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PROCES-VERBAAL
aangifte

Feit
Plaats delict

Pleegdatum/tijd

Misdrijven anders
Allersmaweg 31 C, 9891 BB Ezinge, binnen de gemeente
Winsum
Vanaf 1975 tot en met heden

Ik, verbalisant, Gerrit Schriemer (GRN02080), inspecteur van politie Eenheid
Noord-Nederland, verklaar het volgende:

Op dinsdag 19 augustus 2014 te 14:46 uur, verscheen voor ml], in het politiebureau,
Buro Zuidhorn, Hooiweg 1, 9801 AJ Zuidhorn, een persoon die mij opgaf te zijn:

Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats

van Woudenberg
Jacobus
10 oktober 1962
Bolsward in Nederland
Man
Nederlandse
Allersmaweg 31 C
9891 BB Ezinge

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident,
wat plaats vond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen dinsdag 19 augustus
2014 te 14:00 uur en dinsdag 19 augustus 2014 te 14:15 uur:

"Aangifte van strafbare feiten
Aangever: J. van Woudenberg te Ezinge
ter zake van:
1. deelneming aan een criminele organisa~ie die tot oogmerk had en heeft het plegen
van
misdrijven tegen mij, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf
2002
tot heden, in Nederland.
2. pedofilie, corruptie, samenspanning, kartelvorming, (seksuele) misdrijven,
seksueel
misbruik, misdrijven tegen het leven gericht, moord, poging moord, poging doodslag,
poging zware mishandeling, mishandeling, sabotage, kartelvorming, economische
misdrijven, valsheid in geschrifte, valse aangiftes, stalking, oplichting, chantage,
knevelarij, bedreigingen, ernstig plichtsverzuim, ambtsmisdrijven en geestelijke
mishandeling.
De aangifte is gericht tegen onderstaande personen en is (voorlopig) onderverdeeld.
Aan deze lijst kunnen nog namen worden toegevoegd, of weggehaald.
Pedofielen enlof plegers van (seksuele) misdrijven
1. Joris Demmink, secretaris-generaal ministerie van Justitie;
2. Onno Ruding, ambtenaar en minister;
3. Peter Rehwinkel, ex-burgemeester en korpsbeheerder;
4. Hans Morsink, ex-directeur GGD;
5. Jan Broere, rechtbank Noord-Nederland;
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6. Hans van der Veen, jurist gemeente Groningen;
7. ,.Fransde Sonneville, Assen;
8. Henk Krol, directeur Gay-krant;
9. Job te Boekhorst, eigenaar escortbureau He & She;
10. Peter Buijtenhuijs, rechter;
11. Gerrit Bakker, advocaat Groningen;
12. Jan Zuidema, advocaat, Groningen;
13. Jaques 'd Ancona, journalist, presentator;
14. Jan Rot, zanger, presentator;
15. Eddie Leijdelmeijer, Groningen;
Openbare School Sexbierum
16. Geert Jan van Aarsen, directeur van Openbare Basisschool 'De Trochfeart';
17. Jan Boksem, advocaat van Anker en Anker;
Opleidingsschool voor Rijkspolitie De Harne in Harlingen
18. Theo Berendsen, hoofddocent;
19. Jack Berendsen, chef-kok;
Openbaar Ministerie in Groningen en Assen
20. M.A.A. van Capelle, oud Hoofdofficier van Justitie in Assen;
21. Jan Eland, Hoofdofficier van Justitie OM-Noord;
22. Hessel Schuth, Hoofdofficier van Justitie, OM Assen;
23. E.J.A. van Persijn van Meerten, OM Noord-Nederland;
24. A.M. de Vries, Officier van Justitie OM Noord-Nederland;
25. Oebele Brouwer, Officier van Justitie OM Noord-Nederland;
26. Liesbeth de Ruiter, Officier van Justitie OM-Noord-Nederland;
27. E.P. Van Schoten, Officier van Justitie OM Noord-Nederland;
28. M.H. Geerds, Officier van Justitie, OM Noord-Nederland;
29. Edwin Kolk, hulpofficier van Justitie regiopolitie Drenthe;
Voorzitters Rechtbanken Assen en Groningen
30. P.J. Duinkerken, voorzitter Rechtbank Assen;
31. D. Keur, voorzitter Rechtbank Noord-Nederland;
32. R.B.M. Keurentjes, voorzitter Rechtbank Groningen;
Rechters van de rechtbanken in Groningen en Assen
33. B. van den Bosch, rechter van de Rechtbank Assen;
34. M.E. van Rossum, rechter van de Rechtbank Assen;
35. C.P. Van Gastel, rechter van de Rechtbank Assen;
36. A.M.A.M. Kager, rechter van de Rechtbank Assen;
37. C. van den Noort, rechter Rechtbank Noord-Nederland;
38. H.T. van Voorst, rechter van de Rechtbank Assen;
39. M.C.D. Boon-Niks, rechter Rechtbank Assen;
40. M. Griffioen, rechter Rechtbank Gronlngen;
41. R.P. van Eerde, Rechtbank Noord-Nederland;
42. J.M.C. Obenhuijsen, rechter van de Rechtbank Assen;
Gerechtshof Leeuwarden
43.
44.
45.
46.
Korpschefs
47. J.F.H. Van den Berg, korpschef regiopolitie Drenthe;
48. Oscar Dros, politiechef Noord-Nederland;
49. Frans Bakker, korpschef regiopolitie Drenthe;
50. Nathalie Kramers, plaatsvervangend korpschef regiopolitie Drenthe;
CVOM
51. Mr. drs. A. Hazelhoff;
Werknemers Politie Drenthe/Politie Noord-Nederland
52. Thijs van Zanten, chef RIK, regiopolitie Drenthe;
53. Karel van Dijk, chef RIK, divisie recherche regiopolitie Drenthe;
54. Tom van der Vlist, Divisiechef Recherche politie Drenthe;
55. Harry Janssen, chef CIE, divisie recherche regiopolitie Drenthe;
56. C.A.J. Hatzmann, Stafdienst P&O, regiopolitie Drenthe;
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57. ·Tom van der Vlist, divisiechef Recherche regiopolitie Drenthe;
58. Bart Benedick, korpsjurist regiopolitie Drenthe;
59. Gerrit van Goor, plaatsvervangend divisiechef Recherche politie Drenthe;
60. Karel van Dijk, chef RIK, Divisie Recherche;
61. Jan Herm Kelder, inspecteur politie Drenthe;
62. Bart Benedick, korpsjurist politie Drenthe;
63. F. Strobbe, verbalisant regiopolitie Drenthe;
64. J.H. van Wieren brigadier regiopolitie Drenthe;
65. O.A. Kraan, hoofdagent regiopolitie Drenthe;
66. Siebolt Roelof van Delden - pOlitievrijwilliger regiopolitie Drenthe;
67. Fokko Cuperus - politievrijwilliger regiopolitie Drenthe;
68. Ilona Mariska Groenewoud, hoofdagent;
69. Hendrik Rene Brinks, aspirant politie Drenthe;
70. G. Damhuis, agent regiopolitie Drenthe;
71. M.J. Tiemens, agent regiopolitie Drenthe;
72. Agent met verbalisantnummer 0940.
73. Henk Bolt, wijkagent regiopolitie Drenthe;
74. Piet van der Ploeg, wijkagent regiopolitie Drenthe;
75. P.A. Drok, Politie Groningen;
EX-leerlingen/valse aangiftes
76. Marnix Alexander de Vos, Assen;
77. Lonne Schomaker, Groningen;
78. Deborah Adriana Margaretha Huisman, Smilde;
79. Pim Jan Fokkens, Assen;
80. Hendrik Rutger Donker, Oosterwolde/Groningen;
81. Christiaan Dijksterhuis, Groningen;
Achmea Zorg en het Wilhelmina Ziekenhuis
82. I.A.M. Hensen, Hoofd Afdeling Verzekering Burgers, CVZ/Zorginstituut;
83. Norbert Hoogers, bestuursvoorzitter Achmea Zorg;
84. Boudewijn Ponsioen, bestuursvoorzitter Wilhelmina Ziekenhuis Assen;
85. Matthijs Beumer, klachtenco?rdinator Achmea;
86. Job de Ridder, Teamleider Speciale Zaken;
87. Alie Schokker, Hoofd Pati?ntenadministratie Wilhelmina Ziekenhuis Assen;
88. Gaby Hanenberg, ombudsfunctionaris Wilhelmina Ziekenhuis Assen;
89. Monique Wassenaar;
Groenewegen Gerechtsdeurwaarders en Partners (98);
Advocaten
90. Mariska Kool, Loyens en Loeff;
91. Marcel Dijsselhof, advocaat bij Trip Advocaten;
92. Birgit Gruppen, advocaat bij Trip AdVocaten;
93. R. A. B.;
J. Z. (12);
G. B. (11);
Jan Boksem (17);
Gerechtsdeurwaarders (kantoren)
94. Jan Pranger, gerechtsdeurwaarders Pranger Assen;
95. Elles de Blecourt-Bezema, jurist gerechtsdeurwaarders Pranger Assen;
96. Jan Maarten Pol, eigenaar Actio Assen;
97. Jolien Faber, jurist bij Actio in Assen;
98. Groenewegen Gerechtsdeurwaarders en Partners;
99. Redmer Bouwman, gerechtsdeurwaarder Flanderijn en Bouwman Appingedam;
100. Erwin Weggemans, gerechtsdeurwaarder Emmen;
101. Henk Bos, gerechtsdeurwaarder en/of (mede)eigenaar Bos Incasso en LAVG;
102.Marcel Bosma, gerechtsdeurwaarder GGN Thijhuis en Partners;
Woningstichtingen: SWA, rechtsopvolger Actium en Wierden en Borgen
103. Klaas Stol, directeur woningstichtingen SWA en Actium;
104.Marcel van Dijk, RM woningstichtingen SWA en Actium;
105. Andre Westerveld, (H)RM SWA, woningstichtingen Actium en Wierden en Borgen;
106. Lia van der Weijde, RM woningstichtingen SWA en Actium;
107.Marcel van Halteren, manager Wonen SWA en Actium;
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10.8-.Ria Tuinstra, HRM SWA en Actium;
10,9. Bert Huizing, manager Bedrij fsbureau;
110. Rinze Kramer, directeur woningstichting Wierden en Borgen;
111.Maarten Hofland, medewerker woningstichting Wierden en Borgen;
112. H. Metselaar, Hoofd Financieel Beheer woningstichting Wierden en Borgen;
113. Aukje de Haan, klachtbehandelaar ?n werknemer Wierden en Borgen;
114. Hans van der Ende, woninginspecteur Wierden en Borgen;
115. Invent te Beilen, adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen;
Huurcommissie
116. C. de Jong, onderzoeker;
Honda Borghstede Assen
117.Max Schoonhoven, directeur;
118. Jan Anne Meursing, directeur;
119. Jan Vasse, chef-monteur Honda Assen;
120. Gerben Verhoeff, verkoper;
Gemeente Assen
121. D. van As-Kleijwegt, burgemeester van Assen;
122. Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen;
123. Frits Tuijt, ambtenaar Openbare orde en Veiligheid;
124. Noes Solisa, gemeenteraadslid PLOP en klachtbehandelaar
antidiscriminatiebureau.?

Ik doe aangifte van niet-ambtelijke corruptie, deelname aan een criminele
organisatie, samenspanning, kartelvorming, diefstal, verduistering, oplichting,
chantage, stalking/belaging en jarenlange geestelijke mishandeling tegen:

Norbert Hoogers, hij is de huidige bestuursvoorzitter van Achmea Zorg.

Hoogers heeft nummer 83 in het brondocument dat ik heb gemaakt en waarop in numerieke
volgorde de namen staan vermeld van personen en bedrijven die eveneens in dat
document genoemde (en niet genoemde) (ambts) misdrijven tegen mij hebben gepleegd.
Het is onmogelijk om alle informatie die ik de afgelopen jaren heb verzameld in mijn
dossiers in 1 aangifte neer te leggen. Vooral ook omdat sommige op de lijst genoemde
personen soms bij verschillende dossiers zijn betrokken, heb ik om redenen van
overzichtelijkheid ervoor gekozen meerdere aangiftes te doen. Bij elke aangifte zal
ik dat brondocument opnieuw overleggen.

Vanaf eind 2007 heb ik een conflict met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Het is
sinds 1 januari 2011 de rechtsopvolgster van Groene Land Achmea. In de kern draait
het conflict er om dat Groene Land door onrechtmatige verrekening kosten in rekening
bracht die niet verschuldigd waren of al waren betaald. Door te verwijzen naar een
artikel in de Zorgverzekeringswet die niet van toepassing was werd een
betalingsachterstand gecre?erd om een overstap naar een andere zorgverzekeraar
onmogelijk te maken.

In 2010 werd ik door Groene Land Achmea gedagvaard. Rechter M.e.D. Boon-Niks (nr. 39
in het brondocument) stelde mij rekenkundig in het ongelijk. Dat deed ze door een
niet-betaalde nota te verzinnen. Had ze dat niet gedaan, dan had ik de rechtszaak
gewonnen. De verzonnen nota was door Achmea niet in het geding gebracht, ik ben er
van overtuigd - mede gezien wat er daarna allemaal is voorgevallen dat er sprake was
van opzet. Een hoger beroep tegen het vonnis was niet mogelijk omdat de Rechtbank het
niet naar mijn huisadres zond en gerechtsdeurwaarder Marco Bosma (nr. 102 op het
brondocument) van GGN-Tijhuis en Partners het pas betekende toen de beroepstermijn
was verlopen. Ook dit wijst weer op opzet. Deze gerechtsdeurwaarder legde in opdracht
van Achmea meerdere beslagen op mijn uitkering waardoor ik langere tijd onder het
wettelijk vastgesteld minimum heb geleefd.

Eind 2011 werd ik door Achmea in kort geding gedagvaard. Aanleiding vormden mlJn
blogs waarmee ik in op indringende wijze aantoonde dat er misdrijven zijn gepleegd.
Een paar weken voor de zitting werd plotseling mijn blog offline gehaald door
Wordpress. Aanleiding daarvoor vormde een brief (zie bijlage) van Achmea's advocaat
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Mariska Kool (nr. 90 op het brondocument) van advocatenkantoor Loyens en Loeff,
waarin onderrneer staat dat ik had gedreigd medewerkers van Achmea 'door de knie?n te
schieten' en andere potsierlijke onzin. Zover ik weet heeft geen enkele
Achmea-medewerker ooit aangifte tegen mij gedaan.

Vlak voor de zitting ontving ik van gerechtsdeurwaarder Jacob Heijkoop van
gerechtsdeurwaarder Heijkoop & Partners uit Groningen (nr. 103 op het brondocument
een groot aantal producties (zo dik als twee telefoonboeken van middelgrote steden).
Volgens Achmea zijn het uitdraaien van mijn website, maar dat is niet waar. Achmea
heeft mijn publicaties vervalst, ongetwijfeld met het doel kort-geding rechter
M. Griffioen van de Rechtbank Groningen (nr. 40 op het brondocument) te misleiden.
Maar daar ben ik gezien haar vonnis niet van overtuigd.

Technisch is het mogelijk om de gehele inhoud van een website in een speciaal
programma (site-ripper or copier) te downloaden en naar eigen inzicht te wijzigen
zodat het lijkt alsof de nieuwe teksten origineel zijn.

Rechter Griffioen oordeelde in haar vonnis dat het aan mij was om aan te tonen wat ik
wel of niet op mijn weblog geschreven heb, maar daarvoor heb ik niet de (financi?le)
middelen. Het bewijs voor mijn onschuld kon ik alleen aantonen met een rapport van
een digitaal recherchebureau. Maar dankzij haar en haar collega's heb ik al sinds
2010 geen cent meer te makken dus dat kon ik uit mijn hoofd zetten.
Het kwam niet in Griffioens gecorrumpeerde hoofd op om Achmea een rapport van een
digitaal recherchebureau te laten overleggen. Ik moest van haar zonder onderbouwing
w??rom al mijn artikelen over Achmea verwijderen. Dat duidt op partijdigheid. En een
beetje meer nog.

Ze legde mij als ik mlJn artikelen niet zou verwijderen voor maximaal voor? 20.000
aan dwangsommen op. Het was een een tweetje met Achmea, want zo maakte ze de weg vrij
voor de gerechtsdeurwaarder die samen met een onbekend gebleven "getuige" met een
waar sadistisch genoegen niet van mij afkomstige tweets en waarschijnlijk door Achmea
zelf onder een andere naam op internet gereblogde artikelen van een dwangsom voorzag.
Een executiegeding was zinloos en kansloos omdat Achmea in alle zaken die er tussen
ons speelden nog nooit in het ongelijk is gesteld of ergens bewijs voor hoefde te
leveren. De vraag is waarom niet.

Het antwoord op die vraag is erg simpel: Ik heb kennis van zaken en personen die De
Staat onwelgevallig zijn.

Op 9 april jl. heb ik bij twee leden van de Rijksrecherche bij mij thuis een 2,5 uur
durende verklaring afgelegd over de voormalig secretaris-generaal Joris Demmink en
andere zaken die in het verlengde liggen. Een van hen heet A. Koelrna. Mijn verklaring
is auditief opgenomen.

Ik heb toen verklaard en dat doe ik nu weer dat ik Demmink meerdere malen heb ontmoet
in een appartement in Amsterdam, dat ik met de kennis van nu een jongensbordeel noem.
Ik zag hem met jongens de slaapkamer binnengaan, soms met meerdere tegelijk. Niemand
maakt mij wijs dat hij daar geen seks had met die jongens. Ik weet zeker dat het
Demmink was, ik herken hem zonder twijfel van de foto's op internet. De ontmoetingen
vonden plaats tussen december '75 en december '82. Ze vonden plaats tussen mijn
afscheid van de Lagere School in Sexbierum en het moment dat ik Leeuwarden op mezelf
ging woningen. Ik had vond toen een vriendje en ben niet meer naar appartement toe
geweest.

In het pand was het een komen en gaan van net geklede mannen die in de slaapkamers en
de badkamer seks hadden met jonge, minderjarige jongens. Waar ze allemaal vandaan
kwamen weet ik niet, wel weet ik dat ze werden betaald, want dat gebeurde openlijk.
Alles gebeurde daar openlijk. Ik wist niet wat ik zag.
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Huese's vriend Ger, het gaat ongetwijfeld om Ger van Roon heb ik in de badkamer seks
zien hebben met een jongen. Ik kan Ger me nog goed voor de geest halen. Hij was wat
mollig, bleke huid. Brildragend, lichtblond haar met inhammen. Hij deed niet rot
tegen de jongens en mij. Ik schat in dat hij niet gewelddadig was. Voor die andere
mannen, waaronder Demmink, sta ik niet in. Ik heb met mijn ouders in Arnhem-Zuid
gewoond voordat we naar Friesland verhuisden en samen met mijn ervaringen op de
lagere school in Sexbierum maakt dat ik goeie antennes had voor gevaarlijke mannen.
Voor psychopaten. Ik zie het aan hun ogen.

Ik heb alleen regelmatig contact gehad met een jochie, een zekere 'Tim'. We konden
heel goed met elkaar opschieten. Of dat zijn echte naam was dat weet ik niet. Hij nam
mij mee de stad in en wees een aantal homo-ontmoetingsplaatsen aan. Op een van die
ontmoetingsplaatsen zei hij dat een man in een grote auto me wilde pijpen voor 100
gulden. 'Hij heet Onno Ruding' (nr 2 brondocument) zei Tim. Het zei me toen niks. Ik
keek wel naar het journaal en las soms een krant. Wist ik veel dat er zoveel bekende
mannen zijn die op die manier seks zoeken. De volgende dag was hij er weer en Tim
ging met hem op de achterbank. Hij kende de meeste mannen van naam en wist wat ze
voor beroep hadden en wat voor seksuele handelingen ze wilden en niet onbelangrijk:
wat ze betaalden en waarvoor. Hij kon precies vertellen voor wie je moest uitkijken.

Ik heb in Amsterdam geen betaalde seks met mannen gehad. Ik heb het op later leeftijd
wel gedaan, daar ben ik eerlijk in. Toen was ik wanhopig op zoek naar een vriendje en
ik was er van overtuigd dat ik die alleen op die plekken kon vinden. Wist ik veel. Ik
was nog nooit in een homokroeg geweest. Behoefte aan geld had ik niet want ik kon in
Sexbierum volop werken in de kassen bij Ammerlaan, Hartman of bij Hanenberg en De
Vries in Pietersbierum.

Ik heb ook met Demmink en Ger van Roon in de BMW van Huese gezeten richting het
centrum waar we horecagelegenheden bezochten, de namen daarvan weet ik niet. Ik wist
heg nog steg in Amsterdam, dat is overigens nog steeds zo. Ik heb niets met die stad.
In een van die gelegenheden was een kelder.
Voor de deur naar de kelder stond een portier. In die kelder lag een enorm groot
matras waarop minstens vier of vijf jongens seks hadden met heel veel mannen. Ik zag
dingen die ik nog nooit had gezien.
Leren broeken, cockringen, zwepen, dubbelpenetraties, onder dwang klaarkomen in de
mond, ga zo maar door. De jongens vonden het niet prettig en hadden pijn. Ik kan me
niet voorstellen dat ze ervoor werden betaald.

Ik reed mee naar Amsterdam met de pedofièl Huese, de eigenaar van een modezaak. Ik
werd door hem na sluitingstijd van zijn winkel opgepikt op de rijksweg die langs de
voormalige Rijksopleidingsschool voor politie 'De Harne' loopt. Mijn vader was daar
kok. Ik was wel eens bang dat hij me zou zien, hij had namelijk wisselende- dus ook
weekenddiensten. Mijn ouders vonden het niet goed dat ik 's nachts niet thuis was. Ze
waren vaak erg ongerust, en dat begrijp ik nu heel goed. Ik was een lastige jongen.
De hormonen gierden door m'n lijf, en m'n handjes zaten erg los. Ik kende mijn eigen
krachten niet en was zo sterk dat ik iemand met een hand kon wurgen. Op de Lagere
School in Sexbierum was dat m'n redding, daarom ben ik niet verkracht door de
directeur, alleen lichamelijk en geestelijk mishandeld.

In 1982 leerde ik mijn eerste vriend kennen. Hij heet Otto (Hotze) de Boer. Ik kwam
hem tegen in de Prinsentuin en ging met hem mee naar huis omdat de laatste bus al weg
was. Het klikte erg goed tussen ons. Vrijwel direct gingen we samenwonen aan het
Zuidvliet in Leeuwarden. Die kamer aan de Speelmanstraat boven caf? het Okshoofd was
voor de schone schijn. Voor mijn ouders onder andere.
Mijn ouders kenden Otto al veel langer. Hij werkte bij de ABN in Franeker; mijn
ouders hadden bij hem hun hypotheek voor het huis in Pietersbierum afgesloten. Toen
ik thuis "uit de kast kwam", ongeveer een half jaar later, waren ze twee keer niet zo
blij.

Hoewel we het enorm goed met elkaar konden vinden, stelde onze relatie seksueel niks
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voor. Hij was 's avonds altijd weg. Wandelen of "sjouwen", zoals hij het zelf noemde.
Thcris was het met hem niet gezellig te krijgen. Nu weet ik waarom hij wegging en heb
wel een idee waar naartoe. Naar een van de Vegelin-dwarsstraten. Daar woonde een pedo
en er kwamen veel jonge jongens over de vloer, dat wist bijna elke homo in Leeuwarden
e.o. Het kwartje viel bij mij toen ik op Twitter "in gesprek" raakte met Bart
Feikens. hij woonde in Leeuwarden in een van de Vegelin-dwarsstraten en zegt door
zijn gymleraar Huizinga seksueel te zijn misbruikt. Ik kende Huizinga, van hem werd
verteld dat hij directeur was van de plaatselijke Volvo-garage. Hij kwam met zijn
blauwe grote Volvo vaak op de recreatiegebied 'De Groene Ster', meestal in bijzijn
van jonge jongens en reed dan naar het parkeerterein vlakbij waar nu het Otterstation
is. Hij droeg, waarschijnlijk om herkenning te voorkomen een pruik; volgens Bart was
hij kaal.

Otto heeft mij verteld dat hij in opleiding was bij de politie maar dat er problemen
ontstonden omdat hij bij het Snekermeer seks had of wilde met een jonge jongen. Hij
werd van de opleiding gestuurd. Hij ging toen bij de bank werken. Otto heeft twee
zussen. Een is er in Nietap vermoord door haar man, Hendrik Dol, hij hing zichzelf
daarna op. Ik raakte er door verdoofd, ik kon dat niet handelen.

Mijn pleegvader, ik zie hem als mijn vader, hing zichzelf op, of werd opgehangen op
Tweede Kerstdag 1990. Ik denk het laatste. Ik vond hem in de schuur. Mijn moeder lag
op bed, was net weer thuis van een hernia-operatie in Groningen en belde me in paniek
omdat hij niet meer terug in huis kwam. Met
250 km/h zijn we van Leeuwarden naar Franeker gescheurd.

Op mijn netvlies staat gegrift de massale aanwezigheid ineens van politie. Het waren
er veel teveel en ze zochten op plaatsen waar een wanhopige geen briefjes legt.

Ik verdenk de directeur van de school in Sexbierum (nr. 16 op het brondocument) van
de moord op mijn vader. Als iemand die vent doorhad, dan was het mijn vader. Toen ik
in Harlingen op school zat vertelde hij een docent dat hij niet mocht slaan. Die
Geert Jan van Aarsen woonde hemelsbreed slechts een paar honderd meter van ons
vandaan aan de Walburgastrjitte. Het is een psychopaat. Hij heeft doden op zijn
geweten. Omdat Justitie volgens mijn heel bewust niet op zoek ging naar meer
slachtoffers en Jan Boksem van Anker en Anker zijn advocaat was, stond hij naar een
paar maanden weer op straat en ging wonen in Oudeschoot. Niemand werd daar
gewaarschuwd.

Wouter Bos, een jongen van mijn school in Sexbierum overleed aan een
stress-gerelateerde hersenziekte.
Een onbekend aantal pleegden zelfmoord. Ik sprak de ouders van een jongen die na mij
op de school zat. Ze wonen in Rierd. Ze vertelden hoe moeilijk hij het heeft in zijn
relatie. En met het opvoeden van zijn kind. Wat mij betreft wordt vandaag nog de
doodstraf ingevoerd.

De andere zus van Otto heet Mieke. Ze trouwde met Piet Gruppelaar, directeur van een
papierfabriek in Oude-Pekela. Gruppelaar was een van gijzelaars van de treinkaping
bij De Punt. In Oude-Pekela was ook sprake van een misbruikaffaire wordt gezegd. De
zogenaamde 'clownsaffaire' . Oscar Dros (nr. 48 brondocument) werkte vlak voor die
affaire in Oude Pekela, maar daarvoor staat zijn naam niet in het brondocument. Er
zijn mensen die tegen me zeggen dat zoveel toevallige "bad luck" niet bestaat.

Met Otto ben ik veel naar de Amsterdamse nachtsauna geweest. Het is een idiote wereld
vol met gestoorde, seksverslaafde zieke mannen. Al moet ik zeggen dat ik er ook leuk
dingen heb meegemaakt.
En nee, seksueel ben ik nooit iets tekort gekomen. Ik zag er goed uit. Goed gekleed.
Gespierd. Gebruind. Grote blauwe ogen, blond haar, Fries eigenwijs en met iets waar
heel veel homo's naar op zoek zijn.
Ik besef me terdege dat ik heel veel kerels waar ik maar was voor het hoofd gestoten
heb. In Assen en Groningen niet inging op de uitnodigingen voor bbq, 's, feestjes en
verjaardagen. Met maar ??n doel: erg gevaarlijke seks met zoveel mogelijk mannen. Ik
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zager de lol niet van in. Ik zag het gevaar. En zij hadden door dat ik ze door had.
Da~ ik de zwijnerij op homo-ontmoetingsplaatsen afkeurde. Mijn afkeuringen hebben
kwaad bloed gezet bij zwijnen met posities bij de steeds rozer kleurende overheid.
Het geweld waarmee ik te maken heb komt uit de overheid en is van vroeger en nu.

In de Amsterdamse sauna heb ik veel gesproken met Willem Oltmans, de journalist. We
hebben samen zo ontzettend gelachen. We hadden een heel bijzondere verstandhouding.
Hij kon vervelend, opdringerig en te aanwezing zijn. Mensen afslachten met zijn tong.
Maar hij ook een heel lieve kant. En ik heb veel van hem geleerd. Hij was erg
openhartig en op een manier dat je niet meer bijkwam van het lachen. Van hem hoorde
ik over Claus en Friso, die hofadvocaat en hun voorkeuren. Hem vertelde ik mijn
ervaringen in flikkerland. Ik ben een paar keer met hem en wat andere mensen wezen
varen in Friesland. Reuze gezellig.

In de sauna ontmoette ik iemand die min of meer een vriendje werd. De zoon van een
ambassadeur in Azi? Het was de eerste en enige keer in mijn leven dat ik
knetterverliefd was op een man. We glipten regelmatig de sauna uit en gingen dan
wandelen en wat eten. Otto werd heel jaloers en heel lang zijn we daarna niet meer in
Amsterdam geweest. De route werd niet later verlegd naar Eindhoven en Schoten in
Belgi? Naar sauna Jaguar, Royal en Kouros.

In Veldhoven woonde Tjerk, de broer van Otto. Hij was ingenieur bij Philips, ik
geloof dat hij die bewegende scheerkoppen mee heeft ontwikkeld. We kwamen in eerste
instantie alleen in Veldhoven op familiebezoek maar langzamerhand zochten we ook
steeds vaker daar de genoemde sauna's op. Soms elk weekend. Van Leeuwarden naar
Eindhoven of naar Schoten.

Met Frank, een jongen uit Veldhoven die ook wel eens bij ons heeft gelogeerd, ging ik
vaak naar het Anne Frank-plantsoen. Het gaat niet om Frank Leenders, die ken ik niet.
Hij liet me zien wat er gebeurde en wie de "bezoekers" waren. Demmink heb ik daar
overigens niet gezien. Wel andere van televisie bekende mensen. Ik zal daar in andere
aangiftes wel iets over vertellen.

In de sauna's in Eindhoven en Schoten kwam ik ook weer genoeg landelijk bekende
homo's tegen. Maar dus ook Norbert Hoogers, ik herkende hem toen alleen van gezicht,
van de hop's. Ik had hem al veel vaker in het Anne Frank-plantsoen en andere
homo-ontmoetingsplaatsen in Nederland gezien maar daar nooit acht opgeslagen. Ik wist
niet wie hij was, ik herkende hem alleen. Zoals zovelen ook mij herkend zullen
hebben.

Waar je ook komt in Europa, daar kom je bekenden tegen uit de homo-scene. Of je nou
in Amsterdam, Groningen, Antwerpen, Hamburg, Barcelona, Wenen, Gent of Enschede bent.
Elke keer kom je bekenden tegen. Het is net een paddentrek. Maar dan roze van kleur
en elk weekend is weer een nieuwe.

In de gayscene geldt er een onuitgesproken "code of silence". Horen, zien en zwijgen.
Dat is precies de reden waarom het pedofilie-vraagstuk in de homoscene zo moeilijk is
op te lossen. Niemand durft te praten, of er zich openlijk tegen te keren. Ik ben het
voorbeeld van wat er gebeurt als je het wel doet.
Ik ben nu 52, en zeker seksueel actief vanaf mijn 13e en zeg onomwonden dat zeker 90%
van de homo's op zoek is naar "jong grut" of er seks mee wil als het ze voor de
voeten wordt geworpen. Als ik er iets van zei, werd ik uitgelachen en uitgemaakt voor
moralist. De jacht op jonge jongens is bij homo's cultureel ingebakken. Het wordt
ontzettend gerelativeerd. Maar het is de waarheid, hoe hardnekkig die ook wordt
ontkend.

En dan HIV-Aids. Zeker 90% van de seksueel actieve homo's in Groningen en omstreken
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isHIV-geinfecteerd. Dat is niet zo verwonderlijk als je ziet hoe ze de laatste jaren
te~eer ~ijn gegaan. De HIV-zaak was slechts een aanwijzing wat er stond te gebeuren.
Vandaag las ik op Blendle een discussie over hoe lang artsen iemand met kanker moeten
doorbehandelen maar die graag nog een paar maanden wil leven.

Ik zet daar tegenover de homo's die opzettelijk zichzelf en anderen besmetten
(pozzen) Hun behandeling kost vele miljoenen per jaar, als het inmiddels geen
miljarden zijn. Dankzij de behandeling met HIV-remmers hebben ze een lage "viral
load" in hun bloed, tot een bloedtest het tegendeel bewijst. Dus gaan ze weer bezig
totdat ze worden gestopt door een kruisbesmetting, een stapeling van soa's of een
andere complicatie. Je hoeft geen pessimist te zijn om te zien dat homo's genocide op
zichzelf plegen.

Waarom is de Nederlandse burger bereid de kosten van medische behandelingen te
blijven betalen voor mensen die eigenlijk het liefst dood willen? Is het antwoord dat
ze de juiste informatie wordt onthouden? Waarom accepteren we dit allemaal? Ik denk
dat de totale kosten voor zieke homo's vele malen hoger zijn dan die van de inzet van
politie en Justitie voor bestrijding van de Marokkaanse criminaliteit. Laten we dat
eens aan Geert Wilders vertellen. En laat hem eens Kamervragen stellen over die
zand-in-de-ogen-strooiende Canal-parade. De homowereld is niet mooi roze, maar
inktzwart. De goeie homo's niet te na gesproken.

Norbert Hoogers was in de jaren '90 roeitrainer bij de "jongens" van de Groningse
studentenroeiclub Aegir.
Is hij ook zo'n man die ook zo graag in het gezelschap van mooie jongens verkeert,
net als die beroemde Heerenveense trainer?

Ik las het in het medisch vakblad Skipr van november 2013. Zie de link:
http://nl.scribd.com/doc/2ll379396/Norbert-Hoogers-Van-Achmea-De-Intelligente-Roei-
trainer-Van-Aegir Het blad is kosteloos na te bestellen. Dat ontdekte ik vorig jaar
toen ik op internet op zoek ging naar informatie over Achmea-personeel. Ik kreeg van
landelijk bekende onderzoekers het advies in mijn eigen vrienden- en kenniskring te
gaan kijken wie er verantwoordelijk zijn voor de Achmea kwestie en wat de
achterliggende reden zou kunnen zijn.

Hoogers bezocht ook homo-ontmoetingsplaatsen in Noord-Nederland. Ik zag hem bij Witte
Molen, De Hoornse Plas en De Moere bij Grolloo. Grolloo is een landelijke zeer bekend
homo-ontmoetingsplaats. Het was een van de plaatsen waar de 'Groningse' HIV-zaak zich
afspeelde. De ontmoeting met Hoogers na de zomer in de 2009 in Grolloo was wel heel
bijzonder.

In 2009 had ik mlJn autorijschool nog. Ik had lesgegeven in Borger, Drouwen, Veendam
of Stadskanaal dat weet ik niet meer. In mijn agendaplanning staan rond die tijd de
de namen Niels Bos, Wesley Schuring en Kevin Gelling uit respectievelijk Drouwen,
Borger en Veendam. Ik kwam uit vanuit de richting van de Boswachterij Gieten of vanaf
de N857 uit de richting van Borger. Ik reed het Oostereind in. Tussen het de weg
Papenvoort en de Tienmaatsweg ligt aan de linkerhand een fietspad. Op dat fietspad
stonden minimaal tien auto's met gedoofde lichten.

Ik reed door m'n snelheid eerst te ver door, ben gekeerd en teruggereden. Wat ik al
dacht klopte. Homo's. Allemaal in het leer. Ze liepen rond de auto's en er werd
tegenaan gesekst. Er liep nog een man rond die ik ken, zijn auto stond er ook.
Daarover vertel ik later.
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Ongeveer honderd meter van de weg af stond een donkere Peugeot 406 coup?, dat weet ik
ze~r want ik ben een autoliefhebber. De binnenverlichting was aan en in de auto
zaten twee mannen. De man die ik herken als Norbert Hoogers en de Groningse
burgemeester.

Ze hadden op dat moment geen seks met elkaar. Hoogers zat achter het stuur en had
alleen een damespanty aan. Ik zag dat hij een erectie had. Hoogers is zoals je dat
noemt groot maar ook welgevormd geschapen. Ik bleef staan. Totaal flabbergasted dat
ik die man die ik zo vaak in Brabant had gezien hier stond nota be ne in de auto met
de Groningse burgemeester. Hoogers deed het portierraam open en probeerde mijn kruis
aan te raken. Ik weerde het af. Hij grijnsde vreemd en ik zag dat hij kwaad werd.
Ik zal de blik in zijn ogen nooit vergeten. De ogen van een psychopaat. Een roofdier.
Opengesperd door een bijna onbeheersbare woede. Toen ineens verscheen er een
triomfantelijke grijns op zijn gezicht. Het is het gedrag die ik zo vaak in de ogen
van homomannen heb gezien. Krankzinnige seksverslaafde idioten. Tot alles in staat.
Ook moord.

In 2010 werd ik plotseling door Achmea gedagvaard, hoewel ik vanaf januari 2008 al
geen cent aan ze betaalde. Misschien dom, maar ik heb mijn principes. Oplichting is
oplichting. En ik heb de tijd, net zoals Hammerstein.

De burgemeester kwam wel vaker bij Grolloo, en ook wel in Emmen in het bos. Ik heb
hem zo vaak gezien. Gekleed in een lichte spijkerbroek met een cap op. Het zal mij
niet verbazen als hij ook HIV heeft want: hoe meer hoe liever, barebackend met wie
maar wou. Totaal bestiaal. Een complete idioot.

Laat ik voorop stellen dat Hoogers de macht en de middelen had en heeft om te laten
gebeuren wat er is gebeurd. Hij was namelijk tussen 2006 en 2008 Manager Business
Control van Achrnea Zorg. Daar viel Groene Land ook onder. Van 2008 tot 2013 was hij
directeur Operations van Achrnea Zorg. Zilveren Kruis valt daar ook onder. En vanaf
2013 is hij directievoorzitter Achrnea divisie Zorg en Gezondheid. Hij heeft alle
macht in handen. Hij had de zaak kunnen oplossen maar deed het niet, integendeel. Een
ongelofelijke hoeveelheid geweld heeft Achmea vanaf 2007 over mij uitgestort. En de
overheid, die was daarbij erg behulpzaam, je kunt niet anders concluderen. Hoogers
heeft nu aan de overheid gevraagd of ze me willen gijzelen. Omdat ik weiger mijn
publicaties, die gewoon vallen onder de vrijheid van meningsuiting niet van internet
wil verwijderen. Hij heeft veel te verliezen. Het zal mij niet verbazen dat - als er
niet eindelijk eens een keer wordt ingegrepen - dat hij zijn zin krijgt.

Maar waar ligt het motief?

Het motief is zoals wel vaker in de geschiedenis: seks. Homoseksualiteit. Mijn
ontmoetingen met Demmink en Hoogers, de Best-maffia en de burgemeester c.s. Al die
seksuele escapades van homo-hotemetoten die niet naar buiten mogen komen omdat ze de
emancipatie van homo's in het algemeen kunnen schaden.
Ik ben niet ge?nteresseerd in een homo-emancipatie die homo-misdrijven faciliteert.

Ik wil dat er een groot onderzoek komt naar wat mij sinds 2002 is overkomen. Dat het
overheidsgeweld stopt. Dat de schuldigen worden gestraft. Dat ik voor de doodstraf
ben doet even niet ter zake.

Ik wil dat ik perspectief krijg om mijn leven economisch gezien weer op te pakken.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."

doorgelezen, ,t', lh"ardde hij daarbij,
~-t) »>

De v~'s~t;
~=::::::::::-._-~..,-

de verklaring had waarna wij
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J. van Woudenberg G. Schriemer (GRN02080)

Slachtofferzorg
N.v.t

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering
verstrekt.

Waarvan door ml] is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te
Groningen op 19 augustus 2014.

N.B. Dit exemplaar wordt één keer verstrekt.
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REFERENCE

DATE

RE Achmea, WZAIDenkmetkoosmee

Dear Sir, Madam,

Our clients Achmea Healthcare (one of the largest health insurance companies in The Netherlands)
and the Wilhelmina Hospital in the City of Assen, The Netherlands, requested us to assist them in
the following matter.

You are currently hosting the blog of Mr Van Woudenberg, a Dutch resident living in the city of
Ezinge, The Netherlands. Mr Van Woudenberg writes his blogs on various subjects, but inter alia
focuses on Achmea Healthcare and the Wilhelmina Hospital, including their respective employees.
These specific blogs (posted in a separate file) may be found following this link:
http://www.denkmetkoosmee.neV.

We herewith inform you that the content of the blogs regarding Achmea Heatthcare and the
Wilhelmina Hospital - or at least certain sections of these blogs - is unlawful under Dutch law vis-à-
vis Achmea Healthcare, the Wilhelmina Hospital and their respective employees. The blogs contain
personal threats and impersonations of private persons (employees of Achmea Healthcare and the
Wilhelmina Hospital) and statements that are (clearly) untrue and unlawful. It is consistent case law
in The Netherlands that a person is entitled to share his or her opinion, whether negative or positive.
However, this right may be limited if in conflict with constitutional rights of another person (private
person or entity) such as the right to maintain his/her reputation. The content of the blogs of Mr Van
Woudenberg regarding our clients is in conflict with these fundamental rights and are therefore
unlawful. A few quotes trom the blogs translated in English (in as far possibJe literal and
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paraphrasing where necessary):

"What we know tor sure is, that we will demoJishAlie Schokker [name of
employee], the lying liftte fake-accountingwoman, of the Wilhelmina
Hospital in Assen, today. (.. .) AHe walked tnto the serrated /enite of
Denkmetkoosmee [name of blagspot] (...). ~

_ .•.••• ...uud!...WIf UlooU drrttm rtm,t I illm "(ra io mar(ne mm1tit1, iifmflr rdIlf1fomoo Or (1111
~J", -hav"" d Ifl""~ye---/Ur U1f:1:;"" f,1ITTTf11ëTt:j;-ffel:tp-'--rulHl.1rty-fJVIdr-yvm---------- --------- ----_. ---------

shoulders. we are on to you and if the time is right, we'lI shave your
heads. [whieh is a elear referenee to the punishment of collaborators in
The Netherlands after World War 11]."

"We have promised the readers of this bJogto write something ebout the
fraud committed at Achmea of creditmanager A. van der Hoek [name of
employee], the finhy invoice nazi (...J. "

"And Gaby [first name of employee Gaby van Hanenberg], wilf after
publication ot this blog no longer be able to face enyone, Jetalone look
anyone right in tite eyes. Weil Gaby, have a nice Christmas at the
Verdistraat in Assen [street address and city where respective employee
lives]. Keep me curtains ciosed. W

We note that these are only a tew examples .of the (many) unlawful expressions in the blogs.

The blogs furthermore contain pictures of employees of our clients, that are protected by copyrights
of our clients and the portrait rights of the respective employees. Dur elients have not given their
consent to publishing these pictures on the blog, so that the use of these pictures is unlawful as
weil. Some of the blogs also infringe the trademark rights of Achmea Healthcare.

We have tried to reason with Mr Van Woudenberg, but Mr Van Woudenberg is not willing to stop his
(unfounded) insults, besides the tact that any reasoning only leads to increased blog activity. Henee
our clîents see no other option than to have the blogs removed from the internet through this notiee
and takedown. For your information: the blogs of Mr Van Woudenberg were previously hosted by
other hosting parties (such as Wordpress.com/Automattic Inc) and those hosting parties have
already suspended the blogs of Mr Van Woudenberg as per our request, due to the unlawful
content.
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In view of the above, we urgently request you to take down the blogs of Mr Van Woudenberg,
ultimately by 18 September 2012. If you require any further information, please do not hesitate to
contact me.
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