
J. van Woudenberg
Stads Weide 7
8713 JH  HINDELOOPEN

Hindeloopen, vrijdag 22 juni 2018

Openbaar Ministerie Noord-Nederland
T.a.v.: Guus Schram, hoofdofficier van justitie
Per fax: 088 – 6990135

Onderwerp: aangifte tegen Wicher Wedzinga en nog wat weetjes

Heer Schram,

Als bijlagen met deze brief fax ik mijn vandaag gedane aangifte tegen Wicher Wedzinga mee, 
de 'beroepsinfluisteraar van Pieter van Rest'.

Dat meneer Van Rest er naast zijn werkzaamheden, een niet-bijbelse, nogal losbandige, bad 
habit op na houdt weet (nog) niet iedereen. Maar ik wel, en al vanaf eind jaren '90.
Ik begrijp werkelijk waar niet waar hij het lef vandaan haalt om met zijn uitgestreken 
smoelwerk in een krant te gaan staan en daarin uit zijn nek kletst. 

Deze brief aan u met de aangifte is verspreid onder een groot aantal mensen, dus doet u 
vooral geen domme dingen, daarvoor is het al te laat. 

Ik heb op het politiebureau in Koudum en passant nog wat zwacri-informatie uit mijn handen 
laten vallen over corrupte dienders en een moordenaar, en, er is nog veel meer. 

Er is tegen vier officieren aangifte gedaan van meineed. Het gaat echt geweldig.
Maar het kan beter. 

Met gepaste achting,

J. van Woudenberg
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aangifte

Feit

Plaats delict

Pleegdatum/tijd

Overige horizontale fraude

Aquamarijnstraat 115, 9743 PC Groningen (adres van

wicher wedzinga)

Tussen maandag 22 december 2014 om 00:00 uur en vrijdag

22 juni 2018 om 00:00 uur

Ik, verbalisant, Sibbeltje Sinnema (FRL01031), BOA domein generieke opsporing,

aktenurnmer 6000445 van politie Eenheid Noord-Nederland, verklaar het volgende:

Op vrijdag 22 juni 2018 om 13:09 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, Buro

Koudum, Tjalke van der Walstraat 32, 8723 CA Koudum, 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

Stadsweide 7

8713 JH Hindeloopen

Hij deed aangifte namens het slachtoffer

Achternaam

Voornamen

Geboren

Geboorteplaats

Geslacht

Nationaliteit

Adres

Postcode plaats

Katoen

A1bert

8 oktober 1953

Odoorn in Nederland

Man

Nederlandse

Westeinde 137

2512 GW 's-Gravenhage

en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaatsvond op

de locatie genoemd bij plaats delict, tussen maandag 22 december 2014 te 00:00 uur en

vrijdag 22 juni 2018 te 00:00 uur:

"Ik ben namens het slachtoffer gerechtigd tot het doen van aangifte.

Ik, Jacobus van Woudenberg, ben gerechtigd tot het doen van aangifte namens Albert

Katoen, wonende aan de Westeinde 137, 2512 GW in Den Haag.

Ik overhandig de politie mijn aangifte, het ING bank overzicht van dhr A.Katoen en de

correspondentie van Albert Katoen naar Wicher Wedzinga.

"Ik, Jacobus van Woudenberg, geboren 10 oktober 1962 in Bolsward, doe namens Albert

Katoen aangifte van oplichting tegen Wicher Wedzinga uit Groningen. Hij woont volgens

de website www.wicherwedzinga.nl aan de Aquamarijnstraat 115 in Groningen. Volgens

Wikipedia is Wedzinga geboren op 9 november 1957. Dr. mr. W. Wedzinga presenteert

zich als voormalig raadsheer, universitair hoofddocent, strafrechtanalist, second

opinion en columnist/schrijver.
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Omdat Wicher Wedzinga schrijver is heeft Katoen na overleg met hem waarop hij Zl]n

opdracht heeft aanvaard op 19 en 22 december 2014 per bank een totaalbedrag van ?

2500,- aan hem betaald om een boek te schrijven, dat blijkt uit zijn bankafschrift

(bijlage 1).

Hij heeft daarnaast nog? 1000,- contant ontvangen. Dit blijkt uit de e-mail van 22

september 2015 aan hem. Totaal heeft Wedzinga dus? 3500,- ontvangen. Omdat Wedzinga

het boek niet heeft geschreven heeft Katoen zijn geld teruggevraagd. Hij reageerde

niet en heeft niets terugbetaald (bijlage 2).

Katoen is lang heel ziek geweest als gevolg van vijf hartstilstanden. Daardoor is de

zaak Wedzinga langer blijven liggen dat hij had gewild. Hij heeft hem er wel telkens

op gewezen dat hij zijn geld terug wil. Dat blijkt ook uit de e-mails die hij aan hem

heeft gestuurd op 11 juli 2016 en 28 september 2016 (bijlagen 3, 4 en 5) .

Wedzinga reageert nergens op en heeft niets terugbetaald.

Vandaar dat ik op 28 mei 2018 heb gevraagd om Wedzinga aan te manen. Op deze e-mail

heeft Wedzinga niet gereageerd (bijlage 6).

Op 5 juni 2018 heb ik nog een aanmaning naar Wedzinga gestuurd.

Maar ook op die heeft Wedzinga niet gereageerd (bijlage 7).

In de tweede aanmaning is er met betrekking tot de rente een fout gemaakt.

De rente is niet? 200,- maar? 1078,55, gerekend vanaf 22 december 2014 over het

bedrag van? 3500,- dat aan hem is betaald. Het totaalbedrag dat hij Katoen

verschuldigd is komt daarmee op ? 4578,55 op 11 juni 2018 (bijlage 8).

Ik verzoek u om een onderzoek in te stellen tegen Wicher Wedzinga.

Dit onderzoek moet mijn inziens worden gedaan omdat Wedzinga persoonlijk contact

heeft met OvJ Pieter van Rest; hij was zijn docent op de RUG en geeft Van Rest nog

steeds juridisch advies. Ik weet dit uit mijn informantennetwerk.

Tot slot merk ik het volgende op.

Albert Katoen kreeg medio 2001 vijf hartstilstanden achter elkaar.

Als gevolg daarvan liep hij hersenschade op.

De zakenlieden Marten Drewel en Jur Raatjes maakten daarvan gebruik om hem zijn

vastgoed twv van ongeveer 12 miljoen euro afhandig te maken.

De politie beloofde hem een onderzoek i~ te stellen maar stelde zich juist tegen hem

op. Twee rechercheurs bezochten twee getuigen en vertelden hen om Katoen niet serieus

te nemen. De namen van deze twee rechercheurs zijn Rik Carmio en Jan Douma. Ze deden

dit in opdracht van OvJ Pieter van Rest.

De getuigen hebben dit schriftelijk verklaard. Jur Raatjes heeft geprobeerd om één

van de getuigen gek te laten verklaren. Hij liet daarvoor de toen al uit zijn ambt

gezette psychiater Ward Corsmit een verklaring opstellen. Corsmit is hiervoor

veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar zijn opdrachtgever Jur Raatjes is niet

vervolgd. Katoen is van mening dat justitie niet onpartijdig is.

Wij zijn van mening dat Carmio en Van Rest mogelijk een niet-professionele band met

elkaar hebben. Ze gaan ook privé met elkaar om. Zo zien ze elkaar onder andere op de

zondagmorgen in de Martinikerk in Groningen, die vlak naast het politiebureau

Rademarkt staat. Wij vinden dat ze niet op 'voldoende professionele afstand' van

elkaar staan.

Van alle aangiften met daarin bewijs voor misdrijven die de afgelopen jaren tegen ml]

zijn gepleegd is er niet één zaak voor de rechter gebracht. Aan de andere kant: de

mensen tegen wie ik aangifte deed werden regelmatig in staat gesteld met valse

aangiften rechtszaken tegen mij te beginnen. Het is een duidelijk voorbeeld van

patronage: corruptie.
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Katoen en Van Woudenberg zijn Joodse geslachtsnamen. Wij zlJn in dezelfde regio, in

de dezelfde periode, door dezelfde mensen van onze middel~n van bestaan beroofd. En

wij zijn niet de enig twee. Ik weet van nog twee Joden dat ze door justitie ernstig

zijn beperkt in hun kwaliteit van leven, danwel ook zijn beroofd van hun middelen van

bestaan. Hij van een slordige 12 miljoen aan vastgoed. Ik van een goed draaiende

autorijschool met een tonnetje omzet per jaar. Met 'diezelfde' mensen bedoelen we

mensen die zich zelf 'christenen' noemen en. Wij noemen ze fascisten,

christenfascisten.

Vorige week werd psychiater Jan Hein van Terwisga gearresteerd in Nepal.

Hij zou daar een jongen danwel jongens hebben misbruikt. Ik weet dat hij ook de

parkeerplaats 'De Bosberg' bij Appelscha bezocht en daar jongens heeft misbruikt die

duidelijk minderjarig waren. Ik heb sterk de indruk dat pedofielen daar met elkaar

afspraken om dan seks te hebben met jongens. Ze kwamen vaak op de fiets, maar ook

"lopend het bos in. Drie mannen die werken voor justitie heb ik daar ook gezien in

combinatie met jongens: Jan Broere, hij zou een griffier van de rechtbank

Noord-Nederland zijn, kinderrechter Peter Buijtenhuijs en Henk Stuiver. Stuiver is nu

raadsheer, maar daarvoor was hij net als Buijtenhuijs rechter bij de rechtbank

Noord-Nederland. Parkeerplaats

'De Bosberg' is helemaal weg. Vreemd, want hij was populair bij

vrachtwagenchauffeurs. Mogelijk is de reden dat er meerdere meldingen zijn geweest

van justitiemedewerkers in voor hen (en voor justitie) compromitterende

omstandigheden. Opvallend is dat niet alleen 'De Bosberg' is gesloten. Hetzelfde

geldt voor de parkeerplaats langs de Poostweg bij Beetsterzwaag en de bossen rond

zandafgraving 'De Moere' bij Grolloo.

Tot slot wil ik zeggen dat OvJ Pieter van Rest in het Asser Bos meerdere malen seks

had met Niels Offereins. Ik neem Van Rest niet kwalijk dat hij valt op hetzelfde

geslacht. Wat ik hem wel kwalijk neem is dat hij seksuele contacten aanging met deze

verstandelijk beperkte jongen. En bovendien: Niels is op 6 april 2004 van de

Martinitoren 'gevallen', ik weet zeker dat hij is vermoord; hij had ook sekscontacten

met de archivaris- en Jan Broere van de rechtbank Assen en ambtenaren van de gemeente

Assen.

Ik heb Hoofdofficier van Justitie Guus Schram gevraagd strafrechtelijke stappen te

ondernemen tegen OvJ Pieter van Rest omdat die zich in het Reformatorisch Dagblad

onnodig grievend, smadelijk en lasterlijk over mij heeft uitgelaten. Maar ook hij

meent Van Rest te moeten beschermen 'in zijn vlucht naar voren'. Van Rest weet qat ik

weet dat hij ontucht met Niels Offereins heeft gepleegd.

Ik had in 2009 een goed draaiende autor~jschool in Assen. Die is de nek omgedraaid

door meinedige bekeuringen. Mijn aangiften tegen hen worden niet in behandeling

genomen door het duo Rik Carmio en Pieter van Rest, in 2009 beiden werkzaam in Assen.

Ik verzoek de Hoofdofficier van justitie om de Rijksrecherche te vragen om een

onderzoek op te starten naar aanleiding van de informatie die ik hier geef en de

afgelopen jaren in aangiften heb gegeven."
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Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."

Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij

ondertekenden.

De aangever verstrekte over de oplichting de volgende aanvullende informatie.

Slachtofferzorg

Betreft A. Katoen

U wilt de schade verhalen op de verdachte.

U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek.

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant

Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering

verstrekt.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te

Koudum op 22 juni 2018.

.>.
S. Sinnema (FRL01031)

N.B. Dit exemplaar wordt één keer:-v::e:r:s~t~r~e~k~t~.--------------_
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