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Geachte Raad,

Met deze brief bevestig ik de ontvangst van uw brief van 5 juni 2018 en stem ik in met 
behandeling van de klacht op 6 juli 2018 op een nog nader te bepalen tijdstip.

Ik maak gebruik van de mogelijkheid om de Raad te voorzien van nieuwe informatie.

Over mijn achtergrond het volgende. Ik ben een voormalig medewerker van de recherche in 
Drenthe. Ik verliet deze organisatie in 2002 als gevolg van een arbeidsconflict dat is ontstaan 

omdat ik het niet eens was met de vervolging van een man voor een moord, waarvan de 
korpsleiding en OM toen hebben geweten dat hij die niet heeft gepleegd. De zaak Andrea Luten.

Om heel concreet te zijn: ik informeerde zijn verdediging over de in opdracht van het OM door 
de recherche foutief opgemaakte getuigenverklaringen, bedoeld om hem te laten veroordelen.

Het foutief opmaken van geschriften – steeds in opdracht van het OM – die tot bewijs van enig 

feit moeten dienen loopt als een rode draad door veel zaken waarin ik na mijn dienstverband bij
de politie in verwikkeld ben geraakt. Er is vanuit het Openbaar Ministerie een soort heksenjacht 

op mij ontketend vanwege mijn kritische houding op hun functioneren, zeker bij zedenzaken in 
de reformatorische zuil. Misschien hebben de journalist en Van Rest elkaar hier gevonden?

In de bijlagen toon ik hoe een politie-inspecteur van het bureau Zuidhorn meineed pleegt. 

In zijn proces-verbaal van 18 januari 2016 verklaart hij dat ik 'niet wil verklaren'. Dat is waar.
In zijn zijn proces-verbaal van 22 november 2016 dat hij heeft opgemaakt in opdracht van het 

OM (lees: de heer Van Rest) zegt hij dat ik: '… ten overstaan van hem heb erkend (dat ik blogs 
heb geplaatst)'. Uit de uitdraai van het BRP blijkt dat ik mij al op 28 juli 2015 op mijn huidige 

woonadres in Hindeloopen heb laten inschrijven. Toch zo'n honderd kilometer verderop, en 
buiten zijn werkgebied. Omdat het OM in Groningen (lees: de heer Van Rest) weigert mijn 

aangifte tegen de politie-inspecteur in behandeling te nemen, komt de Rijksrecherche in beeld.

Ik acht het goed mogelijk dat de journalist van het RD zich, waarschijnlijk door Van Rest, op de 
mouw heeft laten spelden dat ik blogger ben. Dat is onjuist. En de politie-inspecteur? 

Die lijdt misschien wel aan de ziekte pseudologia fantastica? Of doet hij aan lijfsbehoud?

Hoogachtend,

J. van Woudenberg
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