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Per brief en fax: 

Geachte mevrouw Van der Schepop,

Er is ophef omdat Groningse Jehova's seksueel hebben misbruikt. En staat een brede oproep in dagblad 
Trouw om onderzoek naar Jehova's Getuigen. Zoiets lees je niet over protestanten. 
Dat is niet zo heel verwonderlijk, want politie en justitie zijn in handen van deze geloofsgroepering.

In het schooljaar '74-'75 zit ik op OBS de Trochfeart in Sexbierum. In de school met drie lokalen staan er 
in twee pedofielen. Het duurt tot 1998 voordat mijn schoolhoofd bekent dat hij acht jongens heeft 
misbruikt. Hij vergeet een nul, en nog iemand. De overheid kijkt naar de andere slachtoffers niet om. 
Rectale wonden genezen. Psychische niet. Maar de zaaksofficier van “Sexbierum”, Gerard Veenstra, heeft 
carrière gemaakt. Als beleidsofficier van het OM Noord-Nederland wil hij mijn mond dichtnaaien. 

Veenstra gebruikt op woensdag 3 mei 2017 René Dijkstra van Mondzorg Noord als stroman. Hij is een 
oplichter, dit is gedocumenteerd aangetoond. Maar aan de orde die dag is of er in een twee jaar oud 
artikel over hem dat niet meer op internet staat sprake is van smaad. De knettergekke officier van 
justitie zegt dat ik moet bewijzen dat ik niet de auteur ben. Een hele klas atheneum-leerlingen en een 
paar getuigen luisteren ademloos naar hoe A.L.J.M.A. Janssens – hij is speciaal ingevlogen uit het 
antisemitische stadje waar bijna de hele kille over de kling werd gejaagd – Eichmann op mij pleegt. 

Christenen hadden altijd al een extreem gehoorzame en onderdanige houding naar alles en iedereen met 
macht en autoriteit. De wortels voor die griezelige gezagsgetrouwheid liggen bij de zestiende-eeuwse 
reformator Johannes Calvijn. Van hem hebben ze door de eeuwen heen geleerd dat ze zelfs een 
“tirannieke” overheid moeten gehoorzamen. Antisemitisme kregen ze met de paplepel ingegoten.

Op 6 april 2004 wordt Niels Offereins uit Assen vermoord. Hij was op CBS de Tamboerijn en in een 
illegaal bordeel in dezelfde plaats slachtoffer van seksueel misbruik. Onder de daders zijn Asser 
ambtenaren, ook van uw rechtbank. Ze zijn ook betrokken bij de HIV-zaak. DvhN-journalist Rob Zijlstra 
beschrijft het in het HIV-interview met één van de veroordeelde “HIV-monsters”. De “rechters” en 
“raadsheren” hebben beide zaken “professioneel” weg-gemanaged. En schieten op mij; de boodschapper 
die wijst op de zedenmisdrijven en het bestaan van het pedofielennetwerk.

Net als mijn vader in 1990 sterft mijn moeder, Jantje Wiersma op, 9 september 2016 onder verdachte 
omstandigheden. In de maanden ervoor is er van haar veel geld gestolen door haar broer. Haar auto 
wordt een dag later door hem overschreven op naam van een stroman. Haar lijk wordt snel in een 
gesloten kist gestopt. Politie en justitie zwijgen. Op dit moment loopt er in Leeuwarden een rechtszaak. 
Haar broer meent, hoewel hij geen erfgenaam is, naast het geld en de auto recht te hebben op nog meer.
Tijdens een comparitie op 30 juni van dit jaar laat rechter N. Baarsma doorschemeren dat ik aan hem 
rekening en verantwoording moet afleggen met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap, en hij
niet aan mij (lees: of er nog meer te stelen valt). 

Weer – nog steeds - worden de zaken omgedraaid. De mort civile. Rovers en dieven hebben vrij spel.
Ik begrijp dat justitie getuigen met alle middelen, met middeleeuwse, en met moord, wil ontmoedigen.

Sjalom,

J. van Woudenberg (de familienaam is Peper).


