
Global GSF17 mes verkocht heeft
met 10% korting. Hiernaast treft u de
bon aan van dat verkochte mes. Op
de andere 6 uitgeschreven bonnen
van die dag staat geen Global mes.
Vanuit de kassastrook heeft men de
verkoop van dit mes ergens in de ochtend geplaatst.
Uit de verschillende verklaringen van De Jong is het volgende op te maken:
Hij is naar Arnhem gegaan en heeft Het Kookeiland bezocht.
Hij krijgt in deze winkel korting.
Hij heeft daar een (Global) mes gekocht.
Er zijn door Het Kookeiland 7 bonnen uitgeschreven: 1
Op 2 bonnen staat 10% korting
Een van deze twee bonnen betreft een Global (GSF17-)mes. Op dat mes is 10%
korting verstrekt.
Vanuit de kassastrook van de winkel is op te maken dat dit mes om 14.03 uur gekocht
is.
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Deze bonnen plus complete kassastrook van 25-9-1999 zijn door Het Kookeiland inmiddels verstrekt aan Drs. M.
de Hond

In de bijlage treft u een overzicht aan van een klein deel van de Global messencollectie (in totaal
zo’n 40 modellen). Er zijn slechts twee messen met de vorm van het lemmet als de GF17 (hol
aan de snijkant). De andere is het mes Global GS8, dat als meest waarschijnlijke wordt gezien
als het moordwapen bij de moord van Weduwe Wittenberg2.

Waarom zouden De Jong en Wittenberg kort na de moord onafhankelijk van elkaar gezegd
hebben dat er bij de messenwinkel op 25-9-1999 een magneetstrip gekocht was, terwijl er in
werkelijkheid een (Global) mes was gekocht?
Waarom kocht De Jong twee dagen na de moord een Global mes en vertelden zowel De Jong als
Wittermans dat er een (Global) magneetstrip was gekocht?
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Vast staat dat er op de blouse van de vermoorde weduwe een zeer duidelijke afdruk was achtergelaten van het
lemmet van het moordwapen. Een afdruk die als twee druppels water past op de contouren van een Global GS8.
Recente onderzoeken door burgerdeskundigen en door Dr. Visser, de patholoog anatoom van het NFI hebben
aangetoond dat ook het steekletsel zeer goed veroorzaakt kan zijn door een Global GS8.

Bijlage 1: Brief uit 2001 van Het Kookeiland (Arnhem) over aankopen op 25-9-1999

Bijlage 2: Ondertekende verklaring van De Jong en Wittermans, opgenomen in het dossier van
de strafzaak wegens smaad tegen Maurice de Hond. In het bezit van het Openbaar Ministerie
sinds 5 juli 2006

Bijlage 3: Overzicht van een klein deel van de collectie van Global messen. Het gehele
assortiment bevat zo’n veertig modellen. Slechts twee messen beschikken echter over een hol
snijvlak: de GS8 en de GSF17

