Essentie Hans Smedema affaire

Producties
Productie 1 - Autobiografie
Eerste drie delen van de autobiografie en vooral schriftelijke verklaring in pdf formaat beschikbaar ‘Vechten
tegen het onbekende’ met de delen:
Deel 1 - Gruwelijk bedrogen
Deel 2 - Onmogelijke Flashbacks
Deel 3 - Verstoten
Deel 4 - J’Accuse, nog niet helemaal klaar. Zal pas na hoger beroep verschijnen.
In toaal ruim 1000 pagina’s en dus niet hier bijgevoegd, maar als pdf, en digitaal als chronologisch naslagwerk
beschikbaar.

Productie 2 - Totale Blog hanssmedema.eu
Erg veel informatie over lopende doofpot affaire beschikbaar vanuit diverse invalshoeken en chronologisch.
Duidelijk blijkt hieruit dat er bij Hnas Smedema sprake is van voortschrijdend inzicht naarmate hij meer en meer
achter de gruwelijke waarheid komt.
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Productie 3 - Misdrijven KCOM Chronologisch & Zware politieke samenzwering
KCOM - 'Koninklijke Criminele Organisatie Mengele' misdrijven chronologisch!
'Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!'
'Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!' Wanhopig dochtertje van 4
jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks Perdok uit Roden, terwijl haar papa NOOIT
kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke Koninklijke doofpot!
Ten behoeve van het laatste deel van mijn autobiografisch gereconstrueerde dagboek 'Vechten tegen het
onbekende deel IV - J'Accuse', hier een concept samenvatting van de misdrijven chronologisch en nu vanuit de
invalshoek van de politiek goedgekeurde uitvoerende organisatie KCOM, onder bescherming van 'De Kroon',
dus Koningin Beatrix en haar 'hondse'(Kafka) Ministerraad!
Hans houdt zich weer het recht voor om naar voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen en beroept zich
naast de 'Rechten van de Mens' o.a. ook op de 'Convention against Torture CAT' in combinatie met de
gruwelijke samenzwering en doofpot door KCOM en de Kroon.
Merk op dat door de doofpot en samenzwering veel hier uit eigen onderzoek blijkt of zeer waarschijnlijk
is, maar nog niet is bewezen. Het bewijs ligt bij vrijwel alles gewoon in de geheime files van het Ministerie
van Justitie, wat in deze zaak juist omgekeerd werkt, en de daders bijstaat, de slachtoffers juist bedriegt
en in alles tegen werkt in opdracht van oorspronkelijk Koningin Juliana! Dus alles is feitelijk al bewezen,
maar alleen de files moeten nog even geopend worden.
Huiveringwekkend & onmogelijk!
Onvoorstelbaar en huiveringwekkend is dat al deze hieronder genoemde misdrijven alleen gebaseerd zijn
op een handtekening op een blanco(valsheid in geschrifte!) vodje papier na misleiding, oplichting en
fraude door broer mr. Johan Smedema, makelaar in Gennep! Samen met zwager Tjitte de Jong(CDA) uit
Norg en CDA'er Lubbers zien ze kans om een politieke samenzwering op te tuigen, waarbij psycholoog
prof.dr. Onno van der Hart in 1975, Hans Smedema heimelijk drogeert(meerdere getuigen GGZ Zwolle)
en nog een onbekend document afperst! Daarmee kon op medische gronden een legale doofpot opgezet
worden na Koninklijke goedkeuring van destijds Juliana! Daarmee waren de verdere levens van Hans &
W..s Smedema van 1972 tot heden vernietigd en verwoest, en mogen ze NIET weten wat er precies
gebeurd is om het laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen voor
zogenaamd negatieve invloeden!
Nieuwe huiveringwekkende informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de
Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband
over Tjitte in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Die opname vond op 28 februari 2003 plaats
in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans
Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat
medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider
voor de doofpot van de familie als opvolger mr. Johan Smedema! Door heimelijk een positieve video
boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij
was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin
nota bene zelf te kennen) aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal
verwoeste leven van Hans & W..s Smedema!
Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de
slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg
ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een
legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar
justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse
verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen
is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie!
En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal
onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij
liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & W..s Smedema
controleert en totaal heeft verwoest! Dezelfde zwager die later een valse verklaring afgeeft tegenover
Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche! Hij loog dus, want was nota bene de leider familia naar
justitie! Zie diens verklaring rechts...
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Zie de cruciale foute 'Eed van Trouw' die alle politici, ambtenaren, advocaten en rechters moeten afleggen en die
dit gruwelijke drama mogelijk heeft gemaakt door hun stuitende gebrek aan morele moed!
Voorloop misdrijven en oorzaak doofpot en samenzwering:
1.

Gedurende heel 1972 meervoudige verkrachtingen van prachtige vriendin van Hans Smedema door
huisbaas Jan van Beek in zijn flat St. Jacobstraat 83, Utrecht van december 1971 tot februari 1973.

2.

Maanden lang drogeren met geheugenverlies toebrengend middel om heimelijke verkrachtingen van de
mooie en charmante(Jan van Beek weigerende) vriendin van Hans te verbergen.

3.

Na ontslag Jan van Beek en dus gebrek aan tot dan gestolen chemisch middel wat geheugenverlies(!) tot
stand brengt, samen met een vriend(later mol en verrader bij Justitie) opzettelijk toebrengen van
ernstige trauma's, zodat vriendin tot een seksslavin met een multiple of emotionele en oproepbare
persoonlijkheid werd gehersenspoeld. Dissociatieve persoonlijkheidsstoornis. Daardoor ernstige
verdringing van al het misbruik direct na afloop wat door de 'oproepbare extra emotionele
persoonlijkheid(seksslavin)' alleen maar erger werd. Weekends in Leeuwarden wist ze van niets, kon
dus geen aangifte doen, en merkten zelfs haar ouders en zusters eerst maanden niets!

4.

Omdat haar vriend Hans Smedema te veel in de weg zit, wordt ook hij door psychopaat Jan van Beek
'behandeld' en krijgt daardoor ook ernstige verdringing voor al het misbruik wat hij wel degelijk
waarneemt soms! Daardoor kon ook die geen aangifte doen!

5.

Ter beschikking stellen weerloze meisje aan derden voor geld, om wegvallen inkomen Jan van Beek te
compenseren. Honderden malen verkracht of misbruikt tegen haar wil, maar weerloos met ernstige
verdringing en amnesie voor het misbruik. Jan van Beek plaatst heimelijk spiraaltje voor anticonceptie,
terwijl ze zelf(in haar normale persoonlijkheid) gewoon aan de pil blijft! Hans Smedema weet als haar
vriend van niets!

6.

Ter beschikking stellen voor 'rapemovies' en andere films of video's voor extra hoge inkomsten.
Vermoedelijk Jan Biek uit de porno-industrie in Utrecht. Bij politie bekend en stond in de geheime
Nederlandse inlichtingen file die Amerika in Duitsland inzag toen Hans Smedema gescreend werd voor
zaken.

7.

Hans ziet na een toevallige smeekbede om hulp van zijn vriendin('Hans, haal me hier weg, ze laten me
hier vreselijke dingen doen'), ondanks zijn eigen ernstige verdringing(gruwelijke twee uur durende
mentale strijd tussen verdringing of redden vriendin van Leeuwarden naar Drachten) toch nog kans om
via jongeman, na blokkeren complete straat met zijn auto, politie Utrecht te waarschuwen voor de
lopende mentale gijzeling. Maar die laat hun een half uur later gedrogeerd en slapend gewoon achter in
de handen van de verkrachters die net een 'rapemovie' maakten! Staat allemaal dus in Politie Utrecht
dossier tweede helft 1972, maar is hoogstwaarschijnlijk later in opdracht corrupte KCOM(en Koningin
Juliana) verwijderd!

8.

Utrechtse porno maffia uit 1972 (Jan Biek?) wil uit woede over politie waarschuwen en dus extra dag
opnamekosten, dat Hans Smedema vermoord moet worden, maar Jan van Beek weet dat tot slechts
heimelijk onvruchtbaar maken te beperken, wat hem heel(!) goed uitkwam. Hans ontdekt dit pas rond
2004, terwijl justitie, huisarts Hogen Esch uit 't Harde en familie dit al in 1975 te weten
komen(politiedossier Zwolle 1975), maar grotesk verzwijgen voor het nog steeds argeloze volledig
weerloze echtpaar! Men liet blijkbaar bewust de verkrachters vrijuit gaan omdat toen Koningin Juliana
blijkbaar ook al belangrijker was dan het minderwaardige Nederlandse klootjesvolk?

9.

Eind 1972 ontdekt haar familie iets van het misbruik van hun weerloze dochter, maar verdenkt haar
vriend Hans Smedema juist, wat met 'Mind control' door haar verkrachter en huisbaas Jan van Beek
werd gestimuleerd om zijn eigen misdrijven te maskeren. Politie Leeuwarden & Utrecht worden
ingeschakeld, dossier eind 1972.

10. Familie stelt eind 1972 vast dat bij zowel Hans Smedema, als zijn vriendin amnesie en ernstige
verdringing aanwezig is voor alle misdrijven. Gesprekken over het misbruik zijn daardoor onmogelijk
zonder eerst therapie.
11. Vader vriendin, Jolle J. vraagt directie Rabo bank, waar hij voorzitter ondernemingsraad was, dus
contacten tot op hoog politiek niveau en miljoenen beschikbaar, om hulp. Commissaris Politie Utrecht
wordt erbij gehaald door haar baas en Rotary lid Ben van Tol, politiedossier Utrecht begin 1973.
12. In overleg Justitie(waar mol en vriend dader Jan van Beek werkte) besluit men blijkbaar tot een doofpot
en samenzwering om alle misdrijven voor het toekomstig echtpaar verborgen te houden. Dit op verzoek
onethische moeder slachtoffer om haar (eigen?) 'naam' te beschermen.
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13. Broer Johan Smedema uit Gennep wordt voor familie aangewezen als leider naar justitie en moet voor
en over zijn broer Hans Smedema(gezien diens amnesie en verdringing) besluiten nemen zodra het
misbruik in beeld komt. Dat vereist echter een getekend document en toestemming van Hans Smedema!
14. Hans Smedema weigert zijn jaloerse broer Johan, die hem altijd al slecht behandelde, uitdrukkelijk
toestemming om voor en namens hem te handelen op een directe vraag daarover. Dat Hans ernstig ziek
is, wordt verzwegen en geen therapie aangeboden, wat de zaak zou hebben opgelost in weken!
15. Broer Johan Smedema weet wat later toch door misleiding en bedrog eind 1972 of begin 1973 van Hans
een handtekening op een nog blanco papier(Dossier KCOM & Politie Leeuwarden 1973) te krijgen,
zogenaamd voor verzekeringszaken en wat hem later groot voordeel zou kunnen opleveren. Wat
valsheid in geschrifte is geweest met misleiding, en nu achteraf hem het recht moet hebben gegeven om
voor en over Hans Smedema voor de rest van diens leven als god zelf te beslissen, zonder dat die
daarvan zelf op de hoogte mocht zijn of komen. Mr. Johan Smedema ontkent echter laf en gewetenloos
in 2000 en tijdens gesprek op initiatief van Hans(!) op 1 februari 2004 in Epe bij broer Ruud Smedema,
in aanwezigheid broer Marinus Smedema, uitdrukkelijk iedere betrokkenheid en het bestaan van
documenten of doofpot! De drie meedogenloze en gewetenloze broers: 'Ga naar een psychiater, je bent
ernstig ziek, je ziet spoken!'
16. Voor Hans Smedema en zijn vrouw die dus in 1972 al een jaar door een hel gingen met martelingen en
verkrachtingen, begon nu pas echt een levenslange marteling! Maar nu van zowel de verkrachters, als
de overheid, medici en familie zelf, waarbij verkrachters nu ook nog eens voor altijd vrijuit gingen en
juist geholpen werden! Hans en W..s werden juist bedrogen en zelfs nu nog steeds tegengewerkt. Ze
leven dus onwetend(!) vogelvrij en weerloos in een omgekeerde wereld waar verkrachten normaal
geaccepteerd werd, naast kinderen daarvan!
Hier alleen de belangrijkste misdrijven door KCOM zelf gepleegd, of gedoogd en daardoor zelfs
gestimuleerd:
1.

Johan Smedema, later door deze zaak meester in de rechten, wonende te Gennep, zet eind 1972, begin
73 samen met familie(met name zwager Tjitte de Jong en met hulp CDA), justitie en medici een
samenzwering en doofpot op, die nooit eerder in de wereldgeschiedenis zo kan zijn voorgekomen qua
hoge Koninklijke(!) niveau, omvang, lengte en gruwelijkheid. Hans geeft deze later de naam 'KCOM
Koninklijke Criminele Organisatie Mengele' mee, gezien de martelingen door psycholoog prof. dr.
Onno van der Hart die hij uit vals eerbetoon 'De Nederlandse Mengele' noemt.

2.

Hoogstwaarschijnlijk wordt door voorloper KCOM, psycholoog Onno van der Hart(dossier
KCOM/Justitie 1973) als deskundige ingezet om de vriendin van Hans te behandelen, maar juist
zodanig(omgekeerde wereld) dat ze later van niets zal weten, met een hersenspoeling die haar alles
moet laten ontkennen. Hij krijgt daarvoor een ruime financiële vergoeding(miljoen of meer) via de
directie Rabo bank(vader had als voorzitter ondernemingsraad rechtstreeks contacten met Directie!)
waar deze reeks misdrijven per ongeluk begon door medewerkster afdeling opleidingen Yvonne
Stuivenberg de ex-vrouw van huisbaas en dader Jan van Beek!

3.

Hoogstwaarschijnlijk is daar door voorloper van KCOM, ook psychiater Van den Bosch(dossier
KCOM/Justitie 1973), later hoofd UMCG afdeling psychiatrie bij betrokken. Deze stelt later tegenover
Hans voor het medisch tucht college(belangentegenstellingen!) de drogreden 'uw vrouw heeft het recht
om van niets te weten!' Zonder daarbij de belangen van de nog onwetende Hans en overigens zijn
jarenlang verkrachte vrouw mee te wegen en openheid van zaken te geven. Waardoor januari 2004 dus
100% arbeidsongeschiktheid bij Hans Smedema ontstond! Een psychiater die dus juist voor
arbeidsongeschiktheid zorgt door de werkelijkheid te verbergen en een waanwereld als echt voor te
doen! Vrouw wil namelijk juist wel weten wat haar is aangedaan, maar gelooft het nog niet door de
doofpot en samenzwering!

4.

Mr. Johan Smedema met zwager Tjitte de Jong zien kans om met hulp CDA de speciale doofpot en
politieke samenzwering nu juridisch op medische gronden op te zetten, met blijkbaar speciale
toestemming van een bedrogen en/of blijkbaar onnozele Koningin Juliana die ondanks de gruwelijke
gevolgen weigert om met de doofpot te stoppen om haar eigen naam zuiver te laten blijven lijken.

5.

Opdracht aan KCOM als speciaal project(KCOM/Justitie dossier! 1973? 1975?) binnen Ministerie
van Justitie: Alle onderzoeken door justitie, OM of politie mbt Hans Smedema en zijn meervoudig
verkrachte weerloze onwetende vrouw mogen bij speciaal Koninklijk besluit niet meer uitgevoerd
worden! Alle bewijzen en politie dossiers over deze zaak moeten vernietigd worden! Zorg voor een
'Cordon Sanitair' rond Hans Smedema en zijn vrouw zodra er gevaar dreigt, vooral als later(gebeurd
namelijk altijd, dus voorspelbaar) zijn geheugen terugkomt! Het Nederlandse volk mag pertinent niet te
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weten komen dat De Kroon, dus toen Koningin Juliana negatief betrokken is bij deze zaak!
Staatsveiligheid is zogenaamd in gevaar als dit zou uitkomen, omdat Koningin zou kunnen worden
afgezet hierdoor! Staatsveiligheid mag als grondslag voor alle acties opgevoerd worden.
6.

Johan Smedema als peetvader familiemaffia zet Omerta breed op en koopt daarbij met
hoogstwaarschijnlijk hulp/geld Rabobank zelfs vrienden van Hans, Paul en Ans Schuh, om. Vrienden
Roland en Tea Wester (broer is vermoedelijk de van TV bekende Frits Wester, die dus inside informatie
over deze zaak heeft) weigeren heel integer een twintig jaar daaraan mee te werken, maar worden dan
helaas blijkbaar door gevolgen KCOM gedwongen om later geld te accepteren. KCOM/Justitie
dossier 1973?

7.

Gevolg, Hans en zijn vrouw zijn zonder het zelf te beseffen, vogelvrij verklaard en dus volkomen
weerloos, want verkrachters gaan daardoor voor altijd vrijuit! Door hun beider amnesie en ernstige
verdringing is zelf verweer en aangifte doen van de honderden verkrachtingen(misbruik tegen haar wil,
hoewel ze dan braaf doet wat gevraagd wordt) tot maart 2000 als bij Hans geheugen langzaam terug
begint te komen, onmogelijk! Feitelijk het bij speciaal Koninklijk besluit gedogen van de vele
verkrachtingen van de vrouw van Hans Smedema gedurende haar hele verdere leven en dus ook
stimuleren daarvan. Koninklijke verkrachtingen?

8.

Tijdens huwelijk op 23 februari 1973 tekent KCOM heimelijk mee op los vel(dossier
KCOM/Justitie en Gemeente Leeuwarden 1973) wat Hans en zijn vrouw NOOIT mochten zien en
wat nog steeds ontkend wordt, zodat blijkbaar Ministerie van Justitie verantwoordelijk is
geworden voor de veiligheid en alle acties die het echtpaar in de rest van haar leven zal of wil
nemen? Een soort heimelijke TBS regeling? Justitie, OM, politie en familie, met name broer mr.
Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg weigeren nadat in maart 2000
geheugen Hans langzaam terugkomt, iedere informatie over deze zaak. Herroepen van
documenten die je niet kent is onmogelijk, wat vermoedelijk de reden voor de doofpot is! Zolang
Hans niet weet welke documenten(door mr. Johan Smedema uit Gennep en Onno van der Hart
stiekem afgeperst) ten grondslag liggen aan deze heimelijke samenzwering en doofpot, kan hij
zich daartegen Kafkaësk ook nooit verdedigen!

9.

Drie dagen(!) na huwelijk weet verkrachter Jan van Beek, wiens ex-vrouw Yvonne Stuivenberg
inmiddels bij Rabobank door deze zaak was ontslagen, boos en uit wraak de weerloze en argeloze maar
mooie en charmante vrouw van Hans weer aan het 'werk' te zetten bij hem in Utrecht. Doofpot en
samenzwering maken de nog onwetende en argeloze Hans en zijn vrouw door hun amnesie en ernstige
verdringing van alle misbruik, immers weerloos tegen alle misdadigers die wel op de hoogte waren! Ze
wordt door haar ouders met politie(Politiedossier Zwolle en Utrecht maart 1973 dus!) terug gebracht,
maar Hans wordt NIET gewaarschuwd dat zijn lieve charmante vrouw weerloos is voor verkrachters of
behandeld, dus beiden nog steeds weerloos! Broer Johan Smedema Gennep en zwager Tjitte de Jong
Norg vinden het blijkbaar wel prima zo!

10. Jan van Beek misbruikt en juridisch gezien verkracht de weerloze vrouw van Hans gedurende de
volgende jaren en laat ook andere mannen voor geld meegenieten als Hans voor zijn werk afwezig is.
11. Laurens Boksman, vertegenwoordiger drankenhandel, uit Leeuwarden/Drachten, vriend van broer
Marinus Smedema uit Leeuwarden, hoort in 1973 van onnozele broer Marinus dat de prachtige en
charmante jonge vrouw W..s van Hans, naar believen verkracht kan worden, zonder dat ze daartegen
later aangifte van kan doen door haar amnesie en ernstige verdringing. Hij verkracht haar gedurende
vele maanden, maar Jan van Beek ontdekt dat en waarschuwt broer Marinus die Laurens aanraad om
het op te biechten aan Hans, wat nota bene juridisch beter(omgekeerde wereld) voor Laurens Boksman
zou zijn! Hans verdringt het door zijn eigen ziekte ter plaatste en leeft weer argeloos door. Gelukkig
geen kind door spiraaltje door Jan van Beek geplaatst, waar echtpaar geen weet van heeft en zelf
vergeefs een kind probeert te verwekken, nog niet wetende dat Hans heimelijk onvruchtbaar was
gemaakt in 1972!
12. Hans merkt wel verkrachtingen/misbruik op, maar kan door zijn onmiddellijke verdringing daarvan zelf
nooit aangifte doen, en zijn weerloze vrouw dus ook niet verdedigen!
13. Rijschoolhouder uit 't Harde in 1973 krijgt tot zijn stomme verbazing en verrassing een gratis seksslavin
en misbruikt haar urenlang en geeft haar voor geld en soms gratis aan andere rijinstructeurs in Zwolle of
vrienden, vrijwel onder het oog van de nog onwetende argeloze nooit gewaarschuwde Hans Smedema.
Hans zelf immers ook ernstig ziek met zijn ernstige verdringing en amnesie!
14. Gynaecoloog in 1974 ontdekt het heimelijk geplaatste spiraaltje(KCOM/Justitie dossier 1974) toen er
geen kinderen kwamen en verwijderd het voor het verbaasde echtpaar. Dat Hans onvruchtbaar was
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gemaakt wist men nog niet zodat ze vervolgens zwanger raakt van Jan van Beek, zoals die dat ook
precies gepland had in 1972!
15. Jan van Beek overvalt in 1974 met zijn vriend bij justitie het argeloze en nog steeds onwetende echtpaar
aan de Zudendorpweg 3a in 't Harde om spiraaltje te verwijderen(wat al verwijderd was), waarbij buren
politie waarschuwen door het gekerm en ruzie porno filmploeg (NOS). Ze werd anaal verkracht, met
video, zodat Jan haar later kon bevruchten! KCOM/Justitie & Politie Zwolle dossiers 1974! Door
Utrechtse porno maffia ingehuurde NOS ploeg wordt nog door politie klem gereden, maar geen bewijs
meer. Politie en KCOM zorgen ervoor dat Hans en zijn vrouw niets vernemen van de verkrachting en
video, en die dag speciaal geen krant Telegraaf daarover krijgen.Buren(ook Cees van 't Hoog die later
wordt vermoord) moeten erover zwijgen. KCOM weigert blijkbaar weer therapie wat bij Hans in een
paar weken tot beter worden zou hebben geleid en vervolgens tot beveiliging van zijn weerloze vrouw
en wellicht nog eigen kinderen. Alle files worden blijkbaar weer gewist, want alles wordt na 2000
ontkend door Ministerie van Justitie en laf 'De Kroon'.
16. Dochter wordt januari 1975 geboren en KCOM en familie ontdekken dan pas dat het NIET van Hans
Smedema blijkt te zijn! KCOM/Justitie en medisch dossier 1975! KCOM of porno-industrie(Jan
Biek?) besluit om Hans Smedema te laten vermoorden om toekomstig uitkomen te voorkomen. Jan van
Beek biecht later in 1977 op dat hij dat toen niet meer kon tegenhouden en dan mooi W..s met hem kon
laten trouwen door zijn macht over haar. Dus liet hij het maar gebeuren.
17. Moordaanslag in Motel Bunnik bij Zeist begin 1975 mislukt omdat een aardige vrouw Hans ziet worden
gedrogeerd en via ober de politie waarschuwt. Glas bevatte volgens Telegraaf artikel een bijna
dodelijke hoeveelheid want kon hartaanval veroorzaken, en zorgde voor geheugenverlies, zodat Hans
zich achteraf niets meer kon herinneren en dus van deze moordaanslag op zijn leven en weer geen
aangifte kon doen. Vingerafdrukken Hans Smedema op glas en waren dus bekend in files, en in april
2000 neemt zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden(dossier Politie Leeuwarden
2000) heimelijk(waarom heimelijk? Kennis doofpot?) de vingerafdrukken van Hans Smedema. Politie
Utrecht/Zeist dossier 1975 en Telegraaf artikel.
18. KCOM(groot dossier 1975) en met name de broers Johan Smedema, Marinus en zwager Tjitte de de
Jong, laten Hans Smedema onder hypnose brengen door psycholoog Onno van der Hart en brengen hem
ook binnen het lopende medische doofpot programma voor zijn vriendin en vrouw. Onno van der Hart
martelt bij voorloper GGZ Zwolle Hans mentaal, na ernstig drogeren met geheugenverlies
veroorzakend middel, om een geheim stuk te tekenen. Want Hans mag achteraf van niets weten!
Assistent of collega en heldin is getuige tweemaal drogeren en doet daarvan aangifte bij politie
Zwolle(politie dossier Zwolle 1975!), en dient samen met meer medewerkers bij directie voorloper
GGZ(dossier GGZ Zwolle 1975) een klacht in tegen deze gang van zaken die volgens haar het leven
van Hans en zijn vrouw zal verwoesten. Wat achteraf klopte! Politie belt nog wel met Hans, maar zijn
amnesie en verdringing in combinatie met het chemische middel maken hem weerloos en onwetend.
Politie dossier op bevel KCOM en 'De Kroon' later vernietigd?
19. Hans wordt door KCOM en met name broers Johan en Marinus zogenaamd voor een project voor zijn
normale werk, naar de vaste commissie Stiekem(Inlichtingen en veiligheidsdiensten) van de tweede
kamer gelokt, waar VVD politica Nel Veder-Smit, gewaarschuwd door schoonouders uit Leeuwarden,
ontdekt dat Hans is misleid, van niets weet, en een rampzalig besluit(Koninklijke goedgekeurde
doofpot?) eerst nog kan tegenhouden. Ze stuurt een VVD'er uit Limburg naar broer mr. Johan Smedema
in Gennep(tijdens een zogenaamd feestje met een glas wijn in de hand) om vast te stellen dat Hans
wordt misleidt, wat juist door misleiding, manipulatie en fraude van broer Johan mislukt. Maar Hans
wordt wel ook onder de speciale doofpot regeling gebracht, wat precies is ook nu nog steeds geheim,
maar moet met doofpot, samenzwering en wegvallen WOB te maken hebben! Hans moet rechteloos
zijn gemaakt en mag van niemand hulp krijgen zogenaamd op grond staatsveiligheid.
Koninklijk(Koningin Juliana) goedgekeurde doofpot maakt de zaak zogenaamd staatsveiligheid en de
argeloze en onwetende Hans een vijand van de staat! Familie, verkrachters en alle anderen die 'foute
hulp' hebben verstrekt zijn voortaan gevrijwaard voor vervolging in Nederland! Groot KCOM en
Commissie Stiekem dossier 1975/76?
20. Hans en zijn vrouw laten een villa in Drachten aan de Sydwende bouwen. Zijn vrouw wordt door een
vriend van broer Ruud Smedema uit Epe, Hans van der Heide toen directeur loodgieter bedrijf
Leeuwarden aan 'Het Vliet', jarenlang verkracht als die ook hoort hoe prachtig weerloos ze is en geen
aangifte kan doen door amnesie en verdringing. Hans van der Heide laat ook zijn personeel en
freelancers meegenieten, zelfs als speciaal personeelsuitje gezamenlijk gezellig een avond naar de
weerloze vrouw nog alleen in de woning van de toen ook nog onwetende en argeloze Hans Smedema,
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in 't Harde! Broer Ruud Smedema uit Epe ontkent tot op heden iedere betrokkenheid laf en vooral
gewetenloos. Je hebt karakter of hebt het blijkbaar niet!
21. Jan de Vries als soms freelance medewerker Hans van der Heide, mag haar van Hans van der Heide ook
wel even misbruiken en werd daarmee in 1977 toevallig de vader van de oudste zoon, omdat Hans en
zijn vrouw net bezig waren een kind te verwekken, niet wetende dat Hans al sinds 1972 onvruchtbaar
was en zijn vrouw W..s verkracht kon worden zonder het zelf te beseffen! Alle bouwvakkers tijdens de
bouw verkrachten de weerloze en argeloze vrouw vele malen en soms als groep. KCOM/Justitie
dossier, zwanger en geen(!) vervolging verkrachter 1977!
22. Hans Smedema stuurt immers niet gewaarschuwd, zelfs argeloos, zijn weerloze vrouw naar de
bouwvakkers voor zogenaamd advies, zodat ze twee middagen groepsgewijs werd verkracht! Moeder
ontdekt dit, maar geen aangifte? KCOM & Politie dossier 1977?
23. Jan van Beek, biecht in 1977 alles in lang telefoongesprek op aan Hans Smedema, die daardoor een
black-out kreeg en vervolgens alles weer verdrong en daardoor bij gebrek aan therapie onwetend
doorleefde. Foto's van het misbruik uit 1972 werden vernietigd, maar Hans weet nog waar wellicht een
volledige set met foto's(gekocht door haar vader) te vinden kan zijn. Maar hij kan met die cruciale
informatie niet naar de corrupte Nederlandse politie of justitie, die immers Koninklijk goedgekeurde
opdracht hebben om alle bewijzen te vernietigen en dat ook gewetenloos prima vinden zonder
daartegen in verzet te komen! Hans leeft verstoten in een land wat hem totaal bedriegt en alle rechten
heeft ontnomen! Foto's waren door vader vrouw gekocht volgens Jan van Beek en dus bekend bij
politie en justitie, dus groot KCOM dossier 1977?
24. Hans verhuist onwetend van alles met zijn nog steeds weerloze vrouw op 1 juli 1978 naar Sydwende in
Drachten. Bouwvakkers komen nog vele malen zeer attent(!) langs om te vragen of alles in orde is en
vrouw laat ze nog vele malen argeloos binnen en wordt verkracht zonder aangifte te kunnen doen met
haar dubbele of emotionele persoonlijkheid! Haar familie, dus zusters Klazien uit nu Steenwijk en Betty
uit Wijk bij Duurstede vinden het gewetenloos nog steeds allemaal wel prima!
25. Jan van Beek en de Utrechtse porno maffia ( Volgens naspeuring hoofdredacteur Rimmer Mulder
Leeuwarder Courant, mogelijk Jan Biek?) overvallen rond 1978/79 Hans en zijn vrouw in Drachten
voor een nieuwe rapemovie van zijn vrouw, omdat vanuit Amerika veel belangstelling voor die
zogenaamde 'actrice' was. Door 'Mind control' laat zijn nog steeds weerloze vrouw zelf de criminelen
Jan van Beek en vriend binnen, terwijl Hans door de doofpot haar nog steeds niet kon beschermen of
therapie laten geven. KCOM maakt dat gewetenloos immers nog steeds onmogelijk door alle
misdrijven en vooral het ernstig ziek zijn voor het echtpaar te blijven verbergen.
26. Freelancer Rieks Perdok ook via Hans van der Heide, verkracht de prachtige en charmante vrouw in
haar 'Emotionele persoonlijkheid' gedurende een jaar en verwekt daarbij een kind omdat W..s in haar
normale persoonlijkheid op datzelfde moment een kind wou van Hans, de jongste zoon die in juni 1980
geboren wordt.
27. Hoewel dus KCOM en familie, met name de kwaadaardige mr. Johan Smedema
en godsdienstige zwager Tjitte de Jong(CDA) weten dat alle kinderen wel van verkrachters moeten zijn
omdat Hans immers onvruchtbaar is, besluiten deze gewetenloze schoften om geen therapie te laten
geven en Hans Smedema en zijn vrouw gewoon weerloos en vooral onwetend te laten doorleven! Dus
geen vervolging van de verkrachter Rieks Perdok, die daarmee vrijuit gaat. KCOM, dus justitie en
betrokken controlerende rechters(heimelijke TBS?) vinden het blijkbaar ook weer
prima. KCOM/Justitie dossier 1979!
28. Buurman Jaap Duijs Drachten werd door familie/KCOM gevraagd om een oogje in het zeil te houden
op het weerloze echtpaar, maar stuurt meedogenloos zijn eigen penis liever op onderzoek uit bij de
weerloze vrouw en verwekt daarmee direct na de geboorte jongste zoon na de zomer 1980 weer een
vrucht, die Hans en zijn vrouw zich afvragend hoe dat kon vrijwel zonder seks nog, gelukkig laten
aborteren in Amsterdam. Zwager Tjitte de Jong en zuster Rinske De Jong- Smedema uit Norg(CDA
leden) weigeren weer gewetenloos aangifte te doen en verkrachter te laten vervolgen uit valse schaamte
voor hun eigen blunders en criminele acties tegenover hun weerloze en argeloze broer Hans en
schoonzuster W..s. Verkrachter buurman Jaap Duijs uit de Sydwende in Drachten gaat dus weer vrijuit,
want KCOM en met name mr. Johan Smedema en zwager Tjitte de Jong wensen niet dat dit ooit
uitkomt en laten daarbij alle verkrachters ijskoud en gewetenloos vrijuit gaan met goedkeuring van
KCOM en 'De Kroon', met name toen nog Koningin Juliana). KCOM/Justitie & 'De Kroon' dossiers
1980!
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29. De sluwe buurman Jaap Duijs misbruikt vervolgens in alle rust(met de vrijwaring/doofpot van Justitie)
de weerloze vrouw van de ook al weerloze Hans gedurende alle jaren dat ze aan de Sydwende wonen.
Dus van 1978 tot 2008 en misschien nog steeds wel. Als haar meester controleert hij haar! 'Mind
control' of geestelijke gijzeling. Hij laat haar zelfs haar eigen man drogeren met een zwaar slaapmiddel
zodat zijn eigen penis weer een nacht vrij 'spel' had. Ook zijn eigen vrouw weet hij dan even wat
slaapmiddelen op te dringen zodat ook die een nacht van niets weet en zijn penis helemaal rustig vrij
'spel' had. Hij had al een andere vrouw met dezelfde voornaam W..s eerder gebruikt, maar die toen
vrijwillig, en ze is na uitkomen later daardoor gescheiden en woont buiten Drachten met een dochter die
wel eens ook van Jaap Duijs kan zijn.
30. Buurman uit 't Harde, Cees van 't Hoog liet in 1980 bij Tijl Zwolle een journalist een onderzoek naar
deze groteske zaak doen, en kwam te dicht bij de waarheid volgens later Jan van Beek. Hij werd toen
door KCOM naar Dronten gelokt en vermoord volgens Jan van Beek met specifieke daderkennis(!),
waarbij men hem na zwaar drogeren tweemaal met zijn auto tegen Hans Smedema wou laten rijden die
op hetzelfde moment twee keer naar Elburg werd gelokt, en KCOM(vriend en mol justitie van Jan van
Beek?) daarbij van twee lastige personen verlost zou zijn. Het mocht immers nooit uitkomen! Cees
overleed bij de tweede poging en politie dacht onnozel aan hartaanval, net als bij Hans in Zeist in 1975.
Dus dan inmiddels driemaal moordaanslag op de nog onwetende argeloze weerloze Hans Smedema!
Jan van Beek had blijkens zijn specifieke dader kennis(Cees naar Dronten, Hans naar Elburg gelokt,
drogeren) dus in 1980 directe contacten met de misdadigers en doofpotters, dus KCOM! Kan alleen zijn
psychopathische vriend zijn geweest die bij Justitie een hoge staffunctie kreeg. Zal mol en verrader
binnen KCOM/Justitie zijn, leider? Dus niet in KCOM/Justitie dossier 1980?
31. Jan van Beek ziet door 'mind control' in combinatie met drogeren kans om broer Marinus Smedema als
directeur van Euro-Routing meerdere malen tienduizenden guldens telefonisch te laten overmaken voor
waardeloze communicatie adviezen. Politie doet niets want geen bewijs drogeren en zelf geld
overgemaakt(politie Leeuwarden en KCOM dossier 1981-85?). Bedrijf gaat daar later bijna failliet
aan volgens toen NOM medewerker Harm Wondaal die het bedrijf later overneemt, maar het wordt
door de NOM gered.
32. Broer Marinus met nu financiële problemen wil met voltallig personeel verhaal halen bij Jan van Beek
in Utrecht, maar werknemer Henk de Boer(Zwaagwesteinde of zo) waarschuwt Politie Leeuwarden en
die halen bij Zwolle hun van de trein(stond in Leeuwarder Courant). Politie dossier Leeuwarden &
Zwolle en KCOM/Justitie 1983 85?
33. Hans doet rond 1983 zaken met '97th General Army Hospital Frankfurt' en tijdens standaard screening
ontdekt men een enorme file over Hans Smedema en zijn vrouw, waar die zelf nota bene niets van af
weten. Daarin staat dat Hans Smedema en zijn vrouw betrokken waren bij de porno industrie in Utrecht,
de drie kinderen niet van Hans zijn, Hans onvruchtbaar bleek, en Hans onder behandeling van
psycholoog Prof.dr. Onno van der Hart was geweest. Manager Facilities Al Rust als vriend van Hans
gelooft het verhaal niet, vermoed terecht fraude en bedrog op hoog niveau binnen Nederlandse justitie
en overheid, en laat gelukkig (verboden door Nederland) een kopie maken, wat hem tien jaar later
gelukkig nog zal redden van de gewetenloze Nederlandse KCOM organisatie en de blijkbaar al even
corrupte 'De Kroon', dus met name Koningin Beatrix! KCOM laat onmiddelijk dossier uit files
verdwijnen om uitkomen te voorkomen. Dossiers KCOM 1983!
34. Rond 1983 stuurt een wel integere werknemer bij GGZ Drachten, Hans en W..s Smedema een brief met
daarin de hele doofpot beschreven, inclusief dat de kinderen niet van Hans zijn. Maar Hans en W..s
kunnen dat natuurlijk niet zomaar geloven en haar zuster Klazien J. neemt de brief mee! Groot
KCOM/Justitie dossier en onderzoek 1983 naar het lek binnen GGZ en vermoedelijk wordt Ellert
Nijenhuis door deze zaak naar GGZ Assen verplaatst? De gewetenloze zuster Klazien uit Steenwijk,
daarvoor Meppel, ontkent later alles en bewijs is dus gestolen uit huis Hans & W..s Smedema.
35. Hans wordt ontslagen en bedrogen door broer Marinus, en zijn met veel moeite gestarte bedrijf in
Duitsland wordt hem na drie jaar keihard werken, door broer Marinus frauduleus afgenomen. Oorzaak
is een opdracht van een miljoen die Hans wist te verkrijgen van Strabag Bau in Koln voor het Bashrah
International Airport. Daarbij moest het bedrag verdubbeld en op een Zwitserse rekening gestort ten
behoeve van Sadam Hoesein. Extra inkomsten daardoor van 350.000 gulden en winst op project zelf
650.00o gulden, voldoende voor broer Marinus en Duitse bedrieger Klaus Maurers om de onwetende
Hans(geen kennis extra geld) beentje te lichten en te laten ontslaan. Het door Hans en zijn vrouw
geleende geld daarvoor, 100.000 gulden, houdt Marinus wederrechtelijk 6 jaar lekker zelf om de
afgeperste overname te financieren. Hans en zijn vrouw zitten daardoor ruim een jaar werkeloos en
zonder een cent inkomen thuis! Betalen dus de rente voor de financiering van het hun afgeperste
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bedrijf! Alleen wat bijstand(vrijwillig ontslag geaccepteerd) en hulp vader Hans. Een nieuwe jarenlange
marteling voor het echtpaar! Familie kiest daarbij de kant van Marinus! Pas zes jaar later ziet advocaat
Justus Werle kans om hun eigen geld weer los te krijgen via een deal met de NOM die via gedelegeerd
commissaris Ruud ter Schiphorst, oud directeur Johnson Controls Leeuwarden en lid Rotary
Leeuwarden-Zuid net als later Hans, die eindelijk achter de fraude van broer Marinus komt.
36. Hans Smedema 1 juni 1986 krijgt een directeursfunctie door hulp van dan militaire CIA man Al Rust,
maar wordt door seks van zijn weerloze vrouw op staande voet vlak voor Kerst 1986 ontslagen. Al Rust
wordt aangeklaagd door moederbedrijf Baker Brothers uit Stoughton en onschuldig oneervol ontslagen
bij gebrek aan bewijs over Hans Smedema. Files waren door KCOM gewist en Nederlandse Kroon, dus
de gewetenloze Koningin Beatrix, weigerden openheid van zaken aan Amerikaanse rechters te geven
om de onschuldige en als enige wel integere Al Rust te redden van oneervol ontslag. Hij crepeert
daardoor 10 jaar lang in Harlingen Texas en moet zijn huis verkopen om schadevergoeding aan Baker
Brothers te betalen. Groot geheim KCOM en Kroon(Koningin Beatrix) dossier 1987!
37. Hans begon begin 1987 een rechtszaak tegen Baker Brothers/Systems Engeineering in Heerenveen
wegens onrechtmatig ontslag op staande voet en wint die met 80.000 gulden schadevergoeding. Bewijs
betrokkenheid Justitie/Koninklijk huis ligt in het feit dat mij Gerrit Ham van toen Vos Seidel en Plas
advocaten uit Groningen werd toegewezen via mijn sluwe broer mr. Johan Smedema uit Gennep die
immers heimelijk mijn leven controleerde! Gerrit Ham is geen arbeidsrecht specialist zoals je zou
verwachten, maar AMBTENAREN-RECHT specialist! Wat nu achteraf pas logisch wordt als
ambtenaren gedwongen zijn om Koningin Beatrix buiten alle blunders en criminele acties te houden!
De 'Koningin van het Kwaad', of 'Het monster van Soestdijk' moest 'bevredigd' worden ook als dat ten
koste gaat van de volkomen argeloze en onschuldige slachtoffers Hans & W..s Smedema. Weer groot
geheim dossier bij KCOM 1987 en advocaat Gerrit Ham en rechters Holst, van der Meer en van
der Vinne van rechtszaak 337/87 Leeuwarden!Rechters wisten dat Hans geen dader was maar
slachtoffer en Gerrit hield een deel van het dossier over deze zaak voor Hans verborgen! Hij heeft Hans
NOOIT ingelicht en ontkent iedere betrokkenheid! Brief CIA werd door mr. Langeler namens de
tegenpartij getoond waarin stond dat Hans Smedema betrokken was bij de porno industrie!
38. Op 12 januari 1991 zien Rotary vrienden dat de vrouw van Hans Smedema door twee vrienden van
Hans van der Heide in de garage van Oranje Hotel wordt verkracht en constateren verbaast dat zowel
Hans als zijn vrouw beiden achteraf vreemd genoeg van niets weten! Mr. Ruud Rosingh als Rotary
Leeuwarden-Zuid vriend en toevallig waarnemend hoofdofficier justitie gelast direct heel integer een
onderzoek, maar wordt door een brief van een Smedema(gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit
Gennep?) bij het College van Procureurs Generaal, KCOM dus, gestopt! Hij weigert eerst, maar wordt
tegen zijn zin nog in februari direct naar Zwolle overgeplaatst waar hij geen kwaad meer kan voor
KCOM. Alle files worden vernietigd door KCOM in opdracht Kroon/Koningin Beatrix, en verkrachters
gaan weer vrijuit en Hans en W..s blijven weerloos achter. Groot geheim KCOM/Justitie &
Politie/Kroon/Koningin Beatrix dossier 1991 dus.
39. Omdat hoofdofficier van justitie mr. Ruud Rosingh was afgestopt met zijn al gestarte onderzoek, dreigt
de Wet Openbaarheid Bestuur WOB dat later openbaar te maken, waardoor hoge ambtenaren,
Ministerraad en Koningin Beatrix in gevaar kunnen komen met deze nu politieke samenzwering. Het
misdrijf van de eeuw! Koningin Beatrix staat volgens haar zelf blijkbaar ver boven het minderwaardige
Nederlandse klootjesvolk, zeker boven de weerloze nog steeds onwetende slachtoffers Hans en W..s
Smedema die nog steeds iedere medische hulp opzettelijk wordt onthouden. Dus wordt WOB speciaal
voor de Kroon en Koningin Beatrix even snel buitenspel gezet, wat eind 1991 daadwerkelijk
plaatsvindt. Zie Post WOB daarover iets terug!KCOM & 'De Kroon' geheime dossiers 1991!
40. Vriend Al Rust inmiddels in Harlingen Texas, ziet in 1996 kans om hulp te krijgen van nog onbekende
politicus daar, en oud Amerikaans ambassadeur in Nederland Paul Bremer ondervraagt Hans Smedema
op 14 juni 1996 in Amsterdam om vast te stellen of Al Rust gelijk heeft en ook heeft gelekt uit geheime
Nederlandse dossier! Gesprek wordt geregeld door Floris Kapelle bij 'De Groote industrieele Club
Amsterdam', waar Hans Smedema toen lid van was. Vervolgens mag Al Rust, omdat Hans van niets
blijkt te weten maar het verhaal deels wel kon bevestigen, de kopie van de files van Hans Smedema en
zijn vrouw(!) uit Frankfurt laten halen en heropent daarmee zijn zaak, wint dat daardoor, en krijgt bijna
tien jaar salaris uitgekeerd. Het is groot nieuws in Harlingen Texas, bij de CIA en Amerikaanse
politici. Dus ook in geheime KCOM/Justitie dossier 1997! En in CIA files in Amerika!
41. Rond 1999 wordt in opdracht KCOM Hans Smedema om uitkomen onvruchtbaar zijn(sinds 1972) te
voorkomen en daarmee openbaar worden van deze politieke en Koninklijke samenzwering te
voorkomen, tijdens een simpele aambei operatie van normaal 5 minuten, in Ziekenhuis Nij Smelinghe
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door chirurg Hermsen en ? gedurende 2,5 uur aan één testikel geopereerd en weer vruchtbaar gemaakt.
Hans kon dus daarmee mooi NOOIT meer bewijzen dat hij onvruchtbaar was! Zeer sluw en
gewetenloos van KCOM en broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong en zuster
Rinske De Jong-Smedema uit Norg! Abnormaal veel mensen aanwezig bij onder narcose brengen
al. KCOM geheim dossier en Ziekenhuis operatieverslag!
42. Rond 1999 vertelt Al Rust telefonisch aan Hans Smedema 'this can only be solved on a Ministerial
level' en 'the Queen has been lured into this', wat duidt op betrokkenheid Kroon, dus Koningin en
Ministerraad. Verder o.a. 'watch out for Onno van der Hart, he has no heart and is your enemy!' Hij of
iemand zendt via Stockhouse(archief Stockhouse 1999 !) een dertig pagina's groot document met al
zijn gegevens van de rechtszaken, rechters en meer, maar vertelt Hans helaas niet dat het om hemzelf en
dus ook om Hans gaat! Stuk wordt gevonden door KCOM voordat Hans met zijn amnesie en
verdringing de enorme waarde(miljoen of meer?) kan inzien, en heimelijk vernietigd. Want het
Nederlandse blijkbaar minderwaardige klootjesvolk mag pertinent niets weten van de negatieve
betrokkenheid van de Kroon en Koningin Beatrix bij deze gruwelijke zaak! KCOM geheim dossier &
Stockhouse uit 1999 bevat de vele bewijzen over Al Rust!
43. Omdat Amerika en Stockhouse nu betrokken is, vraagt Nederlandse staat 'KCOM, De Kroon, dus
gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad' Amerika nu officieel om justitionele
bijstand bij deze politiek en Koninklijk goedgekeurde, dus legaal lijkende(gebaseerd op enorme fraude
mr. Johan Smedema uit Gennep en Onno van der Hart), samenzwering tegen Hans, zijn vrouw en het
totale Nederlandse volk. Paul Bremer waarschuwde Hans al daarvoor op 14 juni 1996 in Amsterdam!
'We will have to help Netherlands with this conspiracy when asked to do so officially!' In Stockhouse
files, zit 30 pagina's grote document nog, en dus wordt nu Amerikaanse overheid gevraagd om
lidmaatschap en files bij Stockhouse van Hans Smedema te laten beëindigen. Tot zijn verbazing moet
Hans zonder opgaaf van redenen op 29 mei 2000, opnieuw lidmaatschap bij Stockhouse aanvragen
na ruim tien jaar lidmaatschap! Dit bewijst betrokkenheid Amerika bij Nederlandse
samenzwering tegen Hans, zijn argeloze vrouw en het hele Nederlandse volk, wat onwetend moet
blijven van deze samenzwering door 'De kroon, dus Koningin Beatrix en Ministerraad!'
44. Hans Smedema plaatst in 1998 als headhunter bij toeval Elise Boers(heimelijk parttime in dienst
justitie/KCOM en werkzaam bij familieleider peetvader broer Johan Smedema uit Gennep voor legaal
maken doofpot en samenzwering) bij een opdrachtgever. KCOM(Johan) stuurt in paniek(is Hans ja of
nee op de hoogte van zijn gruwelijke samenzwering?) zwager Tjitte de Jong uit Norg naar nog
onwetende en argeloze Hans Smedema in Drachten voor onderzoek of zijn werknemster Elise Boers en
onder ambtelijke justitionele geheimhouding eed vallende, ook wederrechtelijk met Hans contact heeft
gehad. Wat levensgevaarlijk zou zijn voor heimelijke bestaan KCOM en blunders door Koningin
Beatrix, en die dan dus daarvoor vervolgd zou moeten worden. Pas na vele weken wordt Elise Boers
door justitie vrijgegeven en mag naar de opdrachtgever VDM! Groot geheim
KCOM/Justitie/Kroon/Koningin Beatrix dossier 1999!
45. In 1999 vertelt de dankbare en als enige Nederlander zeer integere heldin en klokkenluider Elise Boers
op aandringen van ook al weer haar zeer integere ouders uit Nijmegen later Beuningen, Hans dat zijn
broer Johan Smedema bezig is met een gruwelijke doofpot tegen Hans, dat in de files vermeld staat dat
de drie kinderen niet van Hans zijn, dat een geheime dienst voor de samenzwering zorgt en vernietiging
van alle bewijzen, en dat zijn broer Johan Smedema uit Gennep, Hans in de stukken opzettelijk zwart
maakt om zelf vrijuit te kunnen gaan en KCOM een drogreden voor de doofpot en samenzwering te
verschaffen. Hans wordt als een gevaar voor de Nederlandse staat neergezet(staatsgevaarlijk!), wat
doofpot, samenzwering en het verstoten van het onschuldige en argeloze slachtoffer zogenaamd
geoorloofd maakt! Blijkt ook later in 2009 uit vragen rechter Asiel Rex Ford Miami Florida! Elise
Boers spreekt niet over Koningin Beatrix, wat ze toen nog niet wist vermoedelijk?
46. Hans kan het nog niet geloven en verdringt het nog, maar dit met andere telefoontjes van Al Rust uit
Amerika met ook meer informatie, en vooral het natuurlijke helingsproces, zorgt er eindelijk voor dat
Hans zijn geheugen langzaam terug begint te komen. Het toevallig aangeschafte middel Dhea zal ook
geholpen hebben.
47. In maart 2000 krijgt Hans Smedema 'Onmogelijke flashbacks' (titel deel 2 boek 'Vechten tegen het
onbekende'), maar alles wordt door familie en met name broer mr. Johan Smedema uit Gennep wreed
en gruwelijk ontkend met als gevolg een lange marteling voor Hans en zijn nog steeds onwetende
ernstig zieke vrouw. Ze worden daardoor opzettelijk uit elkaar gedreven. KCOM Justitiemaffia operatie
van 1972 tot maart 2000 met miljoenen aan heimelijk bestede belastingen van onwetende Nederlandse
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burgers, bewijst nu zijn groteske waarde! KCOM/Justitie/Kroon/Koningin Beatrix geheim dossier
2000!
48. Hans probeert informatie te krijgen en aangifte te doen via Rotary Leeuwarden-Zuid vriend en manager
Politie Friesland Peter Slot, maar die mag geen onderzoek doen van KCOM in opdracht Kroon en
specifiek Koningin Beatrix! KCOM/Justitie/Kroon geheim dossier 2000! Wel bleken volgens zeden
rechercheur Voshol dossiers te ontbreken, die er wel hadden moeten zijn! Dus zijn door KCOM in
opdracht Koningin Beatrix vernietigd of verwijderd. Peter Slot wordt door paar uur eigen onderzoek
zonder hun toestemming, door KCOM op een onschadelijke plaats gezet!
49. Vrouw van Hans wordt wreed en vals voorgehouden dat haar man zogenaamd gek is geworden, terwijl
hij juist beter(geheugen kwam alleen maar terug over misdrijven) is geworden. Hun huwelijk en leven
begint nu pas echt in te storten. Zij wordt zelfs lid van een 'Schizofrenie vereniging', hoewel haar man
dat helemaal niet is, maar dat maakt haar gewetenloze zusters Klazien J. uit Steenwijk en Betty J. uit
Wijk bij Duurstede niets uit! Ook de gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad maakt
het blijkbaar niets uit, anders hadden ze wel ingegrepen.
50. Psychiater Oostveen uit Drachten verklaart bij gebrek aan bewijs in 2000 Hans paranoïde op foute valse
gronden en bedrog(of opzettelijk op verzoek KCOM!), geeft hem foutieve medicijn/anti-psychoticum
Semap, alles rechtstreeks gevolg KCOM organisatie in opdracht Kroon/Koningin Beatrix en leugens
familie. Hans zelf kan het nauwelijks nog geloven en wordt heen en weer geworpen tussen het is waar
en een ongekende samenzwering, of hij moet plotseling gek geworden zijn. Hans kan zonder(!) Semap
wel gewoon nog doorwerken en niemand merkt vervolgens iets aan hem tot eind 2003! Terwijl hij
intussen vrij rustig alles blijft onderzoeken en chronologisch vastleggen in een computer file.
51. Sietse de Jong, de zoon van zwager Tjitte de Jong verzoek Hans om positieve videoboodschap voor
feestje tbv zijn vader. Het wordt op 28 februari 2003 om 10 uur opgenomen door vreemde en na vragen
door vreemde die daar kwam werken, maar niets van verzekeringen wist. Met zekerheid justitie
medewerkers, die heimelijk een videoboodschap kregen door sturen gesprek naar hoe integer Tjitte wel
niet was. Daarmee werd Tjitte de Jong de opvolger van mr. Johan Smedema uit Gennep als leider
namens de familie naar justitie toe! Maar hij loog tegen Hans dat zijn verhaal wanen waren!
52. Pscyhiaters Bruggeman en Luttikhuizen UMCG stellen in 2003 dat het ongelofelijke horrorverhaal
zeker waar kan zijn, maar negeren opzettelijk de inmiddels aanwezige bewijzen van Hans en verklaren
opzettelijk in opdracht KCOM(!) in 2003 Hans te lijden aan 'Delusional Disorder DSM IV'. Hoewel het
tegenover Hans al min of meer als waar was vermeld door zuster Klazien J., die al lang bij advocaten
waren geweest en blijkbaar als gruwelijk advies zwijgen meekregen. Psychiaters Van Es en Koopmans
GGZ Drachten verklaren weer opzettelijk in opdracht KCOM Hans beiden schizofreen en zijn vrouw
gezond en niet lijdend aan DIS of extra emotionele gemakkelijk oproepbare persoonlijkheid. Hoewel bij
GGZ Drachten de bewijzen dus juist liggen, want iemand zond bewijs doofpot en betrokkenheid GGZ
aan Hans jaren eerder wat door zuster Klazien werd gestolen en vernietigd. KCOM zorgt op grond
documenten die echtpaar zelf nooit heeft gezien en geen weet van heeft, dat psychiaters foute diagnoses
stellen, zodat samenzwering niet uit kan komen. KCOM geheime dossiers 2000 - 2004 & Medisch
dossier UMCG 2003-2004!
53. Psychiater Mutsaers uit Haren verklaart in 2004 Hans ook paranoïde voor keuring
arbeidsongeschiktheidsuitkering 'De Amersfoortse'. Hoogstwaarschijnlijk in opdracht KCOM
organisatie, die wellicht zelfs arbeidsongeschiktheidsuitkering van De Amersfoortse financieel
compenseert. Uit opgevraagd dossier blijkt dat Amersfoortse overwoog om Tjitte de Jong(die
verzekering regelde en afsloot) wegens betrokkenheid aan te klagen! Dossier KCOM 2004 en 'De
Amersfoortse'!
54. In opdracht KCOM worden - Vaderschap/DNA test vervalst en zijn kinderen zogenaamd wel van Hans,
- MRI scan bij DiaSana in Mill wordt vervalst door afhuren door Ministerie van Justitie, - medische
files zijn allemaal geschoond(vervalst) van elk bewijs van misbruik, - litteken van onvruchtbaar maken
heet plotseling in opdracht KCOM een normale huidplooi, - heimelijk wordt bij Hans tijdens een 2,5
uur durende opreatie voor een simpele aambei(!), normaal 5 minuten, één testikel weer geopend zodat
Hans nooit kan bewijzen dat hij onvruchtbaar was en dus geen kinderen kon krijgen, - uroloog
Smorenburg stelt wel onderbreking bij beide zaadleiders vast bij de testikel zelf maar vindt natuurlijk
nu wel zaadjes en mag(verbod) in opdracht KCOM geen verder invasief onderzoek doen wat hij eerst
voorstelde, en veel meer... KCOM geheime dossiers & Uroloog Smorenburg 2004 - 2005!
55. Hans Smedema raakt daardoor(samenzwering KCOM, en was totaal onnodig!) in januari 2004, voor
80-100% volledig arbeidsongeschikt en leeft vervolgens van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
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van 'De Amersfoortse'. Hij start een eigen langdurig fulltime onderzoek en schrijft het verhaal in
boekvorm om daarmee zijn vijanden openlijk aan te kunnen vallen en de doofpot open te blazen en het
Nederlandse volk te openbaren hoe grotesk het door haar regering en het zelf ook bedrogen Koninklijk
huis, wordt bedrogen.
56. Sinds 2004 weigeren alle advocaten Hans Smedema juridisch bij te staan bij deze juist juridische
samenzwering uit ongeloof, of in opdracht van KCOM, dus 'De Kroon'! Ongelofelijk, tegen de rechten
van de mens, maar helaas waar. In 2009 wil Moszkowicz uitsluitend het 'Hoger Beroep' doen van de
smaadzaak tegen Hans! Een afspraak met Max Moszkowicz jr. voor de hoofdzaak aan te pakken, wordt
zonder opgaaf van redenen opgezegd, dus hoogstwaarschijnlijk verbod op grond staatsveiligheid! Dus
geen mogelijkheden om deze zaak te laten stoppen nog door iedereen aan te klagen! In 2011 zit Hans
Smedema nog steeds zonder advocaat! Dossiers KCOM 2004 - 2010!
57. In april 2004 doet Hans Smedema weer een poging tot aangifte over deze zaak bij zedenrechercheur
Haye Bruinsma politie Drachten , nu met veel getuigen en de drie vaders van hun kinderen(Jan van
Beek, Jan de Vries en Rieks Perdok), wat eerst wordt aangenomen met compliment over de
gedetailleerdheid en direct(!) doorgezonden aan officier justitie mevr. Duinhoven OM
Leeuwarden. Vervolgens wacht men vreemd genoeg maanden lang op ministeriële goedkeuring
volgens rechercheur Haye Bruinsma Polititie Drachten! Wat doofpot en samenzwering Kroon
feitelijk al bewijst!
58. Op donderdag 12 augustus 2004 heeft Hans Smedema een plotselinge(!) lunch met ir. Klaas
Keestra van de NOM, een goede zakenrelatie, en vertelt wat hij op dat moment over deze zaak
weet! Klaas Keestra wordt door Hans naar centrum Groningen gebracht waar hij om 16.00 uur
nog een afspraak heeft met CDA Minister Veerman die ook in Wageningen gestudeerd had!
Hoogstwaarschijnlijk dus achteraf een heimelijke ondervraging om in de Ministerraad van de
volgende dag vrijdag 13 augustus 2004 beter te kunnen beslissen over wel of niet doorgaan met
deze groteske doofpot en samenzwering tegen argeloze slachtoffers en feitelijk heel Nederland!
Op maandag 16 augustus bespreek MP Jan Peter Balkenende deze gruwelijke zaak met Koningin
Beatrix en besluiten kwaadaardig dat de naam van Koningin Beatrix belanrijker is dan het lijden
van Hans e& W..s Smedema, en dus doorzetten doofpot! Pas daarna wordt een onderzoek en
opmaken proces verbaal door politie Drachten in september 2004 geweigerd! Zie brieven aan
politie in Page Geweigerde aangiften! Geheime(?) notulen Ministerraad vlak na 12 augustus
2004! Geheime notulen Koningin Beatrix met MP JanPeter Balkenende!
59. Vervolgens wordt de aangifte en onderzoek door OM (lees KCOM) geweigerd! Hans staat dus
machteloos, is erg onzeker en nog grotendeels onwetend van veel zaken. KCOM dossier 2004!
60. Ministerie van Justitie/Donner weigert(liegt) 2005 om openheid van zaken te geven over de door hun
zelf geleide geheime KCOM operatie! KCOM en Kroon dossier 2005!
61. Minister President JanPeter Balkenende liegt en weigert ook om openheid te geven, hoewel KCOM
onder zijn leiding(De Kroon) in stand blijft, en weigert verdere communicatie met Hans
Smedema. Dossier 'De Kroon' 2005 - 2007.
62. In 2007 start Hans een website en Blog en begint met het schrijven van zijn boek 'Vechten tegen het
onbekende'. Om zijn vijanden tot actie te dwingen publiceert hij die namen openlijk. Is enige
mogelijkheid om Justitie tot onderzoek te dwingen en daarmee tot uiteindelijk opheffen doofpot.
63. Hans zoekt drie maal vergeefs contact met Peter R. de Vries, maar die weigeren, John van den Heuvel
en Telegraaf hoofdredactie weigeren ook hierover te publiceren. Het Nederlandse volk mag blijkbaar
van niets weten, of verboden op grond vals beroep op de staatsveiligheid? KCOM geheime dossiers
2006- 2007!
64. Hans weet CTIVD in 2008 tot een onderzoek te bewegen en die schrijven een positief (geheim) rapport
waarin ze op stopzetting van deze onethische en criminele doofpot aandringen, maar 'De Kroon', dus
gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad weigeren dat blijkbaar te doen om hun
eigen blunders en criminele acties te verbergen voor het minderwaardige Nederlandse volk dat niet mag
weten dat hun overigens ook al weer bedrogen Koningin bij deze zaak toch negatief betrokken
is. Dossier 'De Kroon' 2008!
65. Op advies CTIVD verzoekt hans Smedema Nationale Ombudsman op 12 augustus 2008 voor de tweede
maal om een onderzoek en verwijst die naar het CTIVD, maar die mag op grond betrokkenheid Kroon
en dus Koningin Beatrix NIETS voor Hans en W..s Smedema doen! Zie reactie van 10 februari 2009!
Niet bevoegd! Een wel ethisch denkende en integere Koningin Beatrix zou natuurlijk onmiddellijk
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hebben moeten ingrijpen, maar weigert dat laf en gewetenloos! KCOM/Justitie & Ombudsman
dossiers rond 2007/8!
66. In 2008 moet de dus door familie en Nederland als geheel verraden en verstoten(geen normale
burgerrechten en advocaat) Hans Smedema vluchten naar Spanje en schrijft daar deel2 - Onmogelijke
flashbacks van zijn boek.
67. Hans krijgt dus geen onderzoek door weigering Koningin Beatrix en Ministerraad, en krijgt geen
proces-verbaal wegens betrokkenheid Koningin Beatrix, maar de verkrachters en medeplichtigen
natuurlijk wel! Dus moet hij weerloos voorkomen! Discriminatie!
68. Op 9 februari 2009 verschijnt Hans zonder advocaat(weigeren massaal, of te slecht en geen tijd meer)
voor smaad en laster, voor de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen en de al even corrupte officier
van justitie Petra Hoekstra, die hem iedere verdediging wreed, laf en onrechtmatig, ontzeggen. De 51
grote politie-dossiers over Hans Smedema en zijn vrouw worden door OM voor rechter
verborgen gehouden! Achterhouden cruciaal bewijs! Ook het feit dat aangifte rond 23 april 2004
bij politie Drachten direct naar OM werd doorgezonden met complimenten over
gedetailleerdheid, maar maanden lang moest wachten op 'MINISTERIELE GOEDKEURING'
wordt voor de rechter verzwegen! Hij wordt door het achterhouden van de vele gewoon
aanwezige bewijzen natuurlijk veroordeeld! Zowel Jeroen als wrakingskamer wijzen Hans op
mogelijkheid om iets te herroepen, maar niet wat er dan herroepen(cruciaal?) zou moeten worden!Voor
hoger beroep heeft mr. A.(Bram) Moszkowicz gelukkig hulp aangeboden, maar weigert(verboden?)
vooralsnog de hoofdzaak aan te pakken waardoor de zaak stil staat en de marteling voor Hans en zijn
nog steeds weerloze vrouw gewoon door blijft gaan.
69. Op 20 april 2009 vraagt Hans Smedema daarom op Miami Airport in Florida USA politiek asiel aan
tegen de vervolging door de Nederlandse KCOM en 'De Kroon'. Hij wordt wreed 28 weken in totale
isolatie vastgehouden en gedeporteerd omdat er te weinig bewijzen zijn voor de betrokkenheid van de
Nederlandse overheid. Hoewel hier dus zeker honderden ambtenaren en betrokkenen daarvan op de
hoogte zijn en ook Amerika zelf dat weet uit de rechtszaken van militaire CIA man Al Rust! Ook moet
men het weten uit de officiële aanvraag tot justitionele bijstand bij deze legaal lijkende samenzwering!
Dossiers KCOM en 'De Kroon' 2009! Diplomatiek verkeer tussen ambassade Amerika en
Nederland gedurende aanvraag Politiek Asiel, dus in laatste Wikileaks files al geopenbaard aan
diverse kranten zoals New York Times en Der Spiegel! Wellicht cruciale geheime informatie?
70. In 2010 schrijft Hans Smedema zijn deel III - Verstoten, in Parcent, Spain en slot deel IV - J'Accuse, in
Xalo/Jalon. Er komen drie versies, waarvan de juridische en als schriftelijke verklaring dienende versie
klaar is en een 1300 pagina's en 500.000 woorden bedraagt, maar ook lange documenten als bewijs
bevat. De versie voor de boekhandel zonder de documenten, volgt 2011 met een 650 pagina's, en vlak
daarna de gedramatiseerde filmversie met een 200 pagina's. Alles eerst digitaal en dan met POD tot via
de vele nog komende rechtszaken bekend is wat wel en niet gepubliceerd mag worden.
71. Hans verklaart zich in 2010 onafhankelijk van het ontbrekende Nederlandse recht en zal zich niet meer
daaraan houden gezien het gruwelijke bedrog door KCOM, dus zelfs Koningin en Ministerraad. Binnen
Nederland kan nooit een eerlijke rechtsgang meer plaatsvinden, omdat zelfs de laffe betrokken rechters
er onevenredig veel belang bij hebben dat Hans de mond gesnoerd blijft en dus de doofpot intakt. Hans
eist een speciaal buitenlands tribunaal met onbeperkte bevoegdheden voor onderzoek binnen
Nederland. Ook een parlementaire enquête is niet voldoende onafhankelijk, omdat politici zelf hebben
meegewerkt aan de doofpot en te groot belang hebben bij de doofpot. Het Nederlandse volk mag hun
blunders en criminele acties niet te weten komen!
72. Wikeleaks publiceert november 2010 2700 geheime documenten email verkeer tussen
Amerikaanse ambassade en Nederlandse Ambassade of regering. KCOM en 'De Kroon'in
paniek? Dossiers 2009! Nederlandse Consul zelf bezocht hans Smedema tijdens Politiek Asiel
aanvraag in Broward Transitional Centre Pompano Beach Florida, USA! Dus email en berichten
verkeer tussen Nederland en Amerikaanse ambassade! Kranten zoals New York Times, Der
Spiegel en El Pais zijn al op de hoogte! Stijgende internationale interesse voor Blog Hans
Smedema!
73. Oproep tot donaties aan Wikileaks voor hun verzetsstrijd tegen corrupte overheden, zoals de
Nederlandse 'Kroon' en de Justitie maffia KCOM, Koninklijke Criminele Organisatie Mengele.
Click boven op plaatje, of volg deze link Wikileaksdonaties! Doe niet zo krenterig en stort eens
1000 euro of zo als je dat niets kan schelen? Hans Smedema belooft hier dat hij, als Wikileaks
inderdaad voor de doorbraak in deze zaak zorgt, dat hij tussen de 10.000 en 50.000 euro zal
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doneren zodra daarvoor gelden beschikbaar komen uit Boek, schadevergoedingen, interviews,
film, of wat dan ook maar!
Gemakkelijk bewijsbaar!


Bovenstaande is uitermate gemakkelijk bewijsbaar met de juiste bevoegdheden!



Simpele DNA test van 500 euro over kinderen niet van Hans kan dit voor belangrijk deel bewijzen,
maar wordt door KCOM met beroep op staatsveiligheid vervalst, dus moet door een echt onafhankelijke
rechter aangevraagd worden, en/of buiten de Nederlandse corrupte(De Kroon zelf!) invloeden! Corrupte
politierechter Jeroen van Bruggen weigerde dit omdat het te 'duur' zou zijn, maar een bod van 10.000
euro voor die simpele test van Hans werd zelfs niet geaccepteerd! Hij werkte dus mee(!) aan deze
doofpot en samenzwering! Dus geen onafhankelijke rechtsgang mogelijk!



Zeker honderd getuigen en daders zijn met naam en al bekend, enkel de weigering van Nederlandse
overheid laat deze gruwelijke samenzwering nog doorlopen.



Rechten van de Mens en Convention Against Torture, zijn met voeten getreden om de naam van een
ook al bedrogen Koningin te beschermen!



KCOM dossiers zijn voor Nederlandse volk van onschatbare waarde! 1 miljoen of meer is niets
voor degene die kans ziet om deze geheime dossiers, die bij Ministerie van Justitie en 'De Kroon'
gewoon ergens liggen, te kopiëren en te publiceren via Hans Smedema, Wikileaks of andere
openbare websites! Zodra Hans Smedema deze geheime documenten weet te verkrijgen, zullen
die op deze Blog en sites zoals Wikileaks worden gepubliceerd! Hans Smedema zal alles in het
werk stellen om degene die dat voor elkaar krijgt inderdaad met 1 miljoen euro te laten belonen!
Voor bedrogen Nederlandse volk van onschatbare waarde! Kopiëren is overigens internationaal
juridisch toegestaan, omdat KCOM en 'De Kroon' immers hoogverraad plegen tegenover het
Nederlandse volk in deze gruwelijke zaak!

Gevolgen voor het echtpaar


Sinds 1972 is het verliefde weerloze stelletje en later echtpaar door KCOM en familie zo gruwelijk
bedrogen en gemarteld, dat pas in maart 2000 bij Hans langzaam de verdringing stopt, maar bij zijn
vrouw nog steeds doorgaat!



Drie kinderen van verkrachters en nog drie vruchten



Ze worden door leugens en bedrog van KCOM en 'De Kroon' sinds maart 2000 tegen elkaar opgezet om
de schuldigen te beschermen



Vrouw wordt valselijk door KCOM voorgehouden dat haar man gek geworden is, wat één grote
marteling voor het weerloze echtpaar is, want Hans weet wel beter



Een scheiding dreigt dus op valse gronden, uitsluitend door KCOM optreden en speciefiek 'De Kroon'
die hulp blijven weigeren om hun blunders te verbergen



Hoge onnodige kosten om zaken te bewijzen die bij de Staat, KCOM, Ministerie van Justitie en De
Kroon, gewoon al bekend zijn en dus helemaal niet meer bewezen hoeven!



Schade loopt in de miljoenen, met alleen al een miljoen aan gederfde inkomsten door
arbeidsongeschiktheid Hans Smedema



Hoge kosten voor juridische adviezen, recherchebureau's en advocaten, met duizenden onnodig bestede
uren van Hans, wat het hulpeloze echtpaar maar met moeite weet te betalen



Leven noodgedwongen apart van elkaar omdat vrouw argeloos en onwetend nog steeds omgaat met
haar verkrachters en bedriegers, voorgelogen dat haar man van de ene op de andere dag zogenaamd gek
is geworden



Vrouw en Hans wordt dus de juiste medische hulp en behandeling opzettelijk onthouden



Vrouw is nog steeds weerloos tegen verkrachters, maar dat gelooft politie niet, of mag niet en doet dus
niets! Haar zusters vinden dat gewetenloos wel prima



Vrouw kan dus haar man nog niet bijstaan bij gebrek aan kennis en informatie! KCOM weigert
informatie te verstrekken omdat WOB niet van toepassing is verklaard als 'De Kroon' betrokken is en
gevaar loopt.
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Om deze gruwelijke doofpot en samenzwering te stoppen moet Hans door het ontbreken van het
normale justitionele apparaat, zijn vijanden wel openlijk aanvallen en loopt daardoor groot risico, wat
hoogstwaarschijnlijk juist de boze opzet is van KCOM! Laat justitie Hans aanklagen en veroordeel hem
als verdachte! Gebeurde al in 2009!

Reactie overheid, politici en media!


Alle fractieleiders zijn gewaarschuwd, maar zwijgen laf en weigeren tegen deze gruwelijke misstand op
te treden!



Oud Minister President Jan Peter Balkenende en/of Koningin Beatrix ( De Kroon) weigeren om
aan deze gruwelijke zaak een eind te maken, ondanks meerdere verzoeken daartoe inclusief
officieel verzoek in rapport CTIVD! Grotesk en gewetenloos en moet leiden tot afzetten Koningin
Beatrix en uitroepen Republiek der Nederlanden om toekomstige gelijkwaardige criminele zaken
te voorkomen. Die kunnen op grond zogenaamd weer gevaar voor 'De Kroon' voor het totale
Nederlandse volk verborgen worden gehouden door blijkbaar onethische corrupte politici!.



Benaderde media zoals Telegraaf, Peter R. de Vries, John van den Heuvel, Leeuwarder Courant, HP de
Tijd en anderen, weigeren om deze gruwelijke zaak aan het Nederlandse volk ter beoordeling voor te
leggen! Censuur en fascisme! Ze durven het niet bekend te maken uit pure lafheid!



Een en ander maakt deze Hans Smedema affaire veel ernstiger dan de beroemde franse Dreyfus-affaire
en kan met recht 'De Nederlandse Watergate', of feitelijk dan 'Queen-gate' genoemd worden.

Eisen Hans Smedema


Volledig eerherstel



Volledige openbaarmaking van alle geheime files over deze zaak voor het hele Nederlandse volk



Excuses door 'De Kroon' en betrokken politici



Minimaal het onmiddellijk aftreden van Koningin Beatrix en aanstellen van haar zoon Prins Willem
Alexander tot Koning van Nederland



Afzetten, schorsen en voor altijd uit openbare posities weren van betrokken hoge ambtenaren die
onethisch en crimineel bezig zijn geweest en het Nederlandse volk hebben bedrogen



Vervolging door internationaal tribunaal van alle criminele betrokkenen



Volledige schadevergoeding inclusief vergoedingen van kosten door derden en uitgeloofde beloningen

Strategie Hans Smedema


Geef nu eerst het boek digitaal en met POD uit, dus minimaal de boekhandel versie licht anoniem
gemaakt met een paar initialen en de legale versie beperkt na disclaimer met wel alle namen van de
criminelen!



Dan als samenzwering toch in stand blijft, onze vijanden en leden KCOM en 'De Kroon', dus ook
Koningin allemaal openlijk en met naam en al aanvallen, waardoor justitie wel moet ingrijpen en in een
spagaat tussen twee vuren komt met enerzijds hun heimelijke KCOM activiteiten en anderzijds
woedende criminelen die Hans Smedema wegens laster en smaad zullen aanklagen. Hans kan zonder
openen van de geheime files van KCOM nooit zijn gelijk bewijzen, sterker nog hij weigert dat verder
nog, maar dat maakt hem niet meer uit en zal internationaal de aandacht trekken van mensenrechten
activisten en VN.



Hoogstwaarschijnlijk zal men KCOM dan moeten beëindigen, of loopt persoonlijk ernstig gevaar.



Instellen van een buitenlands tribunaal wat deze zaak zal onderzoeken, de betrokkenen vervolgen en
recht moet doen.

Onderzoeksversie boek!
De onderzoeksversie van het boek is via Pages 7.0 met wachtwoord en disclaimer, via Pages 7.3
Onderzoeksversie Boek, beschikbaar.
Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen,
later meer... (Hans was van 22 december tot 4 januari 2011 in Drachten, en zal daar opnieuw zijn van 28
augustus tot 15 september 2011)
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Hans Smedema
Copyright 2011 Hans Smedema, Xalo/Jalon, Alicante, Spain Maar er mag ruimschoots uit geciteerd worden!
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Zware politieke samenzwering op valse medische gronden en Koninklijk goedgekeurd!
'Het leven van Hans en W..s Smedema werd 'verwoest' door toedoen van familie, politieke, bestuurlijke,
rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van 'Het
Koninklijk huis' (Koningin Beatrix) namens de Nederlandse staat.'
De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een 'innocent bystander' opstellen! (
Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!) Dus dat geldt ook zeker voor Koningin
Beatrix in deze huiveringwekkende 'Dutch Queengate'!
Koningin Beatrix kan en mag zich niet als een 'innocent bystander' opstellen! Hans Smedema in eigen
onderzoek naar de 'Dutch Queengate'.
Steeds meer wordt duidelijk dat hier sprake is van een unieke huiveringwekkende politieke samenzwering
in Nederland met Amerikaanse connecties, waarbij men er krampachtig alles aan doet om hun falen en
fouten voor het Nederlandse volk verborgen te houden. Doordat 'De Kroon', dus Ministers en Koningin
hier gezamenlijk foutief hebben aangenomen dat Hans & W..s Smedema NOOIT achter de gruwelijke
waarheid konden komen als de bewijzen maar vernietigd werden, bleef men bij gebrek aan morele
moed(lafheid), onethisch en kwaadaardig handelen. Want ze staan nu in maar toenemende zwaarte,
onverschillig tegenover het onrecht meerdere slachtoffers aangedaan. En tegenover het hele argeloze
Nederlandse volk ook nog eens, want cruciale nog steeds omstreden medische informatie wordt al dertig
jaar achtergehouden en miljoenen(schatting 20 miljoen) aan belastinggelden worden daartoe zelfs
heimelijk en achterbaks ingezet. Hoogverraad en collaboreren met verkrachters en medeplichtigen. Zie
hoe dat mogelijk is in Foute 'Eed van Trouw!' Zowel politici, als advocatuur, als rechters zweren trouw aan de
Koningin! Dat is de reden achter deze gruwelijke doofpot!
Het verhaal hoort thuis in het rijtje; Willem Oltmans, Fred Spijkers, Multatuli/Eduard Douwes Dekker
en de beroemde Dreyfus-affaire! Dus historisch erfgoed!
Justitie is daarbij samen met OM en politie aangezet en gedwongen om omgekeerd aan hun doel te werken door
de verkrachters juist vrijuit te laten gaan en de slachtoffers zoveel als mogelijk te bedriegen door hun te laten
denken dat er niets gebeurd is. Medici doen vermoedelijk vrijwillig mee om hun beroepsgroep te beschermen
voor een slechte naam. Koningin Beatrix feest als 'innocent bystander' intussen gewoon door en doet of
haar neus bloed. Ze vindt blijkbaar dat ze ver verheven is boven slachtoffers. Haar kersttoespraken zijn
blijkbaar hypocriet!
Zie ook J'Accuse Koningin Beatrix
Hoe kon het ontstaan?
Hans & W..s Smedema werden beiden in 1972 door gruwelijke traumatische gebeurtenissen en gebruik speciale
stoffen die geheugenverlies tot stand brengen, weerloos met directe selectieve verdringing van ieder misbruik
en/of verkrachting. Ze gingen door hun onmiddellijke verdringing er argeloos van uit dat er NOOIT misbruik of
verkrachtingen hadden plaatsgevonden! Door de doofpot werden ze niet gewaarschuwd voor hun ernstige ziekte
en waren daardoor weerloos tegen de vele verkrachters die dat natuurlijk prachtig vonden. Verkrachters wisten(!)
dat er nooit vervolging zou plaatsvinden door de Koninklijke samenzwering en doofpot.
Hoe het mogelijk is, dat broer mr. Johans Smedema(Zie J'Accuse Johan Smedema) met een simpele
handtekening op een blanco velletje papier(kan je later veel voordeel opleveren Hans!) de volledige
controle over het leven van Hans & W..s Smedema begin 1973, doodsimpel heeft kunnen overnemen en
totaal verwoesten, is huiveringwekkend! Geheel gebaseerd op fraude en oplichting! En vervolgens zelfs
Koningin Juliana weet op te lichten en bedriegen zodat het 'staatsveiligheid' werd en nooit weer zou
kunnen uitkomen. Het zegt iets over de achterlijke onnozelheid bij justitie, medici, politici en Koninklijk
huis! Kwaadaardig, want onverschillig tegenover onrecht!
Nieuwe huiveringwekkende informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de
Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband
over Tjitte in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Die opname vond op 28 februari 2003 plaats
in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans
Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat
medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider
voor de doofpot van de familie als opvolger mr. Johan Smedema! Door heimelijk een positieve video
boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij
was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin
nota bene zelf te kennen) aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal
verwoeste leven van Hans & W..s Smedema!
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Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de
slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg
ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een
legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar
justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse
verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen
is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie!
En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal
onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij
liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & W..s Smedema
controleert en totaal heeft verwoest! Dezelfde zwager die later een valse verklaring afgeeft tegenover
Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche! Hij loog dus, want was nota bene de leider familia naar

justitie! Zie diens verklaring rechts...
Onethisch en kwaadaardig handelen van 1972 tot heden!
1.

Verkrachters die kwaadaardig en crimineel bezig waren!

2.

Familie die verkrachters rustig vrijuit liet gaan en daarmee slachtoffers weerloos maakte! Die
bovendien door fraude oplichting en misleiding de 'controle' over de verdere levens van Hans & W..s
Smedema tot op heden met gruwelijke resultaten heimelijk voert, maar ook nog eens gewetenloos
ontkent! Alles achterbaks en in het geniep met hulp van justitie en Koningin, die er sluw werden
bijgehaald om het staatsveiligheid te maken!

3.

Justitie die niet tot vervolging overging en dus verkrachters hielp en slachtoffers liet verkrachten,
mishandelen en lijden tot op heden 2011!

4.

Medici die niet tot behandeling overgingen, maar op verzoek familie(!) dat achterwege liet en
slachtoffers nooit waarschuwde dat ze ernstig ziek waren en weerloos voor verkrachters! Nu alles
gewetenloos ontkent uit eigen belang!

5.

Koningin die slachtoffers voor rechtszaken vrijwaarde door ieder onderzoek of vervolging van de
daders en medeplichtigen direct te verbieden! En toestemming gaf om de geheime dienst ieder bewijs te
laten vernietigen! Een vrijbrief voor de verkrachters, wat die nota bene wisten! Wat een gewetenloos
monster! Daarmee werd alles bovendien 'staatsveiligheid' en moeten alle ambtenaren en miljoenen
heimelijk ingezet worden tegen de slachtoffers en feitelijk het hele Nederlandse klootjesvolk.

6.

Ministerie van Justitie die door onnozele Koningin omgekeerd ging werken door verkrachters te helpen
en voor vervolging te vrijwaren, en de slachtoffers juist tegen te werken door ieder bewijs van die
verkrachtingen voor hun te verbergen! Slachtoffers dus volstrekt weerloos tegen iets waar ze nog geen
weet van hadden met hun ernstige onmiddellijke verdringing van ieder misbruik.

7.

Politie en OM die het verboden werd om onderzoeken naar de verkrachtingen te starten door een
onnozele gewetenloze Koningin die laf nog steeds rustig door feest in Toscane.

8.

Hans Smedema die voor gek wordt verklaard alleen maar omdat een onnozele Koningin foutieve
beslissingen neemt en er nooit weer naar om kijkt! Weigert gewetenloos zelfs openheid van zaken te
geven en excuses aan te bieden! Totaal gebrek aan morele moed en ethisch denkvermogen.

9.

Koningin en Ministers die bij gebrek aan morele moed en ethisch denkvermogen het hele
Nederlandse volk bedriegen en cruciale gegevens onthoudt. Puur hoogverraad! Zelfs de Wet
Openbaarheid Bestuur WOB wordt in 1991 even snel buitenwerking gezet als 'De Kroon'
betrokken is, om uitkomen van deze gruwelijke doofpot te voorkomen! Op vrijdag 13 augustus
2004 vergaderd Ministerraad over Hans Smedema en op maandag 16 augustus bespreekt
Minister President JanPeter Balkenende deze gruwelijke zaak met Koningin Beatrix.
Kwaadaardige laffe besluit: Doofpot in stand houden, laat Hans & W..s maar lijden en houd alles
vooral verborgen voor het Nederlandse volk!
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10. Allen tezamen die voor W..s Smedema-J. een waanwereld hebben gecreëerd en die nota bene als 'echt'
hebben neergezet door liegen, bedriegen, vervalsen en volledig tegen alle rechten van de mens in! Zij
denkt dat haar nooit iets is overkomen en haar man juist in een waanwereld leeft. Gruwelijk en iedereen
heeft daardoor GROOT belang bij de doofpot!
De samenzwering chronologisch!
1973 - Onethisch en kwaadaardig handelen om ernstige ziekte te verbergen!
Familie besloot om de ernstige ziekte van het verliefde stelletje te verbergen en GEEN medische behandeling
met therapie aan te bieden. Bij Hans zou dat vrijwel direct geholpen hebben en dus tot het beschermen van zijn
zieke vriendin voor de rest van haar leven! Bij zijn vrouw is wel een poging gedaan door prof.dr. Onno van der
Hart maar die mislukte door de doofpot. Ze trouwen daardoor argeloos en onwetend van hun ernstige ziekte van
verdringing op 23 februari 1973 en waren daarmee tot maart 2000(Hans) weerloos tegenover iedere verkrachter
zonder dat zelf te kunnen beseffen en zonder enige waarschuwing! Zijn vrouw nog steeds! De huwelijksakte
wordt medeondertekend op een los vel door justitie! Vermoedelijk dus een heimelijke tbs regeling of zoiets door
de fraude van mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg georganiseerd!
1973 - Kwaadaardig handelen om niet te vervolgen! MP Joop den Uil en CDA Dries van Agt justitie
Mr. Johan Smedema uit Gennep, samen met Tjitte de Jong uit Norg regelden met vermoedelijk politicus
Lubbers(later Minister President en met een speciale band met Koningin Beatrix) een doofpot met als drogreden
het lijden van de slachtoffers niet nog erger te maken door rechtszaken tegen de verkrachters. Uitermate onnozel
natuurlijk. Terwijl Hans & W..s natuurlijk zeker vervolging gewenst zouden hebben en dus aangifte gedaan als
dat hun voldoende duidelijk was gemaakt! Hans en W..s Smedema werden daartoe ieder heimelijk gebaseerd op
fraude, misleiding en oplichting een document afgetroggeld dat voor altijd daarmee instemde, terwijl ze zelf met
hun ernstige verdringing nog van niets wisten! En dus ook geen besef hadden wat er getekend werd. Bij Hans
een blanco vel papier wat later wel werd ingevuld met een onbekende tekst.
1973 - Kwaadaardig en onethisch, zelfs crimineel handelen om justitie heimelijk omgekeerd te laten
werken! CDA Dries van Agt Justitie.
Justitie kreeg daardoor opdracht om geen daders te vervolgen zodat de slachtoffers onwetend door konden leven.
Drogreden vermoedelijk dat zogenaamd W..s Smedema niet wou weten wat haar was overkomen! Wat niet
klopt met de werkelijkheid! Gevolg was natuurlijk dat alle misbruikers, juridisch verkrachters dus in alle rust
door konden verkrachten tot minimaal 2003 en er dus zes zwangerschappen en drie kinderen van die
verkrachters geboren werden. Dat Hans al in 1972 heimelijk door de verkrachters onvruchtbaar was gemaakt,
werd ook maar voor het verliefde echtpaar verborgen gehouden. Die namen daardoor argeloos aan dat de
kinderen gewoon van Hans waren en er geen verkrachtingen plaatsvonden. Want dan zou politie en familie toch
wel optreden was hun terechte verwachting? Wie verwacht nou plotseling in een omgekeerde wereld te leven
waar verkrachters worden geholpen en de slachtoffers nota bene Koninklijk bedrogen?
1975 - Kwaadaardig en crimineel om kinderen van verkrachters te verzwijgen uit zuiver eigenbelang! MP
Joop den Uil en justitie CDA Dries van Agt verantwoordelijk. Koningin Juliana!
Eerste kind blijkt niet van Hans, welk cruciale huiveringwekkende feit men meedogenloos voor het argeloze
weerloze echtpaar verborgen houdt. Ook paniek uit zuiver eigenbelang, want men wil niet aansprakelijk gesteld
worden. Dat kon alleen door een speciaal heimelijk Koninklijk besluit van destijds Koningin Juliana. Familie
diende heimelijk voor het argeloze echtpaar een verzoek op medische gronden in bij de Koningin en Politici met
hulp van de ook al weer frauduleuze Prof. dr. Onno van der Hart. Door drogeren, afpersing, geestelijk martelen
wist hij van Hans Smedema in 1975 een getekend document te verkrijgen, waar die achteraf niets van wist door
uitschakelen geheugen en nooit een kopie heeft gekregen zoals wel toegezegd. Getuigen en aangifte politie door
meerdere werknemers GGZ Zwolle! Volgens hun zou dat document het leven van zowel Hans als W..s totaal
verwoesten. Wat ook inderdaad heeft plaatsgevonden en nog steeds gebeurd om Koningin Beatrix te beschermen
voor een slechte naam. Inhoud weer onbekend maar moet verbergen alle misbruik en dergelijke legitiem
gemaakt hebben. Belangrijke aanwijzing Prof. van den Bosch UMCG 'uw vrouw heeft het recht om van niets te
weten!'
Men durfde natuurlijk niet meer terug te komen op hun al genomen onethische kwaadaardige(onverschillig
tegenover onrecht) keuzes! Wat de huidige doofpot en samenzwering verklaart!
1975 - 1999 Maffialeider geholpen door justitie! Koninklijke verkrachtingen gedoogd! Crimineel en
kwaadaardig handelen! Betrokkenen: Lubbers CDA, Dries van Agt CDA, Job de Ruiter CDA, Michiel
Scheltema D66, Frits Korthals Altes VVD, Ernst Hirsch Ballin CDA, Aad Kosto VVD, Winnie
Zorgdrager D66, Benk Korthals VVD, Donner CDA,
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Mr. Johan Smedema krijgt als 'maffialeider' een parttime justitie ambtenaar toegewezen(in 1998 was dat
klokkenluider Elise Boers uit Uden) om alle kwaadaardige acties legaal te doen lijken, en geeft leiding aan het
vernietigen van elk bewijs, het niet laten vervolgen van de verkrachters, en veel meer. Hans & W..s Smedema
worden een speciaal project binnen justitie. Hans noemt deze 'Koninklijke Criminele Organisatie Mengele'
KCOM. Alle bewijzen werden in 'Naam der Koningin' heimelijk vernietigd of vervalst. De vele politiedossiers
werden vernietigd of geheim gemaakt. Vele vele traumatische verkrachtingen gaan daardoor gewoon door, wat
als enige nog relatief 'normaal' was in dit gruwelijke verhaal. Het maakte de meedogenloze broer mr. Johan
Smedema en de rest van de familie niet uit. Ze weten toch van niets, dus mooi zo laten. Na ons de zondvloed.
1983 - Wegwerken bewijs eigen misdaden voor internationale ogen! Crimineel gedrag. Minister Justitie
Frits Korthals Altes VVD en Koningin Beatrix.
Amerikaanse CIA ontdekt tijdens screening voor zakendoen met 97th General Army Hospital in Frankfurt grote
file over Hans Smedema en zijn vrouw, waar Hans geen weet van blijkt te hebben. Onno van der Hart genoemd,
Prof. Van den Bosch, alle kinderen niet van Hans, politie meerdere malen betrokken, porno industrie betrokken,
en veel meer. De file wordt gelukkig gekopieerd(in 1996 opgespoord) en blijkt na 3 dagen gewist door
Nederland!
1987 - Kwaadaardig gedrag, want onverschillig tegenover onrecht. Crimineel achterhouden bewijs voor
een rechter! Minister President Lubbers en Min Justitie Frits Korthals Altes VVD!
Al Rust als CIA agent wordt aangeklaagd en Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) Ministerraad Lubbers en
Frits Korthals Altes weigeren de waarheid te vertellen. Daardoor wordt hij onschuldig veroordeeld, ontslagen en
crepeert 10 jaar lang. 'De Kroon' houdt weer meedogenloos alles angstvallig voor het Nederlandse volk en Hans
& W..s verborgen! Men raakt steeds meer in paniek en bang voor uitkomen. De waarheid vertellen, excuses
aanbieden en stoppen was voor de lafaards natuurlijk geen optie, want dan zou men gezichtsverlies leiden en
Koningin Beatrix haar toch al onschendbare laffe positie in gevaar kunnen komen.
1991 - Kwaadaardig en crimineel handelen ten nadele burgers. Min. Justitie Ernst Hirsch Ballin CDA.
Hoofd Officier Justitie Leeuwarden Mr. Ruud Rosing start argeloos een onderzoek naar de verkrachting van de
vrouw van Hans door twee vrienden van Hans van der Heide uit Leeuwarden. Hij wordt door mr. Johan
Smedema uit Gennep naar het College van Procureurs Generaal geroepen en moet stoppen op grond van een
brief van een Smedema. Hij vertelde dit Hans Smedema en dat hij door zijn integriteit tegen zijn zin werd
overgeplaatst naar Zwolle! Hieruit blijkt ook betrokkenheid van 'De Kroon' en dus achterbakse Koninklijk
speciaal besluit. Verkrachters gaan weer vrijuit om familie en onze laffe Koningin voor vervolging te behoeden.
Het echtpaar leeft intussen weerloos en onwetend met steeds nieuwe trauma's verder. Verkrachtingen gaan dus
weer gewoon door.
Justitie KCOM en dus Koningin Beatrix ging zelfs zover, dat een kritisch artikel in de Leeuwarder Courant over
dit ongeoorloofd stopzetten van het onderzoek en weerloos laten van het argeloze echtpaar, heimelijk en
achterbaks opnieuw werd gedrukt voor de archieven met een vals beroep op de staatsveiligheid! Nu kon
staatsvijand nummer één, Hans Smedema, maar ook andere onderzoekers, nooit dit feit bewijzen! Media is het
verboden om hier over te schrijven, dus krijgt het Friese volk nooit deze informatie en kan dus nooit bevestigen
dat het artikel er wel degelijk stond!
1991 - Misleiding Nederlandse volk uit puur eigenbelang. Min. Justitie Ernst Hirsch Ballin CDA.
Paniek bij de samenzweerders! Omdat via de Wet Openbaar Bestuur WOB dit stopzetten van vervolging
openbaar zou kunnen worden bij een onderzoek, regelt CDA-verrader Lubbers met de laffe Koningin Beatrix en
de hondse CDA-verrader Hirsch Ballin snel een speciale wet die de WOB buiten werking zet zodra 'De Kroon'
erbij betrokken is. Nu kan niemand meer achter deze gruwelijke samenzwering komen dacht men gewetenloos
en kwaadaardig. Het Nederlandse volk mag dit vooral niet te weten komen! Hans Smedema laten we gek
verklaren, zo was het meedogenloze plan. In combinatie met een gruwelijk 'Cordon Sanitair'. Dit is 'hoogverraad'
door Koningin Beatrix tegenover het hele Nederlandse volk, want de 'interne veiligheid' kwam in gevaar.
Immers cruciale medische gegevens over voor onmogelijk gehouden hervonden herinneringen en een
oproepbare emotionele persoonlijkheid werden verborgen. Hans & W..s, en Amerikaan Al Rust werden door 'De
Kroon', met name Koningin Beatrix ook meedogenloos verraden!
1996 - Wel ethisch denken door Amerika! Hoogverraad door MP Kok en Minister Justitie Winnie
Zorgdrager!
Amerikaan Al Rust krijgt hulp en ziet kans om kopie file van Hans & W..s Smedema uit Frankfurt te halen en
bewijst daarmee zijn gelijk en onschuld! Oud Ambassadeur Paul Bremer ondervraagt daartoe op 14 juni 1996 in
'De Grootte Industrieele Club' in Amsterdam, Hans Smedema en hoort dat die inderdaad nog van niets weet en
dus alle misbruik verdringt. Al Rust heropent zijn zaak en wint die met een kopie van de geheime file van Hans
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Smedema die nog in Frankfurt lag! Hij krijgt tien jaar salaris uitgekeerd en bouwt een stenen huis in Rangerville
naast Harlingen Texas. Onduidelijk is of de Amerikaanse CIA of staat betaalde, of dat de Nederlandse staat
betaalde! maar zoiets laat enorme sporen achter! Het zal dus nooit ontkend worden!
1997 - Onethische en kwaadaardig, zelfs crimineel handelen. Minister President Kok PvdA en Min.
Justitie Winnie Zorgdrager D66.
Paniek bij de Nederlandse 'Kroon', Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad. Alles kan nu plotseling
uitkomen en gepubliceerd worden. Men vraagt dus meedogenloos en sluw via de gemaakte afspraken Amerika
om justitionele bijstand en start vervolging van Al Rust en vernietigen alle files over de beide rechtszaken van Al
Rust. Amerika mag niet publiceren over deze zaak, zodat het Nederlandse volk onwetend en argeloos gewoon
belasting kan blijven betalen. Totale kosten van 'Koninklijke Criminele Organisatie Mengele' lopen dan al naar
de 20 miljoen gulden want hele organisaties moeten omgekeerd gaan werken. Dus veel verloren uren om alles te
vernietigen.
1999 - Kwaadaardig en crimineel handelen. Crimineel door 'Kroon & Koningin Beatrix'! Min. Justitie
Benk Korthals VVD.
Tijdens simpele 5 minuten operatie voor aambei die echter volgens een zuster 2,5 uur duurde(!) en Hans niet(!)
mocht worden verteld, wordt heimelijk één testikel weer geopend zodat Hans nooit meer kan bewijzen dat hij
onvruchtbaar was! Beide waren dicht gelijmd in 1972 door verkrachter Jan van Beek en zijn vriend. Zo
doodsbang is de 'Koninklijke Criminele Organisatie Mengele' voor het uitkomen van deze groteske doofpot en
samenzwering!
1999 - Ethisch handelen heldin klokkenluider Elise Boers! Kwaadaardig door Koningin Beatrix/Kroon!
Min. Justitie Benk Korthals VVD.
Justitie medewerker Elise Boers uit Uden parttime bij mr. Johan Smedema uit Gennep werkzaam on de
samenzwering legaal te doen lijken, biecht tegen Hans Smedema op dat zijn broer Johan samen met justitie en
een geheime dienst een gruwelijke doofpot hebben opgezet. Als ethisch denkend mens neemt ze daarom ontslag
en is daarmee feitelijk een 'Klokkenluider' geworden. Weer grote paniek bij Koningin Beatrix en haar hondse
Ministerraad. Dit kan uitkomen, dus wordt Elise Boers zwaar bedreigd, gewezen op haar ambtseed en
consequenties en vermoedelijk omgekocht. Lek is weer gedicht en Beatrix kan weer naar haar vakantie villa in
Toscane afreizen en gewoon gewetenloos en meedogenloos doorfeesten!
2000 - Martelen(torture) door KCOM! Kwaadaardig! Bewijzen laf wegwerken! MP Kok PVDA en Min
Justitie Benk Korthals VVD.
Hans krijgt in maart 2000 langzaam zijn geheugen terug en weer paniek bij Koningin Beatrix en haar hondse
Ministerraad. Alles moet ontkend worden, en door afluisteren weet men vooraf precies wie Hans gaat vragen.
Met de miljoenen aan heimelijk bestede belastinggelden wordt de samenzwering volgens het criminele plan
netjes legaal in stand gehouden. Hans wordt totaal geïsoleerd en iedere hulp met een beroep op de
staatsveiligheid direct afgestopt. Advocaten krijgen bezoek en worden op de staatsveiligheid gewezen. Ze
vertellen dit laf en gewetenloos echter niet aan Hans Smedema, waardoor deze kafkaësk tegen het onbekende
blijft vechten en zich afvraagt of hij toch niet gek is geworden. Politie en OM mogen van KCOM geen
onderzoek starten en Hans wordt paranoïde verklaard door psychiater Oostveen uit Drachten, hoewel die uit
GGZ Drachten files weet dat Hans gelijk heeft! Dus fraude en bedrog. Men probeert Hans mentaal zo snel
mogelijk kapot te maken. Document met bewijzen betrokkenheid Amerikaan Al Rust en alle details over diens
rechtszaken en gewonnen hoger beroep met kopie van de enorme Nederlandse file over Hans & W..s Smedema
wordt gevonden en snel gewist! Amerika verleent daartoe justitionele hulp door lidmaatschap van Hans
Smedema bij Stockhouse Amerika waar document Al Rust in de files zit, te laten beëindigen en alle bestanden te
wissen! Op 29 mei 2000 moet Hans tot zijn verbazing dus opnieuw lid worden, zonder opgaaf van redenen!
2003 - Misdrijf door fabriceren en sturen argeloze Hans Smedema door Sietse de Jong DJA Minister
Donner & MP JanPeter Balkenende!
Wegens ernstige dodelijke ziekte vrouw van mr. Johan Smedema Gennep, moest zwager Tjitte de Jong tot leider
familie benoemd worden. Maar daarvoor was blijkbaar een positieve recommandatie van Hans nodig. Sietse de
Jong van De Jong Assurantiën te Norg vroeg Hans om een positieve boodschap over zwager Tjitte voor een
feestje! Maar gesprek werd gestuurd naar de integriteit en vertrouwen in zwager Tjitte de Jong! Waren vreemde
mensen bij aanwezig. Nu achteraf dus medewerkers justitie die hun werkelijke bedoelingen voor Hans verborgen
hielden! Fraude en fabriceren van juridische stukken, terwijl intussen Tjitte loog dat Hans aan wanen leed!
2003 - Misdrijf van vervalsen van bewijzen met meer lijden voor de slachtoffers! MP Balkenende CDA en
Justitie Donner CDA.
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Paniek bij KCOM en Koningin Beatrix als Hans DNA test aanvraagt! DNA/vaderschapstest wordt in opdracht
'Kroon' vervalst om Hans Smedema en zijn vrouw te bedriegen en uitkomen gruwelijke misdrijven door justitie
te voorkomen. MRI scan idem. Men huurde gewoon in opdracht justitie DiaSana in Mill af, verving alle
betrokken medewerkers die niet wilden meewerken inclusief de radioloog Kempers en manipuleerde de
uitkomst. Al eerder waren de medische files geschoond-vervalst van iedere aanwijzing naar de samenzwering en
doofpot.
2004 - Onnodig kwaadaardig handelen met grote financiële schade! Slachtoffers ondergeschikt puur eigen
belang! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.
Door de doofpot en ontkenningen, terwijl hij uit eigen onderzoek inmiddels weet dat hij gruwelijk wordt
bedrogen, wordt Hans Smedema volledig arbeidsongeschikt en moet stoppen met zijn toppositie als headhunter
in Noord Nederland. Schade aan inkomsten nu al 1 miljoen zonder extra kosten en rente verlies. Geen
pensioenopbouw meer mogelijk. Hans levert rond 23 april 2004 een document in bij politie. Polititie zend het na
complimenten over gedetailleerdheid door naar mevr. Duinhoven officier justitie OM. Men moet maanden
wachten op 'MINISTERIELE GOEDKEURING' voor een onderzoek! In september pas verteld Haye Bruinsma
dat er GEEN onderzoek mag komen! Logisch achteraf want dan lopen Koningin Beatrix en haar hondse
Ministerraad immers gevaar. Ook alle ambtenaren die hebben meegewerkt lopen dan gevaar om te worden
veroordeeld. De paniek neemt steeds verder toe, want Hans Smedema weet inmiddels al alle drie
vaders(verkrachters) van hun kinderen. De kinderen lijken volgens dna test van hem, wat niet klopt met de
werkelijkheid. Want alle drie vaders hebben hun verkrachting van zijn vrouw al mondeling opgebiecht, wat werd
bevestigd door Amerikaanse CIA en klokkenluider Elise Boers. Jan van Beek uit Utrecht 1975, Jan de Vries
uit Leeuwarden 1977, Rieks Perdok uit Roden 1980 en Jaap Duijs uit Drachten met een gelukkig
geaborteerde vrucht ook in 1980.
2004 - Kwaadaardig handelen zonder slachtoffers in kennis te stellen! Martelen! MP Balkenende CDA en

Justitie Donner CDA, speciale gast Min Landbouw Cees Veerman CDA!
Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad, dus met name CDA verraders Minister President JanPeter
Balkenende en Donner, willen gezien de poging tot aangifte bij politie Drachten in april 2004 weten hoe groot
het gevaar van Hans Smedema is die nu volledig met zijn eigen onderzoek bezig is en waarvan een poging tot
aangifte loopt en op Ministeriële goedkeuring wacht! Ze sturen Minister Veerman op donderdag 12 augustus
2004 naar zijn studiegenoot uit Wageningen, ir. Klaas Keestra Vice President van de NOM in Groningen. Een
goede zakenrelatie van Hans en tijdens een plotselinge(men had haast!) lunch vertelt Hans wat hij zo ongeveer
weet op dat moment. Veerman was naar Groningen gekomen en spreekt direct na mijn gesprek om 16.00 uur
met Klaas Keestra die daarmee een kroongetuige hiervan is. Kroon, dus Koningin Beatrix en Ministerraad,
samen met CDA verraders MP Balkenende en Donner besluiten de volgende dag vrijdag 13 augustus 2004 in de
ministerraad in Den Haag om de zaak op maandag 16 augustus aan Koningin Beatrix voor te leggen. Ze
besluiten om heimelijk en achterbaks gewoon gewetenloos als altijd met de doofpot door te gaan. Inmiddels is
CDA verrader en zwager Tjitte de Jong uit Norg benoemd tot maffialeider en controleert(lees verwoest) namens
de familie het leven van Hans & W..s Smedema zodanig, dat alles zo erg als maar mogelijk wordt. Hans
Smedema moet immers mentaal gebroken worden! Dan heeft men gewonnen en kan gewoon laf en gewetenloos
doorfeesten! Zie K2 latere rapport daarover hier rechts als prachtig voorbeeld van zijn kwaadaardig gedrag!
Drogreden 'zijn vrouw wil van niets weten' is blijkbaar belangrijker dan Hans die sinds 2000 als de dorpsgek
door het leven moet, en zijn toppositie en inkomen verliest. Zie J'Accuse Tjitte de Jong voor verweer
daarop, want er zijn helemaal geen medicijnen voorgeschreven! Hans was juist beter geworden immers! De
aangifte bij politie Drachten wordt op grond van de beslissing van 'De Kroon', met name de gewetenloze
Koningin Beatrix die haar naam vanzelfsprekend belangrijker vindt dan het lijden van de slachtoffers Hans &
W..s Smedema, 4 maanden na de aangifte op 26-4-2004 in september plotseling geweigerd als zogenaamd
ongeloofwaardig! Dit terwijl in de page 1.2 Misdrijven chronologisch ruim 50 enorme files bij politie en
anderen genoemd worden, maar die bewijzen zijn blijkbaar 'even' weggewerkt! En honderden
ambtenaren inclusief dus alle ministers en Koningin zijn gewoon op de hoogte van deze officiële
gruwelijke doofpot!
2008 - Onnodig kwaadaardig handelen! Buitenproportioneel! MP Balkenende CDA en Justitie Hirsch
Ballin CDA.
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Hans heeft in Nederland geen normale burgerrechten meer, weet dat hij door familie, medici, politici en de staat
zelf wordt bedrogen en vlucht naar Spanje. KCOM vraagt Spanje om hulp bij de legale doofpot, maar meer en
meer landen en mensen worden betrokken bij onethisch handelen en de weerstand zal dus ook toenemen en de
kans op uitkomen idem.
Op 12 augustus 2008 vraagt Hans voor tweede maal om onderzoek door Nationale Ombudsman zoals
aangegeven door CTIVD, maar dat wordt na diens overleg met 'Kroon' verboden! Hij heeft geen bevoegdheid als
Koningin Beatrix betrokken is, maar verbergt dat cruciale feit laf en gewetenloos. ! Net zoals de WOB niet van
toepassing is als deze gewetenloze Koningin betrokken is! Immers snel in 1991 buiten spel gezet!
2009 - Fraude, achterhouden bewijs voor rechter, kwaadaardig. Geen onafhankelijke rechter en
mensenrechten geschonden. MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.
Hans mocht wel aangifte doen, maar na weigeren ministeriële goedkeuring met pas achteraf noodzakelijk proces
verbaal, werden onderzoeken door Kroon zelf verboden, maar de verkrachters mogen dat natuurlijk
wel.Discriminatie. OM houdt maar liefst 51 grote cruciale politie-dossiers voor de rechter verborgen!
Fraude! Ook wordt voor rechter verzwegen dat aangifte van rond 23 april 2004 bij polititie Drachten
direct met complimenten over gedetailleerdheid werd doorgezonden naar mevr. Duinhoven
Officier Justitie OM Leeuwarden, en maanden moest wachten op 'MINISTERIËLE GOEDKEURING'
EN PAS dan WORDT GEWEIGERD(zie 2004)! Dus wordt Hans op 9 februari 2009 zonder advocaat, zonder
recht op horen getuigen, zonder enig onderzoek en zonder recht op DNA vaderschapstest, veroordeeld door een
stompzinnige corrupte en duidelijk bevooroordeelde Politierechter Jeroen van Bruggen van rechtbank
Leeuwarden. Wel wijst deze rechter op het herroepen van iets, maar geeft niet aan wat er dan herroepen
zou moeten worden. Ook de wrakingskamer wijst Hans erop dat 'bezwaar stoot'! Een transcriptie van de
rechtszaak wordt vermoedelijk daardoor geweigerd! Men wil dat niet publiekelijk bekend maken! KCOM is
erg tevreden want alles lijkt nog net goed te gaan. Hans vraagt op grond daarvan op 20 april 2009 politiek asiel
aan in Miami Florida. Hij wordt na 28 weken in detentie gedeporteerd omdat de betrokkenheid van de staat nog
niet voldoende bewezen kan worden. Immers iedereen, advocaten en hulpverleners, houden op grond
staatsveiligheid hun mond! Zouden ze het bevestigen dan had Hans dus nu asiel verkregen in Amerika! Uniek!
Nederland heeft hier dus opzettelijk bewijzen voor rechter Rex Ford achtergehouden! Strafbaar! Amerika idem,
want beide zijn door rechter Ford aangeschreven! Wel lag er een brief van de CIA, maar die was vrijwel geheel
zwart en dus onleesbaar gemaakt. Impliciet dus bewijs dat Hans gelijk heeft! Want anders had CIA gewoon alles
ontkend.
2010 - Onethisch en kwaadaardig, Nederland moet zich NIET verschuilen achter een gewetenloze en laffe
Koningin Beatrix. MP Balkenende CDA en Justitie Hirsch Ballin CDA.
Hans schrijft zijn autobiografie 'Vechten tegen het onbekende' over dit 'Misdrijf van de Eeuw', of 'Dutch
Queengate'. Hans dient een klacht in bij de VN wegens marteling en discriminatie. Wat wordt geweigerd zonder
opgaaf van redenen. Kan zijn omdat het een legale samenzwering lijkt na goedkeuring Koninklijk huis en
politici. Maar dan was de moord op 6 miljoen joden ook legaal en geen schending van de mensenrechten?
2011 - Kwaadaardig handelen want lijden slachtoffers onnodig verlengd. Buitenproportioneel handelen.
MP Rutte VVD en Ivo Opstelten VVD.
Samenzwering is nog in volle omvang bezig en het Nederlandse volk weet nog steeds van niets, want alle media
zwijgen op grond van het beroep op staatsveiligheid. Omerta! Koningin Beatrix en haar hondse ministerraad
blijven liegen en bedriegen. Hoewel nu alle fractieleiders via Vaste Commissie Stiekem inmiddels goed op de
hoogte zijn en men gelukkig steeds meer roept om een uitsluitend ceremoniële Koningin of direct afzetten.
Politici zijn wegens hun eed verplicht om de Koningin te beschermen en KUNNEN en MOGEN dus Hans &
W..s Smedema NIET bijstaan! Hans & W..s blijven opgeofferd voor de toch al onschendbare gewetenloze
Koningin Beatrix, en ministers en alle ambtenaren die vooral niet wensen te worden aangeklaagd. Hans heeft
sinds 2004 nooit een advocaat kunnen vinden en moet dit gevecht nog steeds alleen voeren. Hans dient een
klacht in bij de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens in Genève.
Gevolgen
1.

Verkrachtingen van 1972 tot minimaal 2003, waren het enige normale! Honderden jaren
gevangenisstraf als die vervolgd waren geworden.

2.

Familie die liegt en bedriegt uit puur eigen belang, want slachtoffers hebben steeds erger geleden en
nog steeds!

3.

Echtpaar is tegen elkaar opgezet door oplichting en fraude en leeft nu tegen hun wil apart, terwijl ze
normaal samen oud hadden willen worden.
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4.

Volstrekt onnodig extra lijden slachtoffers.

5.

Amerika onnodig tot onethisch handelen gebracht op nota bene bekende(!) valse gronden.

6.

Koningin in gevaar gebracht door onethisch kwaadaardig handelen.

7.

Koningin bedriegt haar eigen volk, wat hoogverraad is en verraad tegenover Hans & W..s Smedema.

8.

Cruciale medische nog omstreden informatie(onnodig) wordt de wereld nodeloos onthouden! Om een
laffe gewetenloze toch al onschendbare Koningin Beatrix te beschermen!

9.

Ambtenaren waren verplicht om mee te werken, dus legaal lijkend, en nu moeten die wel beschermd
worden! Dus Hans & W..s opgeofferd!

10. Er is een gigantisch juridisch wangedrocht opgetuigd, wat een 'Gordiaanse knoop' is geworden voor
Koningin Beatrix en Ministerraad. Simpel op te lossen, maar daar ontbreekt hun de morele moed voor.
Conclusie
CDA is zwaar betrokken bij dit bedrog van alle Nederlanders via alle Ministers, maar ook via de inzet van broer
mr. Johan Smedema uit Gennep en de godsdienstige CDA zwager Tjitte de Jong uit Norg. Hoewel iedere zondag
natuurlijk zingend en biddend in de kerk in Norg, is hij nog steeds bezig met zijn eigen straatje schoon te houden
en ons als weerloze slachtoffers zoveel als kan te bedriegen en te benadelen. Zie J'Accuse Tjitte de Jong! Ons
lijden wordt alleen maar verlengd en verergerd. Speciale 'eer' gaat daarbij uit naar oud MP Lubbers, Balkenende,
Donner en Hirsch Ballin, ook allen weer CDA! Ook de in 2005 op onderzoek uitgezonden Cees Veerman blijkt
weer CDA. Het lijkt veel op een CDA onderonsje en bekend is dat VVD in 1975 tegenstemde met vooral Nel
Veder-Smit die gewaarschuwd was om het tegen te houden door de ouders van W..s Smedema-J. Wellicht dat de
huidige MP Rutte en Opstelten schoon schip willen maken? Waarom andermans ellende in stand houden? Maar
een verzoek om daarover te komen praten is laf nog niet ontvangen, dus het ergste moet worden gevreesd.
Met een Koningin Beatrix die achterbaks en meedogenloos is als het haar eigenbelang betreft, zal Nederland
altijd het argeloze klootjesvolk blijven dat maar moet lijden en van niets mag weten. Afzetten is het enige dat
hier een eind aan kan maken. Misschien als tijdelijk ceremonieel, maar ook dan heeft haar beschermen prioriteit
tegenover slachtoffers. Maar ze is ons land niet waardig en haalt ons zelfs ethisch gezien omlaag! Weg ermee!
1.

Haar eigenbelang gaat altijd gewetenloos boven dat van haar volk, zelfs al is ze al onschendbaar en
loopt laf geen enkel risico.

2.

Politici zijn verplicht om haar te beschermen en moeten dus helpen met bedriegen van het volk. Geen
heeft daarom ooit met Hans gesproken of hulp aangeboden.

3.

Ambtenaren zijn wettelijk verplicht om haar te beschermen, dus zelfs als justitie, OM en politie daarbij
omgekeerd aan hun doel en missie moeten gaan werken en verkrachters helpen.

4.

Alles wat deze meedogenloze Koningin Beatrix doet is achterbaks en nooit transparant. Urenlange
gesprekken (ook samenzweringen) maandagmiddag met MP kunnen niet gecontroleerd worden. Ze
heeft blijkbaar geen morele moed en een laf karakter! Ze begrijpt niet wat openheid en ethisch denken
inhoud, wat logisch is als je nooit voor je toekomst hebt moeten vechten, maar alles erft.

5.

Hans Smedema heeft al vele malen meer karakter getoond, dan ze ooit zal kunnen opbrengen.

6.

Uit deze gruwelijke zaak blijkt ook dat Koningin Beatrix hypocriet is. Als je naar haar door
tekstschrijvers verzonnen kersttoespraak luistert, en dan weet hoe laf en achterbaks ze in deze zaak
gehandeld heeft, dan weet je dat het 'Volksverlakkerij' is en zwaar hypocriet en kwaadaardig.

'That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to
alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such
principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and
Happiness.' (Amerikaanse declaration of Independence)
Bovenstaande beschuldigingen en die in alle andere posts en pages worden niet of onvoldoende bestreden
en zullen daardoor als vaststaand beschouwd worden! Koningin, politiek, justitie, OM en politie staan
machteloos tegenover deze zaak door hun eigen stompzinnige moreel verwerpelijke handelen.
Met oprechte diepe minachting.
Later meer...,
Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain. Nederlands vluchteling! Hans is van 28 augustus tot 15 september in
Drachten en beschikbaar voor afspraken en verhoor.
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Productie 4 Rapport Morand jurdische advies
4 april 2008
Uitwerking Rapport Bewijsverkrijging
Inleiding:
Volgens verklaringen van de heer Smedema is de heer Smedema slachtoffer geworden
van een doofpot van justitie. De heer Smedema en zijn vrouw zijn in het verleden
(sexueel) misbruikt. Echter door amnesie (verdringing) is de heer Smedema zich ten tijde
van het misbruik nooit bewust geweest van datgene wat zich voltrok. 25 jaar later zijn
alle stukken bij de heer Smedema echter weer op zijn plaats gevallen en wil hij zijn gelijk
halen.
Alvorens u dit rapport leest wil ik opmerken dat ik uiteindelijk nooit een gerechtelijk
oordeel zal kunnen geven. Ik ga uit van de waarheid van uw stellingen en aanvaard geen
enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van dit document. Ik heb dit rapport
met name geschreven op basis van onze gesprekken en door mij verricht onderzoek. Dit
rapport kan wat mij betreft door u gepubliceerd worden, mits geanonimiseerd.
In dit document zal een antwoord worden gegeven op de volgende probleemstelling:
Hoe is het mogelijk om het bewijs rond te krijgen en daarmee het juridisch gelijk te halen
inzake de zaak Gruwelijk Bedrogen en het daaraan gekoppelde verhaal. Uiteindelijke doel
naast het juridisch gelijk en eerherstel is volledige schadeloosstelling door de doofpot
welke u slachtoffer van beweert te zijn. Naast deze primaire doelstelling is de doelstelling
volledig boven water te krijgen hoe het kan dat een dergelijke doofpot überhaupt gestalte
heeft kunnen krijgen.
Huidige stand van zaken
Bij inventarisatie van het bewijs wat er op dit moment is, dient geconcludeerd te worden
dat dit juridisch gezien niet voldoende zal zijn. Dit niet vanwege onjuist van de feiten
separaat bezien, maar omdat de bewijsmiddelen niet zozeer worden gestaafd door middel
van steunbewijzen. Ik zal nu uitleggen waarom.
De reden dat uw zaak bij het Europese Hof niet-ontvankelijk is verklaard heeft te maken
met het feit dat de nationale rechtsmiddelen nog niet zijn uitgeput. Alvorens u naar het
EHRM zou kunnen gaan, dient dat dan ook te gebeuren.
Essentie
Waarom er sprake zou kunnen zijn van een doofpotaffaire is m.i. gegrond op een niet
toereikend handelen in het verleden met betrekking tot vervolging. Waarom dit op grond
van de staatsveiligheid zou zijn valt mij niet in te zien. Wanneer men spreekt van
staatsveiligheid dan gaat het om zaken als terroristisch geweld, activiteiten tegen de
Nederlandse Staat en dergelijke. Ik zie op grond van hetgeen ik heb onderzocht wat onder
staatsveiligheid valt niet in waarom inzake onderliggende zaak daar een beroep op gedaan
zou zijn. Wanneer de overheid zich zou beroepen op staatsveiligheid zal dit mijn inziens
worden verworpen door een rechter, tenzij het beroep daarop is gegrond op één van de
doelbepalingen binnen de artikelen van het EVRM. Het gaat bij de staatsveiligheid in ieder
geval om een taalkundige en systematische interpretatie van het begrip. Het zou moeten
gaan om veiligheidsbelang van het hele land en niet om de belangen van een bepaalde
regering of een bepaalde heersende klasse. Het gaat dan ook om een
veiligheidsbedreiging van een aanzienlijke omvang, zowel wat betreft territoir als wat
betreft ernst. In een set beginselen van het IVBPR is in principle 29 dit als volgt
uiteengezet:
‘National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when
they are taken tot protect the existence of the nation or its territorial integrity of political
independence against force or threat of force.’
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat echter wel in haar jurisprudentie zien
dat een beroep op de beperkingsgrond nationale veiligheid al kan worden gehonoreerd in
Pagina 26 van 101

Essentie Hans Smedema affaire
situaties waarin van geweld of directe bedreiging met geweld nog geen sprake is. Bij een
beroep daarop kan het ook gaan om de orde binnen het ambtenarenapparaat. Van dat
laatste zou kunnen worden gezegd dat, dat als grond van beroep door de Staat ter
verweer in uw zaak ingevoerd zou kunnen worden. Een suggestie zou dan ook kunnen zijn
dat de overheid al dan niet bewust in verband met uw amnesie nooit tot vervolging is
overgegaan, maar dat juridisch gezien wel had moeten doen en in uw belang, en het in
dat verband de orde binnen het ambtenarenapparaat zou kunnen hebben gestoord.
Waarom in verband met de eisen van proportionaliteit en noodzakelijkheid gerelateerd aan
uw belang en dat van de staat, dat van de staat zal moeten worden toegewezen valt mij
niet in te zien. Maar alvorens tot dergelijke redenatie überhaupt kan worden overgegaan
dient er m.i. zeker bepaalde zaken harder te worden bewezen. Daardoor zult u het risico
om tegen een muur van onwil aan te stuiten van rechters e.d. mijn inziens in ieder geval
aanzienlijk verminderen. Het is nu eenmaal zo dat er welwillendheid moet zijn gebaseerd
op aannemelijkheid van uw verhaal gebaseerd op onder andere bewijzen voor zover dat
mogelijk is en te verlangen van u.
Mijn advies/ methode
Second opinions etc.
Ons bewijsrecht gaat uit van de stelling wie eist bewijst. Dit houdt in dat u primair dient te
bewijzen dat uw verhaal juist is en dat daarmee uw vorderingen kunnen worden
toegewezen. Daarom dient er meer bewijs te komen, wat m.i. niet voor u onhaalbaar is.
Er zijn echter wel theorieën om de bewijslast om te keren, maar alvorens daar aan toe te
komen moet er meer bewijs op tafel komen om uw bewijs in woord en geschrift te
onderbouwen. M.i. blijf je anders in een cirkel zitten waarbij je op onmacht stuit omdat
een en ander naar externen toe niet als geloofwaardig zal overkomen.
Aangezien het verhuizen naar het buitenland en er even van uitgaande dat dit
mogelijkheden voor u kan bieden te doen, adviseer ik alvorens een procedure in te gaan
te onderzoeken wat voor voordelen dat heeft dan eerst een procedure bij de Nederlandse
Gerechtelijke macht aan te gaan. Er moet daartoe een gesprek worden gehouden met een
specialist(en) op het gebied van volkerenrecht, vreemdelingenrecht, internationale
verhoudingen en internationale veiligheid. Wellicht sluit je namelijk bepaalde juridische
mogelijkheden uit door of via de ene of via de andere procedure de procedure te
doorlopen ter verkrijging van het juridisch gelijk en een eventueel daarmee hangende
schadevergoeding.
Ik wil u verder adviseren om uw verhaal niet te publiceren. Dit omdat er een risico aan
kleeft in verband met aanklachten wegens smaad en dergelijke jegens u, maar ook in
verband met procedures tot schadeloosstelling met een beroep op bijvoorbeeld de eer en
de goede naam. Dit doet er natuurlijk niet aan af dat u uw verhaal geanonimiseerd kunt
publiceren.
Ten aanzien van de bewijzen welke mijn inziens achterhaald kunnen worden het
volgende:
- Er dient door een onafhankelijk medisch specialist, bij voorkeur d.m.v. vastlegging op
camera te worden vastgesteld wat ‘de huidplooi’ is, wat intern is verander en hoe lang
geleden een en ander zich heeft voltrokken. Alvorens aan dat onderzoek te beginnen dient
het medisch dossier door bij voorkeur een vertrouwenspersoon te worden opgevraagd.
- Er dient een DNA-test te worden gehouden om te kijken of uw kinderen ook biologisch
gezien uw kinderen zijn.
Wanneer deze 2 bovenstaande in vergelijking met het door u in bezit zijnde rapport
waaruit zou blijken dat het uw kinderen waren tot een tegenovergesteld oordeel lijdt (het
zijn niet uw kinderen) heeft u mijn inziens een sterk punt te pakken. U was immers
onvruchtbaar, maar de kinderen waren eerst biologisch gezien van u en later niet meer. Ik
wil u wél opmerken dat biologisch en juridisch ouderschap 2 separate zaken zijn welke
kunnen samenvallen, maar dat niet behoeven.
- Een test uit uw bloed of daar bepaalde chemische stoffen in te vinden zijn welke duiden
op chemische middelen welke op dieren werden uitgetest om geheugenverlies dan wel
andere zaken m.b.t. invloed op uw geheugen vast te kunnen stellen.
- Alle personen als de uroloog, Elise B., uw broers en andere betrokken aanschrijven om
te vragen of zij een en ander kunnen verklaren wat zij hebben vastgesteld of uit hun
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wetenschap hebben vernomen, hetzij van anderen hetzij van zichzelf uit.
De opgemaakt psychologische rapporten opvragen en beoordelen op het inhoudelijke
verhaal opgemaakt door de artsen om zodoende een mogelijkheid te creëren gaten daarin
te kunnen schieten.
- Een afschrift van de 2 rechtzaken tegen Al R. trachten te bemachtigen.
Al rust opsporen d.m.v. bijvoorbeeld een detective bureau dan wel zijn gangen nagaan en
bezien of hij achterhaald kan worden.
- Een val bedenken waardoor kan worden aangetoond dat er een doofpot is.
- Informatie opvragen bij rechters destijds betrokken geweest bij uw zaak tegen S. E..
Al R. en Elise B. zie ik als twee van de spilfactoren in voorgaande om de essentie van het
beroep op staatsveiligheid aan te tonen met het overige bewijs daarbij natuurlijk
betrokken.
Conclusie
Om sterk te staan in een civielrechtelijke procedure moet er eerst méér bewijs op tafel
komen te liggen. Risico om bij de huidige stand van zaken een procedure te gaan voeren,
is dat de rechter een en ander wellicht niet bewezen zal verklaren en daarom uw
vordering zal afwijzen. Om dit te voorkomen dient primair mijn advies/ methode in ieder
geval te worden opgevolgd alvorens een procedure gevoerd kan worden. Stand van zaken
is op dit moment dat uw verhaal op de door u gestelde feiten ligt, maar uw verhaal voor
derden ook anders zou kunnen worden geïnterpreteerd. Daarbij kan je denken aan
opmerkingen waar u tegenaan stuitte als ‘hij spoort niet,’ ‘hij is paranoïde’ etc. Dat risico
van ‘zou kunnen’ dient te worden uitgesloten. Om dit risico waar u tot nu toe tegenaan
loopt te veranderen en om te buigen ten voordele van u, adviseer ik u om ten eerste meer
bewijs te verzamelen. Daarna dient te worden bezien wat juridisch gezien het handigste is
om uw juridisch gelijk te halen (via een Nederlandse procedure of via een politiek asiel of
iets dergelijks waar u over sprak. Naar aanleiding van gesprekken met specialist(en) op
het gebied van volkerenrecht, vreemdelingenrecht, internationale verhoudingen en
internationale veiligheid kan in dat kader een zinniger advies worden gegeven.
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Productie 5 Aangifte Politie Drachten 23 april 2004.
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com

Persoonlijk en vertrouwelijk
Politiebureau
T.a.v. de heer Bruinsma afd. zedenzaken
Drachten
Drachten, 23-4-2004 14:56
Betreft: aangiftes van diverse misdrijven
Geachte heer Bruinsma,
Bijgaand een voorlopige lijst met meerdere groepen van misdrijven die vanaf 1972 tot en met nu hebben
plaatsgevonden en onderling geheel samenhangen.
Ze zijn voor mij en ons feitelijk één groot misdrijf wat nog steeds doorloopt. (!)
In 2000 is via Rotary vriend Peter Slot, toen hoofd politie Friesland en de heer Voshol er al even naar gekeken,
maar nog gebaseerd op het allereerste nog onsamenhangende verhaal. Volgens Voshol ontbraken er files. Advies
was om naar een psychiater te gaan, dus blijkbaar geloofde men het niet. Hoewel ook in het geval het waar is een
psycholoog of psychiater bij de verwerking nodig is. Toch moet justitie er van weten. De opmerking van Peter
Slot ‘ík mag niets zeggen’ wijst op een doofpot affaire van justitie zelf. Mijn verhaal geeft ook precies aan dat er
is afgesproken om het maar te vergeten. Bij diverse gebeurtenissen was politie aanwezig.
Zie bijlage ‘aangiftes’ voor de hoofdgroepen en zie ‘samenvatting’ voor een korte beschrijving van het geheel.
Er is zeer gedetailleerde informatie beschikbaar. Ook zijn er veel getuigen, meer dan genoemd in de stukken.
Het betreft nog steeds veel gebaseerd op mijn geheugen, maar na vier jaar onderzoek zijn ook feiten en getuigen
te vinden. Alles blijkt als een puzzel die in elkaar past te kloppen. Niemand heeft het nog willen bevestigen. Wel
is het soms gedeeltelijk bevestigd in gesprekken, maar niets op schrift. Een ingeschakeld detectivebureau Bert
Santema (oud politie) uit Rijssen liet het afweten, nadat collega Ton van Bruggen (oud politie) uit Amstelveen
niet eens een afspraak met getuigen kon maken.
Alles is er op gebaseerd om mij te laten denken dat ik last heb van wanen en dat het dus niet waar is. Dat is een
misdrijf op zich. Het is echter heel eenvoudig te bewijzen via het horen van getuigen.
Blijkbaar krijg ik al vier jaar lang de verkeerde behandeling als gevolg van het misleiden door familie en anderen
die inmiddels gevraagd zijn. De perfecte misdaad?
Het is een slopende ervaring en kost ontzettend veel energie en is zeer wreed en misdadig. Uiteindelijk kan een
volkomen gezond persoon hierdoor in een psychiatrische inrichting terecht komen.
Ik doe dan ook een dringend beroep op justitie om aan dit bizarre verhaal de nodige aandacht te geven, veel is al
uitgezocht, enkel het horen van een aantal getuigen zou voldoende kunnen zijn om het bewijs van echtheid te
leveren. Pas als er bewijs is geleverd kan ik ook een behandeling van mijn vrouw initiëren, die weet als gevolg
van een dubbele persoonlijkheid (seksslavin, maar dan echt) nog van niets. Tevens kan dan ik zelf de correcte
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behandeling die hier bij past, ontvangen. Nu krijg ik een verkeerde en schade toebrengende behandeling op
grond van leugens.
Juist omdat men probeert om het stil te houden, zal er een boek van gemaakt worden. Inmiddels is een 120
pagina’s A5 klaar. Het zal tot een 200 pagina’s worden uitgebreid, wellicht meer. Vermoedelijk zal er veel
aandacht in de pers aan worden gegeven, gezien de ernst en het bizarre.
Graag hoor ik van de politie of justitie en dan wel schriftelijk, zodat er ook juridisch naar kan worden gekeken en
alles wel goed vast ligt. Ook als iets verjaard is terwijl ik het nog maar net redelijk zeker weet, hoor ik graag de
motivatie waarom er voor mij geen recht zou zijn.
Drie eenvoudige cases die het kunnen bevestigen en die dus eerst moeten plaatsvinden, nadat een
eventueel blokkade van justitie zelf eerst is verwijderd. Wel eerst de samenvatting lezen anders is het
onduidelijk.
Case 1: Heel duidelijk is een gebeurtenis bij Comm. Club Leeuwarden geweest begin 90. Daar werd ze door
iemand die het wist mee naar de garage gevoerd. Een vrouw van een mede-rotarian, Fredy Boosman zag het en
waarschuwde, maar ik begreep het door de verdringing niet en daarna heeft mede rotarian Herman van Kesteren
me gevraagd om Wies uit de garage op te halen. Maar ter plaatse kreeg ik bij het zien van het misbruik weer
verdringing en liep gewoon terug. Kwam hem tegen en tot zijn verbazing wist ik van niets. Hij heeft toen Wies
daar weggehaald denk ik. Even later werden we als melaatsen behandeld, waar we niets van begrepen en dus
maar naar huis gingen. De volgende keer wilde Fredy Boosman niet meer met Wies praten, wat ze nog steeds
weet en niet begreep waarom. Herman heeft toen met me afgesproken in Hotel Drachten en vroeg of ik nog wist
wat er in de garage is gebeurd. Nee dus en hij noemde toen maar dat hij iets anders zocht als baan. Herman van
Kesteren 06-53235069 is partner bij PWC (PriceWaterHouse) Accountants Groningen. Fredy Boosman is
getrouwd met Hans Boosman toen bankdirecteur ABN Amro in Leeuwarden en later in Hattem. Nu met
pensioen geloof ik en woont in Hattem. 038 4447432. Wilgenlaan 26, 8051AW.
Case 2: Opsporen Stella van Arkel. Kan ook meisjesnaam zijn. Mijn leeftijd ongeveer. Toen rond 1980 slank en
getrouwd met een piloot van de vliegbasis Leeuwarden. Woonde vermoedelijk in dorpje vlak bij de vliegbasis
waar veel woonden. Ze werkte toen voor Euro-Routing Plutoweg 8 in Leeuwarden. Zijn dacht ik naar zuiden
(Volkel?) verhuisd. Ze was ontslagen na ruzie met broer Marinus. Wist dat ik problemen met mijn geheugen
had. Heeft zelfs specialist mij laten bellen. Had ook mijn dochter aan de lijn over boze meneer. Heeft ook broer
Marinus en Joop de Boer naar Wies gestuurd en die hebben de loodgieter de trap af geslagen die haar veelvuldig
misbruikte. Bekende hij later. Zit nog rode vlek die wel is overgeschilderd. Te checken op bloed. Zij weet heel
veel. Ze moet nog voorkomen in de pensioengegevens van de Metaal 070-3160860.
Case 3: Horen van Arie Timmerman en Tiny Grobben zijn vrouw. Was toen collega van Wies en is samen met
haar in 1976 of zo opnieuw misbruikt voor het maken van films na te zijn gedrogeerd met een geheugen wissend
middel. Arie heeft mij laten opsporen via gemeente en na toestemming aan die gemeente heeft hij mij gebeld.
Hij stelde dat Tiny Grobben bij een psychiater liep en dat dat met Wies en seks te maken had. Of ik daar iets van
wist want dan zou het waar kunnen zijn, anders waren het wanen. Ik wist toen van niets nu wel.
Bovendien heeft zij nog naar Wies gezocht omdat die bij het allereerste bezoek aan Jan van Beek urenlang
wegbleef . Later vertelde Jan dat hij haar direct maar had gedrogeerd en dat ze toen Tiny aanbelde nog
bewusteloos op zijn bed lag. Hij had maar een boodschap of zo gezegd.
Zij wonen nu in Lelystad. 0320-281285 Lelystad Beukenhof 87, 8212EG. A. Timmerman.

Verzekeringstechnisch is het nodig om bewijs te kunnen leveren dat het een van buiten komend onvrijwillig
geweld is geweest, met duidelijk vast te stellen medische (en andere) schade. Dus is een bekentenis van Jan van
Beek zelf of van Marinus Smedema noodzakelijk.
Graag hoor ik (uiteindelijk schriftelijk) van u. Met name als een onderzoek op enigerlei wijze wordt
tegengehouden.
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Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
Bijlage:

Samenvatting
Andere getuigen en feiten
Aangiftes (potentiële)
Chronologische verhaal in het kort
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Samenvatting: Strikt vertrouwelijk en niets van dit schrijven mag gebruikt worden zonder toestemming van
ing. Hans Smedema (1948), Sydwende 97, 9204KD te Drachten. 0512 542252 e-mail hans@smedema.com

Essentie
Het levensecht gebeurde verhaal van een mooi, vriendelijk en onschuldig, lief en zelfs preuts meisje dat op
weerzinwekkende wijze werd gedrogeerd (voorloper van partydrug GHB) en misbruikt, zodat ze later van niets
wist. Door het opzettelijk (seksslavin maken) toegebrachte ernstige trauma kreeg ze een dubbele
persoonlijkheid, werd vervolgens eerst ruim een jaar misbruikt en voor geld ter beschikking van anderen gesteld.
Ook haar vriend Hans Smedema werd gedrogeerd en kreeg door het zware trauma van hulpeloos moeten toezien
en de vele herhalingen later, 28 jaar lang verdringing en geheugenverlies.
Omdat haar familie de dramatisch foute beslissing nam in overleg met vermoedelijk justitie, om het voor haar en
haar vriend en later man verborgen te houden, werd zij door hen die het wel wisten opnieuw vele malen en
jarenlang misbruikt en dus verkracht. Ze werden feitelijk vogelvrij verklaard zonder het zelf te weten.
Na 28 jaar kwam eindelijk het geheugen van haar vriend en man terug, maar men blijft uit angst stug en wreed
ontkennen. Hoewel op een moment ook wat werd bekend. Inmiddels zijn de ‘bewijzen’ overweldigend en is
juridisch bewijs redelijk eenvoudig. Er zal wat druk uitgeoefend moeten worden, en wellicht door
seksadvertenties en een artikel in de Telegraaf op te sporen. Normale verwerking is dus nu onmogelijk en het
vertrouwen in de familie is zwaar geschonden, met alle psychische gevolgen van dien.

Samenvatting
De flashbacks kwamen gedurende drie weken in maart 2000 in de vroege morgen terwijl ik gewoon wakker was
en waren zeer emotioneel. De samenhang was eerst onduidelijk. Eerst aangenomen dat het, gezien het
onwaarschijnlijke karakter, onzin was. Nu weet ik inmiddels heel zeker dat het waar is. Het klopt nl perfect met
‘normale’ herinneringen en met de foto’s uit die tijd. Tevens met de artsenkaart van een arts van vroeger.
Het betreft een zwaar misdrijf waarbij mijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Wietske (Wies) Jansma 13-91951) werd gedrogeerd (met de voorloper van de partydrug GHB) en gedurende ruim een jaar (1972) werd
verkracht en via het opgelopen trauma (opzettelijk en met een stroomstok) tot een zogenaamde ‘sekslavin’ werd
gevormd. Dat was veel goedkoper en eenvoudiger volgens de dader in een bekentenis jaren later ca. 1977.
De dader en/of zijn vriend hadden als hobby hypnose en hadden in een oud boek gelezen hoe je van een meisje
een seksslavin maakte. Door harde dwingende aanpak en stevig aanpakken, reageert ze als gevolg van het zware
trauma in een andere persoonlijkheid en weet later van niets, ook nu nog niet. Net als ik zelf overigens tot maart
2000. Tevens is ze (wij) gebruikt voor het maken van films. Ik zelf werd ook gedrogeerd en daardoor (ook
opzettelijk?) getraumatiseerd en verdrong dus later alles.
Wij beide zaten dus met het probleem van verdringing en wisten achteraf niet meer wat er was gebeurd.
Amnesie! Een unieke situatie waarschijnlijk. Daar de schuldige werd ontslagen (gestolen medicijnen?) als
laborant van universiteit Utrecht afd. diergeneeskunde, zat hij zonder inkomen en stelde Wies voor geld ter
beschikking.
De amnesie bij mij trekt nu weg, maar is bij Wies, waar het ook veel ernstiger was, nog aanwezig, ze weet
vreemd weinig uit die tijd. Een enorm probleem en drama waarbij hulp door de ontkenningen wordt uitgesloten.
Familie die op de hoogte van een klein deel was, heeft een en ander tot op heden, ondanks aandringen, voor ons
verzwegen. Na het eerst bekennen van een zuster, werd het even later toch weer ontkend. Weten dus ook maar
weinig vermoedelijk, maar maakt het onbespreekbaar. Hetgeen zeer ernstig is, want dit is een erg onzekere en
zeer emotionele traumatische situatie. Broer Marinus vergiste zich door over een tweede set foto’s te beginnen
die ik nog niet had genoemd. (!) Dus het is wel degelijk waar.
Wies is nog lange tijd daarna ‘misbruikt’ door mensen die van de ‘slavin’ situatie op de hoogte waren en dus
naar eigen goeddunken gebruik van haar konden maken. Met name degenen die het via mijn broer Marinus
vernamen, die zijn mond niet kon houden tijdens verjaardagsfeestjes. Ook de veroorzaker Jan van Beek maakte
later nog graag gebruik van haar, ook door anderen er geld voor te vragen. Of het nu nog gebeurd, is mij niet
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bekend, maar een paar jaar geleden nog wel door een buurman en goede vriend. De schuldige Jan van Beek uit
Utrecht heeft mij ooit alles telefonisch opgebiecht. De noodlottige verdringing zorgde weer dat ik het
onmiddellijk vergat, zoals altijd verder.
Er is ook sprake van drogeren en een poging tot moord via overdosis medicijnen op mijzelf in een wegrestaurant
bij Bunnik of Zeist in 1975/begin 76. Stond artikeltje over in de Telegraaf. Zowel in ‘t Harde als ook in Drachten
heeft men ons een keer overvallen en weer gedrogeerd met geheugenverlies tot gevolg en Wies weer voor films
misbruikt en dus verkracht.
Veel is helaas verjaard (hoewel wij geen aangifte konden doen en anderen het hebben nagelaten), maar niet alles
en bewust achter houden van gegevens en verborgen houden van misdrijven lijken me al een misdrijf op zich.
Ik heb voor mezelf een lijst met zo’n 65 punten verzameld, die voor mij het bewijs ruimschoots leveren, maar
dat juridisch nog niet zijn.
*********************************

Het lijkt me logisch dat er de juiste volgorde wordt gehanteerd bij verhoren. Dus eerst Wies om na te gaan
dat deze echt van niets weet. Ook broers om te zien of ze nog steeds willen volhouden. Ze weten niet
precies wat ik weet, wellicht denken ze dat ze zich er nog uit kunnen liegen, net als tegenover mij. Ivm
schadeclaims is dat heel belangrijk.
De genoemde drie cases kunnen eerst voldoende zekerheid geven.
Dus ook eerst Wimke Duys over de 50 slaappillen voordat haar man wordt gehoord? Of toch anders?
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Getuigen en ander controlepunten:
1.

Jan van Beek uit Utrecht zelf. Adres toen St. Jacobstraat 83 in Utrecht en zijn vrouw Yvonne van Beek,
meisjesnaam onbekend. Ze werkte bij de Rabobank hoofdkantoor opleidingen te Utrecht ook aan die
straat. Volgens latere mededeling van Jan was ze ontslagen omdat ze Wies niet had beschermd. Er was
altijd sprake van een vriend, naam onbekend, maar politie heeft daar minimaal een keer een huiszoeking
gedaan. Er was altijd sprake van een vriend, naam onbekend, maar politie heeft daar minimaal een keer
een huiszoeking gedaan. Navraag bij het PTT museum levert telefonisch het telefoonnummer van een
Jack van Beek op St. Jacobstraat 83 op 030-314332. Zou best eens het juiste nummer kunnen zijn. Op
de foto van Wies en Chinees-indisch restaurant Indrapoera zijn helaas de nummers onleesbaar. Wel is te
zien dat het vier bordjes zijn van twee cijfers, dus kan heel goed kloppen. Dame vond geen andere
telefoons daar van de tantes van Beek.

2.

Jan van Beek zette kleine advertenties om Wies aan derden aan te bieden voor geld. Ik had een
meegenomen en die vond ik 28 jaar later hier in Drachten. Deze is nu weg en kan nog aanwezig zijn bij
Klazien Hoekstra uit Meppel die hem vermoedelijk heeft weggehaald. Meer zaken zijn weggehaald,
zoals een pagina uit een schrift waar bewijs op stond, rode pruik, foto’s uit 1972 die pa Jansma had
gekocht (afpersing), volgens Jan een tweede hypotheek (!) wat controleerbaar is. Huiszoeking na eerst
de drie cases te hebben nagetrokken kan zinvol zijn. Klazien & Pieter Hoekstra, P. Lastmanstraat 4,
7944GD Meppel 0522-244850 06-54970943

3.

Deze Jan van Beek bekende mij in een telefoongesprek en is dus vermoedelijk nog wel bereid om te
vertellen hoe het zit. Hij dacht ook dat hoogstwaarschijnlijk Ilse van hem zou zijn. Dat had hij zo mooi
geregeld. (!) Zou de overval kunnen zijn geweest. Een arts vond een afgebroken spiraaltje, terwijl Wies
nooit een spiraaltje had gebruikt.

4.

Broer Marinus heeft met de inmiddels overleden schoonvader Jolle Jansma en Els Jansma-Brinksma
Wies uit Utrecht gehaald en weet heel veel. Tijdens een gesprek waarin mijn drie broers het ontkenden
en ik over andere foto’s sprak die ik had vroeg hij plotseling: ‘heb jij die foto’s dan’, waarop ik zei ‘die
uit 1972 bedoel je’. ‘Ja’, zei hij. Dat kan hij alleen geweten hebben als hij er van wist en het dus waar is.

5.

Tiny Grobben & Arie Timmermans uit Lelystad. Zij was haar collega in Utrecht en is met Wies op
bezoek geweest bij Jan en werd gedrogeerd en misbruikt net als Wies die dag. Er zijn toen films
gemaakt. Arie heeft mij via gemeente laten opsporen en gevraagd of ik iets wist van problemen met
Wies mbt seks. Tiny liep toen bij een psychiater volgens hem. Zie case 3. 0320-281285 Lelystad
Beukenhof 87, 8212EG. A. Timmerman.

6.

Roland Wester vond het toen verdacht en heeft me gewaarschuwd. Later heeft de familie hem gevraagd
om zich stil te houden, maar dat wilde hij en zijn vrouw Tea niet. Hij heeft me dat ooit verteld, maar
ontkend het helaas nu. Laan van Schondeln 8, 6045CZ Roermond 0475 343127

7.

Paul en Ans Schuh uit Alphen a/d Rijn weten van de vakantie in Spanje wat er gebeurde bij Montbar en
van meer zaken. Ze vertrouwden het niet en waarschuwden mij zelfs. Helaas ontkennen ze het nu. Paul
heeft ook een video genoemd waar een gedrogeerde jongeman op stond en een wand met een bos op de
achtergrond. Dat klopt met onze slaapkamer in ’t Harde. Zuiderkeerkring 23, 2408MT Alphen a/d Rijn.
0172-477331 06-51210144.

8.

Ben van Tol hoofd opleidingen Rabobank te Utrecht wist in 1972 ervan en heeft volgens Jan van Beek
commissaris van politie erbij gehaald.

9.

Buurvrouw Anneke van ’t Hoog uit ’t Harde, Zudendorpweg 3 weet er van. Samen met haar dochter
Annemiek heeft ze mij gewaarschuwd over vreemde zaken met Wies. Bezoek van mannen die na boos
geworden te zijn (nodig om haar als seksslavin te laten functioneren), dan toch binnengelaten werden en
na een uurtje weer weg gingen. Haar man Cees heeft zelfs onderzoek laten doen bij Tijl waar hij toen
werkte en werd daarom gedrogeerd en vermoord volgens Jan van Beek.

10. Laurens Boxman toen vertegenwoordiger in dranken heeft Wies regelmatig misbruikt en zijn ex-vrouw
weet er ook wat van. Was kennis van broer Marinus en zijn ex-vrouw kende de vrouw van Marinus
goed. Belde mij regelmatig op om te horen wanneer ik weg was. Hij stuurde ook een a.s. schoonzoon
naar Corsica (vakantieadres) die ‘het’ ook wel eens wilde meemaken en dat is gelukt. Laurens moest op
een moment mij alles bekennen van Marinus zo zei hij.
11. Ik werd naar motel bij Zeist gelokt (Bunnik)1975 begin 76 en kreeg medicijnen in mijn drinken. Dit
werd opgemerkt door een vrouw en de politie werd gewaarschuwd. Helaas waren de daders toen al weer
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weg en hadden mij opdracht gegeven om ook weg te vluchten. Blijkbaar volg je dan door die
medicijnen hun bevelen op. Ben nog in Boerhave Ziekenhuis in Harderwijk geweest met hyperventilatie
en heftige fibrilleren van mijn hart. Later wordt dit op de artsenkaart van Hogen Esch bevestigd. De dag
erop stond in de Telegraaf dat het dodelijk had kunnen zijn en het verzoek om contact op te nemen met
politie Zeist.
12. Arts Hogen Esch uit ’t Harde heeft veel met mij gesproken en kwam er uiteindelijk achter. Heeft
hypnosesessie plaatsgevonden. Ik moest ook een blanco brief tekenen als ik iets niet wilde weten. Maar
had al een medicijn gehad om me gevoeliger voor hypnose te maken. Is een misdrijf op zich en wat
staat er in die brief? Is dit de brief waar iedereen zich achter verschuilt?
13. Broer Marinus uit Leeuwarden weet er van. Hij heeft met mijn schoonouders Wies uit Utrecht weg
gehaald en de foto’s gezien. Hij heeft ook met arts Hogen Esch gesproken. Hij heeft ook met Joop de
Boer (nu graveerbedrijf in Akkrum) een man de trap af geslagen in ons huis in Drachten. Stella van
Arkel weet dit ook. Marinus Smedema, broer, Sleutelbloem 44, 8935RR Leeuwarden 058-2802484.
14. Hans van der Heide had loodgieters bedrijf aan het Vliet in Leeuwarden. Was vriend van mijn broer
Ruud Smedema uit Epe. Die zal het wel geweten hebben van broer Marinus en ouders. Wellicht heeft
hij er met Hans over gesproken of van een ander gehoord. Hij misbruikte haar op zijn bedrijf door mij
weg te lokken, gaf haar ook aan zijn personeel en zorgde er voor dat zijn personeel ook graag bij de
bouw van mijn huis werkte en dus weer de kans kreeg om de stakker te misbruiken. Hij is ook met zijn
personeel naar mijn huis in ’t Harde gegaan en heeft haar daar laten misbruiken.
15. Via die loodgieters kwamen vervolgens de andere bouwvakkers er achter en misbruikten haar toen ook
maar. Lieten haar komen om dingen uit te leggen, en omdat ik nog steeds van niets wist door de
verdringing, stuurde ik haar er ook nog zelf naar toe. De bouwvakkers zijn dus daders en aannemer Jan
van der Sluis heeft me ooit gewaarschuwd. Hij werkt nu als mededirecteur bij De Haan & van der Sluis
in Grouw. Hij kan dus getuigen en veel van het toenmalig personeel van het oude bedrijf van der Sluis
uit Wijnjewoude zal het weten. 0566-621632
16. Een van de loodgieters (werknemer van Hans van der Heide) vond haar zo aardig dat hij steeds weer
terug kwam, ook na de bouw in 1978/79. Mijn dochtertje Ilse van toen 4/5 jaar belde met secretaresse
Stella van Arkel die vervolgens mij waarschuwde. Mijn verdringing voorkwam toen dat het uitkwam.
Broer Marinus en werknemer Joop de Boer hebben hem toen de trap afgeslagen. Op de wand zit nog het
bloed, hoewel overgeschilderd. De vrouw van de loodgieter vond het maar vreemd dat hij geen aangifte
wilde doen en kreeg uiteindelijk zijn bekentenis en dwong hem om mij te bellen. Verdringing zorgde
dat ik het direct weer vergat. Hij wilde alle verantwoording op zich nemen en dacht later dat onze zoon
Jorrit van hem was.
17. Stella van Arkel toen secretaresse bij Euro-Routing heeft van Marinus veel gehoord en weet het precies.
Heeft ook telefoontjes aangenomen. Zie case 2. Was getrouwd met een piloot van de vliegbasis en zijn
verhuisd naar midden van het land. Volkel? Haar assistente Marriëte Hoogenboom moet er dus ook iets
van weten, naast haar man waarschijnlijk.
18. Broer Marinus is met het personeel een keer op weg geweest om verhaal te halen bij Jan van Beek.
Deze had kans gezien om hem geld afhandig te maken dacht ik. Echter het werd verraden door Henk de
Boer die niet mee wilde en de politie heeft hen opgevangen. Dit houdt in dat veel van het personeel er
iets van weten. Bovendien dat het bij de politie al bekend is. Zal ergens rond 1985 of zo zijn geweest.
19. Fredy Boosman heeft Wies in de garage van het Oranje Hotel gezien, Hans Boosman van haar gehoord,
Herman van Kesteren (broer van Ans Schuh-van Kesteren uit Alphen zie boven) heeft mij
gewaarschuwd en het ook gezien volgens mij. Hij vroeg later in Hotel Drachten of ik nog wist wat er in
de garage gebeurd was. Herman van Kesteren 06-53235069 is partner bij PWC (PriceWaterHouse)
Accountants Groningen. Fredy Boosman is getrouwd met Hans Boosman toen bankdirecteur ABN
Amro in Leeuwarden en later in Hattem. Nu met pensioen geloof ik en woont in Hattem. 038 4447432.
Wilgenlaan 26, 8051AW. Zie case 1.
20. Obe Postumus werkt nu bij Arcadis en woont nu in Deventer. Zij woonden toen twee huizen verderop.
Hij heeft het ooit gezien en heeft samen met Jaap Duys, ook buurman er over gesproken. Deze laatste
is ook op de hoogte en heeft ook zelf haar vele malen misbruikt. Bekende hij me in 1999?
21. Zijn diverse films of video’s van gemaakt in 1972 een aantal malen, daar weet Jan van Beek zelf alles
van. In 1974 in ’t Harde ook via Jan van Beek waar volgens mij Anneke van ’t Hoog ook nog iets van
zou kunnen weten. Paul Schuh heeft me later gewezen op een video ie in een blad werd genoemd en
waar bij stond dat op de achtergrond een boswand aanwezig was. Dat klopt met onze wand achter ons
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bed, zijn foto’s van. Er stond ook bij wie is toch die jongeman die wel gedrogeerd lijkt. Politie moet er
ook iets van weten die werden er bij gehaald. Ook nog in 1979 aan de Sydwende 97 in Drachten, waar
het schuine plafond en het bed zichtbaar moeten zijn geweest. Hing wel een zwart doek achter om de
kaptafel en het raam te verhullen. Deze (illegale) video’s zijn hoogstwaarschijnlijk nog in de omloop.
22. Gelt Glas, architect in Leeuwarden en mede Rotarian van Rotary Leeuwarden-Zuid vertelde me in 1999
dat hij op een reünie Jan van Beek tegen kwam. Deze vertelde dat hij een verhouding heeft gehad met
Wies, wat niet met haar verhaal klopt. Ze weet van niets wat logisch is bij een dubbele persoonlijkheid.
Hij weet dus meer, maar ontkent het net na te zijn gevraagd als de anderen. Peter Slot van de Politie zelf
zou hier ook nog iets over kunnen zeggen vermoedelijk.
23. Klazien Hoekstra-Jansma is de zuster van Wies en was aanwezig toen het mij door haar vader werd
verteld. Ze wist dat ik toen een blackout kreeg en dat men daarna besloot om het verder voor mij
verborgen te houden. Nadat ik haar met Wies in haar praktijk te Steenwijk ernaar vroeg ontkende ze het
weer. Ook tijdens een tweede keer in Meppel bekende ze eerst, maar trok dat weer snel in. Haar man
Pieter is ook op de hoogte.
24. Idem met haar andere zuster Betty Rijsmus-Jansma uit Wijk bij Duurstede. Ook deze ontkende na een
vraag van Wies zelf het gebeurde. Haar man Peter weet er ook van, net als zijn familie. Er is eens over
gesproken in mijn bijzijn, maar niet duidelijk genoeg.
25. Mijn beide ouders Hette en Lipkje Smedema in Aldlanstate flat 140, 058-2885610 te Leeuwarden zijn
ook op de hoogte en weten ook dat iedereen het verborgen wil houden. Ik heb gehoord dat ze tegen
Wies zij: ‘Wat heb jij een flinke zuster, wij hebben niets gezegd hoor’. En dat klopt met het verhaal dat
Klazien er alles aan doet om het te laten ontkennen.
26. Ook mijn broer Johan Smedema uit Gennep weet er van. Ze hebben Wies zelfs getest om te zien hoe ze
reageerde. Tevens heeft hij een aanklacht ingediend om de zaak niet te laten verjaren. Ze vroegen mij of
ik al wat wist soms, het koste hun geld om het in stand te houden. Jan van Beek ontving keurig steeds
bericht dat er iets liep. Deze zorgde vervolgens opzettelijk om de zoveel jaar weer dat ik weer met
medicijnen mijn geheugen bleef verliezen. Volgens mij is hij degene die als mr. in de rechten het
contact met justitie onderhoud. Ooit belde ik met die afdeling voor iets anders, maar de bewuste
persoon vergiste zich en begon een heel vreemd verhaal.
27. Ook andere familieleden zullen het wel geweten hebben. Zuster Rinske , haar man Tjitte de Jong en
broer Ruud en zijn vrouw Ineke.
28. Ook als directeur bij ingenieursbureau IHN te Leeuwarden heeft zich iets voorgedaan en kwam men
erachter. Enkele personeelsleden weten dit.
29. Had al de aanbieding op zak voor directeur Batavus te Heerenveen van toen Hans Wezenaar. Echter na
referenties werd dit ingetrokken. Tijdens een lunch twee jaar later stelde hij dat mijn vrouw een
nymfomane was. Zullen meer gedacht hebben. Zal via Ger de Vries Holding directeur gebeurd zijn. Nu
overleden. Zijn oud secretaresse Marijke Walthaus en vrouw zullen het nog wel eten.
30. Jaap Duys onze beste vrienden en buurman weet het en maakt misbruik van haar. Loopt dus al van
vroeger toen hij er tijdens de bouw achter kwam. Hij laat Wies mij een slaappil geven, zorgt dat zijn
vrouw het ook krijgt en komt dan naar Wies, die van niets weet. Omgeving denkt dat ze een verhouding
hebben. Dus eerst met Wies praten om het te checken. Zijn vrouw Wimke vermoed iets en miste een
keer in Frankrijk een aantal slaappillen. Ze had er altijd precies 50 mee, zei ze. Jaap moest het van haar
aan mij vertellen maar deed dat net niet. Gebeurde in Lorgues 1999 en later in Trets 2001. Wellicht nog
steeds. Zij kan dit dus bevestigen, maar beschuldigd dan haar man. Ik werd ook al gewaarschuwd door
oud narcotiseur Henk Andriessen uit Drachten dat Jaap een verhouding had met Wies.
31. Huisarts Lefering heeft tijdens het allereerste bezoek van mij een brief geopend die uitsluitend te
openen was in geval van heftige emoties van of mij of van Wies. Hij werd toen woedend en smeet met
de deuren. Hoe durven ze, zijn ze nu gek geworden. Dus is het iets van justitie vermoedelijk en/of van
Hogen Esch. Hij moet gehoord worden. Wellicht weet hij ook of mijn kinderen echt van mij zijn of van
anderen. Een niet gewaarborgde test wijst wel uit dat ze van mij zijn, maar justitie kan dit onderschept
hebben als men zich achter een brief/document kan verschuilen.
32. Een nieuwe gewaarborgde test zal uitsluitsel moeten geven of de kinderen wel degelijk van mij zijn.
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Aangifte van de volgende misdrijven door Hans Smedema geboren 27 maart 1948 te Leeuwarden. Adres:
Sydwende 97, 9204KD te Drachten:
1 (wellicht verjaard, hoewel nog niet bekend en er geen aangifte kon worden gedaan)
Herhaaldelijk drogeren van Hans Smedema met een middel dat slaap en/of bewustzijn verlies tot gevolg heeft
en/of geheugenverlies. Het feit heeft o.a. regelmatig plaatsgevonden in 1972 op de door zijn toenmalige vriendin
Wietske Jansma geboren 13 september 1951 te Nieuwehorne gemeente Heerenveen, gehuurde kamer op het
adres St. Jacobstraat met o.a. de nummers 81, 82 en 83, wellicht 84. Zie beschikbare foto. Het betrof het
bovenste pand waarvan de kamer links van de portiek zat, en dus direct links van de deur bij binnenkomst. Zij
huurde deze kamer van 1 januari 1972 tot/met ca. eind 1972 of begin 1973. Voor de trouwdag 23 februari 1973
was de huur in ieder geval beëindigd.
De dader is haar huisbaas Jan van Beek (ongeveer 11 jaar ouder) die het pand huurde (of wellicht eigenaar was)
en zijn vriend. Hij was in die tijd werkzaam als laborant bij de afd. diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Hij werd daar vermoedelijk in het tweede kwartaal van 1972 ontslagen. Wellicht als gevolg van diefstal van
medicijnen die eerder genoemd resultaat tot gevolg konden hebben. Het delict heeft tientallen malen
plaatsgevonden, zodat deze Jan van Beek vrij spel had om met de vriendin van Hans te doen wat hem beliefde,
n.l. seksueel misbruik en haar later ter beschikking stellen van derden voor een vergoeding. Ook zij werd
gedrogeerd met medicijnen en middelen die geheugenverlies tot gevolg hadden. Verder het haar opzettelijk
toebrengen van zwaar psychisch trauma om haar tot een seksslavin om te vormen. Dit gebeurde met behulp van
een zg stroomstok die ook wel voor het opdrijven van vee wordt gebruikt. (seksslavin is feitelijk een dubbele
persoonlijkheid) Wij werden ook voor video’s en films misbruikt. Vermoedelijk illegale rapefilms die wellicht
nog in de handel zijn.
Wij beide kregen door de zware traumatische gebeurtenissen amnesie, geheugenverlies en constante verdringing
als er iets gebeurde wat hier mee te maken had en tevens als derden hier naar vroegen of verwezen.
Als gevolg van het geheugenverlies kon Hans Smedema geen aangifte doen.
Getuigen die hier vanaf weten: Marinus Smedema, Sleutelbloem 44, 8935RR Leeuwarden 058-2802484. Hij
heeft met Jolle en Els Jansma Wies opgehaald uit Utrecht. Politie Utrecht was ook op de hoogte. Ben van Tol
van afdeling opleidingen Rabobank Utrecht was ook op de hoogte. Yvonne van Beek, zijn ex-vrouw is ontslagen
bij de Rabobank toen, omdat ze Wies naar hem had toegestuurd. Weet er dus ook van.
1a
Ook zijn vriendin kon door dezelfde reden geen aangifte doen. Omdat zij nog steeds haar geheugen niet heeft
teruggekregen doe ik voor zover mogelijk als haar wettelijke vertegenwoordiger nu ook daarvoor aangifte. Pas
na bewijs is het mogelijk om haar te laten behandelen.
2 (wellicht verjaard, maar was ook nog niet bekend)
Het voor zover bekend in 1972/73 niet doen van aangifte door haar ouders Jolle Jansma (overleden) en Elske
Jansma-Brinksma (Geriatrische afdeling Nieuw Mellens te Leeuwarden) die op de hoogte waren, ook niet door
mijn ouders Hette Smedema en Lipkje Smedema-de Jong), en niet door andere familieleden met name broer
Marinus Smedema die ervan op de hoogte waren. Ook niet door een officier van justitie uit Utrecht in naam van
de immers onbekwaam en niet tot handelen in staat zijnde slachtoffers van het seksueel misbruik en opzettelijk
toebrengen van zwaar psychisch trauma.
Dit zijn onrechtmatige daden op zich met enorme, groteske gevolgen.

3 (wellicht verjaard, maar ook nog niet bekend)
Het in 1972/73 maar ook nu nog, niet voldoende duidelijk maken aan Hans Smedema middels een hierin
gespecialiseerde arts of anderszins dat hij aan geheugenverlies leed. Laat staan het verhelpen hiervan. Ook zijn
er geen documenten die hij steeds had kunnen inzien om dit feit te achterhalen. Ook zijn er geen goede
waarborgen ingezet om voortzetting van het gebeurde door de daders en anderen die hiervan wisten of het nog
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konden vernemen, te voorkomen. Nog ca. 28 jaar hebben zich zaken van misbruik van zijn inmiddels vrouw en
de bijbehorende verdringing bij hem voorgedaan. Hij was daardoor niet in staat om haar te beschermen en om
haar voor misbruik te behoeden. Zij werden wreed en koelbloedig vogelvrij verklaard en aan ieder die het wist of
nog te weten kwam overgeleverd.
Sterker nog tot op dit moment houdt de familie zich van de domme en ontkent glashard het gebeurde. Ondanks
het feit dat sommigen van hernieuwd misbruik op de hoogte waren, werd geen poging ondernomen om definitief
middels een arts de ziekte te verhelpen.
De misdrijven gingen dus nog door maar kunnen ook als een geheel gezien worden en zijn dan niet verjaard of
het laatste is niet verjaard. Lijkt mij een onrechtmatige daad met veel psychische en materiële schade als direct
gevolg.
4
Wederrechtelijk misleiden door Jan van Beek in maart 1973van Hans Smedema door het net doen of zijn vrouw
bij de Rabobank in Utrecht tijdelijk ging helpen. Maar feitelijk zijn vrouw een paar dagen na het trouwen al weer
laten misbruiken voor geld door derden. Omdat men mij niet had gewaarschuwd kon ik dit niet weten. Ook had
men geen enkele waarborg ingebouwd om zowel mij als Wies te beveiligen of te waarschuwen. Omdat de ex van
Jan van Beek was ontslagen wegens haar bijdrage in het gebeurde met Wies, was hij woedend geworden en heeft
haar direct weer opgehaald om haar op haar oude kamer in zijn flat in Utrecht weer aan derden ter beschikking te
stellen. Wij waren weerloos en vogelvrij omdat men als een soort God even voor ons had besloten dat wij niets
hoefden te weten. Dit heeft ongeveer twee weken geduurd voordat haar ouders er achter kwamen. Ze werd onder
politiebegeleiding terug gebracht. Aanklacht is voor de misleiding, het niet vooraf waarschuwen, het niet
achteraf meedelen van een gepleegd misdrijf, dus achterhouden van misdrijven.
4a
Ook voor Wies doe ik aangifte omdat ze dit zelf nog niet kan doen, maar pas na bewijs tot een behandeling
bereid is en pas daarna aangifte kan doen.
5 (wellicht verjaard, maar was nog niet bekend)
Misbruik door Laurens Boxman, toen vertegenwoordiger in dranken wonende in Leeuwarden, in 1973 en
volgende jaren van mijn vrouw Wietske Smedema-Jansma, mede door het misleiden van mij als haar man. Hij
belde regelmatig op om te horen wanneer ik weg ging en deed zich als goede vriend voor, maar in werkelijkheid
misbruikte hij haar. Hij wist dit via mijn broer Marinus die op verjaardagfeestjes zijn mond niet kon houden en
trots melding maakte van onze zwakheden. Hij testte haar (als seksslavin) zelfs uit in bijzijn van mij, zijn
toenmalige vrouw en Henriette de vrouw van Marinus op de verjaardag van een van hen in 1973. Ook was
daarbij de broer van Henriette. Waarschijnlijk is mede hierdoor het huwelijk van Laurens beëindigd. Laurens
heeft me achteraf gebeld en alles opgebiecht. Hij misbruikte haar zeer veel en wist wanneer hij daar moest zijn
door mij gewoon uit te horen.
Dit is een onrechtmatige daad tegenover mij en natuurlijk ook tegenover mijn vrouw die van niets wist.
5a
Voorzover mogelijk doe ik dus ook aangifte voor haar. Ze kan pas zelf aangifte doen als haar geheugen terug is
gekomen. Behandeling kan weer alleen als er voldoende bewijs is.
6
Overval in ’t Harde door Jan van Beek en zijn vriend in vermoedelijk 1974. We werden gedrogeerd en voor
video en/of films misbruikt. Politie werd er bij gehaald maar heeft ons niets verteld. Buurvrouw Anneke van ’t
Hoog, zudendorpweg 3, ‘t Harde heeft ons wel eens gewaarschuwd. Ook haar dochter Annemiek deed dat. Die
zag mannen na een boze opmerking binnengelaten worden en na een uurtje weer weg gaan. Is eenvoudig te
controleren. Aanklacht wegens misbruik en gebruik voor films zonder toestemming en wegens het achterhouden
van een misdrijf door justitie voor ons beide.
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6a
Dit ook voor en namens mijn vrouw die het zelf nog niet kan doen.
7 (wellicht verjaard, maar was nog niet bekend)
Poging tot moord op Hans Smedema in vermoedelijk Motel Bunnik bij Zeist in 1975/begin 1976. Werd er heen
gelokt onder het mom van een potentiële opdracht, maar kreeg drugs in mijn drinken. Een vrouw zag het en
waarschuwde een ober en die de politie. De twee daders, waarvan Jan van Beek er een was, vluchten weg en
droegen mij ook op om snel weg te rijden. Dat deed ik vreemd genoeg, de drug maakt je volgzaam en willoos.
Bij Nijkerk kreeg ik een aanval en ben de vierbaans weg overgestoken naar de EHBO post bij de benzinepomp.
Later nog naar het Boerhave Ziekenhuis in Harderwijk. Stond dag later in de Telegraaf dat het dodelijk had
kunnen zijn en dat het slachtoffer zich bij de politie moest melden.
8 (wellicht verjaard, maar was nog niet bekend)
Misleiden van Hans Smedema door zijn huisarts Hogen Esch uit ’t Harde in 1975/76.
Hij onderzocht waarom ik steeds last had van hyperventilatie (gevolg bovenstaande 5) en zo nerveus was. Ik had
ook toen een flashback over wat er gebeurd was in Utrecht op de kamer van Wies. Hij wilde met Jan van Beek
spreken en met mijn broer Marinus. Op een middag moest ik op de fiets komen en werd er een hypnose sessie
gedaan. Ik kreeg wat te drinken om het te versnellen. Hij vroeg of ik als er iets was gebeurd met Wies, dat ons
huwelijk kon aantasten, dat wilde weten. Nee, dacht ik met mijn verdringingen. Dan wil je dat niet weten en ook
het medicijn zal wel hebben meegewerkt. Of ik een blanco brief wilde ondertekenen hij moest nog nadenken
over de tekst. Niet wetende waar het om ging en onder zijn invloed heb ik iets blanco getekend. Dat is dus een
misdrijf geweest om het ook voor mij verborgen te houden. Er zal wel met Marinus en familie overleg geweest
zijn. Weer werd ons niets verteld en Wies vond wel dat het ontzettend lang had geduurd. Er is meer gebeurd daar
tijdens die sessie. Kan zijn dat deze brief de reden is dat iedereen zich veilig voelt door niets te zeggen. Ik weet
niet wat er in staat, maar herroep hem natuurlijk en maak melding van een misdrijf . Valsheid in geschrifte,
misbruik maken van de willoosheid van een patiënt en verborgen houden van ernstige misdrijven.
9 (wellicht verjaard, maar was nog niet bekend)
Misbruik van mijn vrouw Wietske Smedema-Jansma en misleiding van mij Hans Smedema als persoon door
Hans van der Heide in 1977/78. Deze had toen een Loodgieters bedrijf aan het Vliet in Leeuwarden en had of via
mijn broer Ruud Smedema kennis van het gebeurde of via mijn broer Marinus of Laurens Boxman. Hij wist hoe
hij haar kon dwingen om te doen wat hij wilde en misbruikte haar regelmatig terwijl ze dus wilsonbekwaam was.
Bovendien stelde hij haar ter beschikking van zijn personeel door haar, lachend, aan hen aan te bieden. Ook is hij
na navraag of ik thuis was in Leeuwarden (en hoe hij moest rijden) met zijn personeel naar mijn vrouw in ’t
Harde gegaan en heeft daar een ‘feestje’ gebouwd waarbij mijn vrouw door vrijwel allen werd misbruikt. Veel
die het weten en zouden kunnen getuigen. Wij konden nog geen aangifte doen omdat we er niets van wisten. Het
is naar zowel mij als naar haar een onrechtmatige daad met psychische en materiële schade als gevolg. Hij woont
nu in de flat aan het Europaplein direct rechts vanaf de Heliconweg. Getuigen zijn het personeel van toen. Ook
een buurvrouw toen ik in Leeuwarden een huis huurde aan de Keizerskroon 71 te Leeuwarden in 1977/78 is
getuige van het feit dat hij het huis in ging na een ruzie. Ze heeft me nog gewaarschuwd en had hem herkend.
10 (wellicht verjaard, maar was nog onbekend)
Misbruik door de werknemer van Hans van der Heide van mijn vrouw Wietske Smedema-Jansma. Hij was mee
geweest naar het feestje in ’t Harde in 1978 en wist dus hoe hij met haar moest omgaan om te zorgen dat ze deed
wat hij wilde en later van niets wist. Hij had via Hans van der Heide mijn opdracht om loodgieters werk te
verrichten tijdens de bouw van ons huis in Drachten aan de Sydwende 97, 9204KD. Dus als hij kans zag
misbruikten ze mijn vrouw door mij weg te lokken. Zo kwamen ook de andere bouwvakkers erachter en die
misbruikten haar vervolgens ook terwijl ze wilsonbekwaam was. Deze bewuste loodgieter vond haar zo lief en
geweldig dat hij ook na de bouw nog maandenlang bij haar op bezoek kwam. Mijn dochtertje waarschuwde me
voor een boze meneer, maar als ik Wies vroeg, wist ze van niets. Via mijn secretaresse Stella van Arkel (getuige)
bij Euro-Routing te Leeuwarden, die door mijn doodsbange dochtertje van toen iets meer dan vier jaar werd
gebeld (had ik haar op haar verzoek geleerd), werd ik naar huis gezonden. Maar zag hem alleen vriendelijk
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afscheid nemen. Volgens mij vrouw was er niets aan de hand, wat hij was komen doen wist ze niet meer. Maar
er was niets gebeurd, ze was toch niet gek. Na nog twee keer stuurde Stella achterdochtig geworden mijn broer
Marinus, die met Joop de Boer (getuige) de loodgieter de trap afsloegen, vermoedelijk 1979. Er zit inderdaad een
rode vlek onder aan de trap waar nog Wies, nog ik van wist hoe die daar nu was gekomen. De loodgieter moest
het toen van zijn vrouw (getuige) aan mij bekennen omdat hij niet naar de politie wilde. Maar door de
verdringing was ik het onmiddellijk weer kwijt, wat hij wel wist ook en vertelde. Hij stelde zelfs dat ons kind
Jorrit wellicht van hem kon zijn. Ook hier is sprake van een onrechtmatige daad ten opzichte van mij en naar
Wies die immers wilsonbekwaam was op dat moment wat hij heel goed wist. Marinus en Joop ontkennen, Stella
is helaas nog niet gevonden, maar is een belangrijke getuige.

11 (wellicht verjaard, maar was nog onbekend)
Misbruik van mijn vrouw in 1978/79 en bewuste misleiding van mij door veel van de bouwvakkers in dienst van
Van der Sluis toen aannemer uit Wijnjewoude. Ze waren door de loodgieters op de hoogte en lokten mij zoveel
mogelijk weg en misbruikten haar dan. Ook werd ik op mijn werk gebeld omdat men niet verder kon en dus mijn
vrouw even nodig had voor uitleg hoe ze het wilde hebben. Op vraag of dat niet telefonisch kon, nee dat konden
ze niet uitleggen. Ze is zo twee keer naar Drachten gegaan voor een middag en wist achteraf niet wat ze had
moeten uitleggen, ze wist ook niet meer wat ze precies in die tijd had gedaan. De aannemer Jan van der Sluis
(getuige) (nu de Haan en van der sluis te Grou), zoon, belde me dat ik mijn vrouw daar weg moest houden. Maar
door de verdringing was ik dat al snel vergeten. Ook na de bouw kwamen de bouwvakkers nog wel eens kijken
en wist Wies niet wat ze hadden bekeken.

12 (wellicht verjaard, maar was nog onbekend)
Vermoedelijk moord op buurman Cees van ’t Hoog. In 1980 werd ik twee maal naar Elburg gelokt en steeds
kwam de opdrachtgever niet opdraven. Na de eerste keer belde Cees me op om te vragen of ik bij zijn vrouw was
gewest die dag. Nee dus, maar wel in Elburg, of ik van zijn vrouw wilde afblijven. Begreep er niets van,
helemaal mijn type niet en Wies was veel mooier en liever. De tweede keer reed ik net bij Dronten over de brug
terug, toen hij mij zag en hij naar later bleek ter plaatse een hartaanval kreeg en dood was. Maar Jan van Beek
(getuige) verteld me later dat Cees er achter was gekomen en bij Tijl wat onderzoek had kunnen laten doen. Hij
kwam te dichtbij en men besloot hem te vermoorden. Men wilde ook van mij af en heeft hem laten denken dat ik
een verhouding met zijn vrouw had. Hij kreeg die hypnotiserende middelen stiekem toegediend en hem werd
ingeprent om tegen mij aan te rijden. De eerst keer ging het fout en de tweede keer zat ik net tegen de brug en
zag hij mij dus te laat. Maar trok blijkbaar wel naar links en met de wellicht dodelijke hoeveelheid medicijnen
werd het te veel. Het is wel erg toevallig dat ik toen net daar werd heen gelokt toen hij stierf.
13 (niet verjaard?)
Het misbruiken van mijn vrouw Wies door een kennis van Hans van der Heide tijdens een feest van de Comm.
Club Leeuwarden begin negentiger jaren. Ik stond met hem te praten en hij wees iemand op Wies die met deze
man wegliep. Hij hield mij zelfs tegen toen ik haar achterna wilde. Ze kon wel op zich zelf passen en er zou toch
niet gebeuren hier in de drukte. De vrouw Fredy Boosman (getuige) van een kennis Hans Boosman (oud ABNAMRO dir. nu te Hattem) zag haar misbruikt worden in de garage en waarschuwde me, maar door de
verdringing ging dat direct wee verloren. Een andere kennis Herman van Kesteren (getuige en nu partner PWC
te Groningen) vroeg me toen om haar in de garage op te halen. Maar daar zag ik het wel, maar was het
onmiddellijk kwijt door de verdringing (blackout).Toen ik hem tegenkwam vond hij het natuurlijk zeer vreemd
dat ik Wies daar gewoon liet staan misbruikt te worden, hoewel men ook niet kon weten of ze het niet vrijwillig
deed. Hij nodigde mij later uit in Hotel Drachten en vroeg of ik nog wist wat er in de garage was gebeurd, nee
dus.
Hans van der Heide weet wie het is en wellicht ook deze kennissen. Ook Lute Spandau, toen comm. Directeur
Rabobank Leeuwarden, heeft haar een keer teruggebracht en zei dat ik op haar moest passen. Ook hier is sprake
van aanzetten door Hans van der Heide, misleiding van mij en misbruik door die kennis van Hans van der Heide.
Aangifte kon niet eerder omdat door de verdringing we het beide niet meer wisten. Dus diverse onrechtmatige
daden.
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13a
Dit ook voor mijn vrouw die nog geen aangifte kan doen.

14 (niet verjaard?)
Hetzelfde als onder punt 8 vond plaats tijdens het afscheid van Albert Tiemersma in 1993. Weer werd Wies door
iemand, wellicht dezelfde mee naar beneden genomen. Deze man probeerde de truc om haar in de tweede
persoonlijkheid te krijgen ook op mij uit. Vandaar dat ik het nog weet. Hij staat vermoedelijk ook op de video
die van het feest is gemaakt en die in mijn bezit is. Hij vroeg mij ook naar de naam van Henriette Blommendal
(hoofd PZ IHN) die volgens mij later werd verkracht. Geloof niet dat men toen achterhaald heeft wie het was,
maar dat is dan waarschijnlijk deze man. Ook hier dus weer misbruik van iemand die wilsonbekwaam is, een
onrechtmatige daad en misbruik van Wies.
14a
Zij zelf kan geen aangifte doen en dus doe ik dat hier als haar vertegenwoordiger.

15 (niet verjaard)
Het in 2000 niet op het dringende verzoek om hulp van Hans Smedema ingaan om opheldering van het gebeurde
toen zijn geheugen terug kwam in maart 2000.
Klazien Hoekstra-Jansma, P. Lastmanstraat 4, 7944GD Meppel 0522-244850 mobiel 06-54970943, de zuster
van mede slachtoffer Wietske Smedema-Jansma heeft tijdens bezoek in haar fysiotherapie praktijk in Meppel in
tweede kwartaal 2000 het gebeurde glashard ontkend. Terwijl ze al 28 jaar op de hoogte was. In een volgend
gesprek bekende ze eerst en gaf aan dat broer Marinus Smedema of vriend en medestudent uit 1972 Roland
Wester (nu te Roermond, Laan v. Schondeln 8, 6045CZ 0475-343127) het dan moesten hebben verklapt, doch
ontkende snel weer. Bovendien heeft ze er voor gezorgd dat bewijsmateriaal uit ons huis werd ontvreemd. Het
zou zich nog in haar huis kunnen bevinden. Hiermee was het doen van aangifte onmogelijk omdat men wanen
aangaf. Hetgeen onjuist is.
Ook heeft zij diverse malen bewijsstukken uit ons huis ontvreemd. O.a. een advertentie uit 1972 die ik had
bewaard, een rode pruik en een bladzij uit een dagboek. Zij weet hoe ze Wies in de andere persoonlijkheid, moet
krijgen. Wies weet er daarna niets meer van. Ze heeft ook Wies aan een vriend van haar seksueel uitgeleend.
Slachtoffer Hans Smedema werd hiermede veroordeeld tot een hel op aarde en iets wat lijkt op psychologische
marteling. Immers gedurende vier jaar werd hij mede hierdoor en door de ontkenningen van anderen heen en
weer geworpen tussen wel waar of niet waar en ben ik u gek of niet. Psychiater, twee jaar een neuroloog,
onderzoeken afd. psychiatrie van het AZG, arbeidsongeschikt enz. Het iemand zodanig voor de gek houden, dat
deze denkt dat hij gek is of aan wanen lijdt, is een onrechtmatige daad. Er wordt misbruik gemaakt van iemand
die wilsonbekwaam is. Er wordt onevenredig veel schade geleden.
16 (niet verjaard)
Dit bovenstaande geld ook voor haar zuster Betty Rijsmus-Jansma te Wijk bij Duurstede. Ook deze ontkende op
een vraag van Wietske Smedema-Jansma in 2000 elke gebeurtenis, terwijl ze wel degelijk op de hoogte is. Dit is
een onrechtmatige daad met psychische en materiele schade als gevolg.
17 (niet verjaard)
Ook de drie broers Johan Smedema (Logterberge 6, 6591HH Gennep 0485 540099) te Gennep, Marinus
Smedema te Leeuwarden en Ruud Smedema (Klokbekerweg 2, 8162RL Epe) ontkenden na degelijk overleg op
1 februari 2004 in Epe nog steeds het gebeurde. Er werd volgens hen ook niet onderling over gesproken, maar ik
weet dat men een bijeenkomst heeft gehad en het heeft besproken. In ieder geval moeten Marinus en Johan op de
hoogte zijn. Pertinent niet waar, je bent ziek. Ga naar een psychiater. Wel vraagt Johan of ik het kan bewijzen,
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met andere woorden, alleen als ik met bewijs kom is men bereid om het toe te geven. Volgens mij is er sprake
van samenzwering van mijn familie met de familie van Wies met als doel het verborgen houden van ernstige
misdrijven ons aangedaan.
Dus ook hier is sprake van een onrechtmatige daad met psychische en materiele schade als gevolg. Bovendien
onthoudt men ons zo opzettelijk de juiste specialistische hulp, sterker nog men veroorzaakt opzettelijk foutieve
medicatie en foutieve medische hulp met hoge kosten en veel schade.

18 (niet verjaard)
Misbruik van mijn vrouw Wies door onze vriend en buurman Jaap Duys. Deze was vanaf het begin een keer
getuige en wist dus dat er iets gaande was. Hij werd ook als buurman door de familie gewaarschuwd om een
oogje op haar te houden als ik niet thuis was. Hij maakte echter misbruik van haar door mij te drogeren met een
slaapmiddel, zijn vrouw kon altijd al slecht slapen en die overtuigde hij dan ook om een slaappil te nemen. Dan
kon hij dus rustig bij ons komen en haar misbruiken. Dat heeft hij dus veel gedaan en ook tijdens hun bezoek aan
ons vakantiehuisje in Lorgues 1999. Daar betrapte ik hem toen hij een slaapmiddel in het glas roerde. Maar hij
zei dat het voor zijn vrouw Wimke was en vroeg mij om haar niets te zeggen. Echter hij zag toch kans om mij
het ook toe te dienen en ik werd plotseling erg moe. Later hoorde ik een tik tegen het raam en Wies is naar
beneden gegaan, maar ik was te moe om iets te doen. Zijn vrouw Wimke kwam erachter omdat ze altijd 50 pillen
meenam en ze nu plotseling een aantal miste. Er ontstond ruzie en hij moest het mij vertellen van haar, maar
deed het nog net niet en te vaag. Wel hoorde ik later Wimke het zeggen, maar Wies wist van niets en Wimke liet
het er maar bij. Ik had nog steeds last van verdringing en was het te snel weer vergeten. Weer onrechtmatige
daad, misbruik van mijn onwetendheid en misbruik van een volledig wilsonbekwame Wies die nog steeds van
niets weet. Dit gebeurde tijdens onze vakantie in Trets in 2001 nog een keer en wie weet nog steeds. Oud
narcotiseur Henk Andriessen waarschuwde mij al een keer voor Jaap die een verhouding zou hebben met Wies.
18a
Dit ook voor mijn vrouw die zelf nog geen aangifte kan doen.
19 (niet verjaard)
Het door architect Gelt Glas (Sassingastins 81a, 8925JK Leeuwarden 058-2675572) in 2000 ontkennen van zijn
eerder aan mij vertelde verhaal van de dader. In 1999 vertelde hij mij aan de bar van het Oranje Hotel dat hij met
een Jan van Beek had gesproken op een soort familiereünie. Deze had gezegd dat hij een verhouding had gehad
met mijn toenmalig vriendin Wies. Hij vroeg of ik daarvan wist, nee dus. Hij wist ook dat ik van niets mocht
weten. (!) Maar toen in maart 2000 mijn geheugen terugkeerde en ik hem wat later vroeg, ontkende hij glashard.
Maar hij was wel die avond bij mijn huis in de buurt geweest. Wies weet van niets. Navraag aan zijn vrouw Ans
wijst uit dat er toen wel degelijk een familiebijeenkomst was geweest en zijn vrouw is een van Beek.
Dus weer onrechtmatige daad met psychische schade en materiële schade als gevolg.
20
Vermoedelijk is justitie op de hoogte van dit alles, maar zijn er vroeger (buiten ons om) afspraken gemaakt over
het verborgen houden van dit alles. Men werkt dus niet mee, maar wellicht zelfs tegen. Kan zijn dat ook de brief
van Hogen Esch uit ’t Harde hier mee te maken heeft. Verborgen houden van een misdrijf is strafbaar. Kan ook
gewoon de dader of een betrokkene zijn die (bij justitie) probeert om alles in de doofpot te houden. Te veel
tegenwerking.
In september 2003 is door mij zelf een vaderschapstest van mijn drie kinderen aangevraagd aangezien bij twee
mij werd verteld dat het wel eens kinderen van een ander kunnen zijn. Dit was geen gewaarborgde test. Uit de
test blijkt dat ze van wel van mij zijn, maar als justitie betrokken is, kan het zijn dat de materialen, onderschept
zijn en gewijzigd. Een gewaarborgde test zou dan noodzakelijk zijn.
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Productie 6 Verzoek ingrijpen Ministerie van Justitie 27 juli 2004
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Aangetekend
Ministerie van Justitie
De weledelgestrenge heer Mr. J.P.H. Donner, minister van Justitie
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag

Drachten, 27-7-2004 15:56
Betreft: Geen reactie van Officier van Justitie Parket Leeuwarden op zeer waarschijnlijke reeks misdrijven
Geachte heer Donner (of zijn zaakwaarnemer in deze),
Met zeer grote terughoudendheid zend ik u dit schrijven, gedwongen door de omstandigheden. Tenslotte hebt u
wel andere prioriteiten op dit moment. Hopelijk kan het gewoon via een afdeling van uw organisatie worden
afgehandeld, zo moeilijk is het ook weer niet.
Echter de gebeurtenissen en het zeer vreemde gedrag van o.a. politie en justitie in deze dwingen mij tot het op
hoog niveau bekend maken van deze onverkwikkelijke en groteske kwestie. Fouten in de procedure moeten in
dit geval uitgesloten worden, zeker omdat dit vrijwel zeker in een later stadium, hopelijk anoniem, een hoge
publiciteitswaarde zal hebben. Sterker nog, zal moeten hebben om herhaling hiervan te voorkomen en om
bovendien onschuldige toekomstige slachtoffers (en wetsdienaren) te waarschuwen. Volgens mij is deze case
volstrekt uniek.
De eigenlijke case is in dit verband niet zo interessant als wel de toch zacht gezegd vreemde reactie van politie,
justitie en getuigen. Om toch een kleine indicatie te geven zodat er geen misverstand over welke zaak het betreft
kan ontstaan, is het volgende.
De case betreft het herhaaldelijk drogeren van mij en mijn vriendin, nu vrouw in 1972, en haar gedurende ruim
een jaar seksueel misbruiken. Als gevolg van het niet doen van aangifte door de omgeving gecombineerd met
amnesie en verdringing en het achterwege laten van medische specialistische hulp, is het misbruik niet
geëindigd, maar juist doorgegaan tot niet zo lang geleden voor zover bekend. Nadat via flashbacks en normale
herinneringen het geheugen terugkwam werd gedurende de afgelopen vier jaar onderzoek pas duidelijk wat er
was gebeurd. Gezien de totale omvang een groteske en bizarre case. Familie ontkennen het nog steeds ondanks
overweldigen argumenten. De geraadpleegde politie in 2000 van kantoor Leeuwarden gaf aan dat er files die er
hadden moeten zijn ontbraken en het toenmalige hoofd van politie Peter Slot gaf aan dat hij ‘niets mocht
zeggen’. Daarmee impliciet aangevend dat er hogerop in de hiërarchie iemand is die hem ervan weerhoud om
mij meer informatie te verstrekken. Dit laatste klopt overigens ook met het complexe verhaal waar de politie
diverse malen bij betrokken was over de 32 jaar durende (tot heden) zaak heen.
Het punt is dus nu dat al in 2000 bij navraag bij toenmalig hoofd politie Peter Slot en rechercheur Voshol , beide
van kantoor Leeuwarden, men blijkbaar gegevens achter hield en daartoe werd gedwongen door een ‘hogere’
binnen justitie zonder dit aan mij/ons te (mogen) melden.
Na mijn vier jarig onderzoek heb ik opnieuw schriftelijk alle stukken en bewijzen incl. mogelijke getuigen
genoemd. Dit onderzoeksrapport heb ik op 26 april 2004 met een mondelinge toelichting aan rechercheur Haye
Bruinsma van kantoor Drachten afdeling zeden, afgegeven. Bij navraag na drie weken omdat ik niets hoorde, gaf
hij aan het al de volgende dag of zo aan een officier van justitie van parket Leeuwarden te hebben doorgegeven
omdat dit buiten de capaciteiten van kantoor Drachten viel en hoogstwaarschijnlijk bij de landelijke
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politiekorpsen thuis hoorde. De case is door mijn onderzoek en het noemen van de getuigen in een paar dagen op
te lossen, echter nu na drie maanden is er helemaal niets gehoord van justitie. Op een brief van nu vijf weken
geleden om een schriftelijke reactie is ook geen antwoord gekomen. Slechts stilzwijgen. Er is ook nog geen
proces verbaal opgemaakt, omdat ik eerst zou worden gehoord, volgens de heer H. Bruinsma van kantoor
Drachten.
Op zich klopt dit precies met ‘het verhaal’ n.l. dat men al in 1973 gezamenlijk tussen justitie en familie de
afspraak heeft gemaakt om, zonder ons daarin te kennen (!), voor en over ons te beslissen dat aangifte niet nodig
was en dat specialistische hulp beter achterwege kon blijven, het zou vanzelf wel ophouden en stoppen.
Dit met de ‘groteske’ volstrekt unieke nu al 32 jaar durende met elkaar samenhangende reeks van misdrijven tot
gevolg.
De kans dat een mededader uit 1972 nu toevallig bij justitie werkt en een en ander niet boven tafel wil hebben
acht ik bijzonder klein. Waarschijnlijker is dat in 1973 tussen justitie, familie en wellicht medici de foutieve
(onomkeerbare ?) beslissing is genomen om er een doofpot affaire van te maken. Het blijkt mogelijk te zijn dat
medici als ze denken dat het kennen van de waarheid te negatieve gevolgen voor een slachtoffer kan hebben, de
waarheid niet hoeven te vertellen. (!) In dit geval dan met dramatische gevolgen.
Dat inmiddels wij wel op de hoogte zijn van de gebeurtenissen, maakt hen blijkbaar niet uit.
Ik heb dan ook het volgende verzoek aan het Ministerie van Justitie:
1.
2.

3.
4.

Waarom wordt er niet adequaat en volstrekt normaal door justitie en politie gereageerd op de door mij
aangegeven misdrijven.
Indien er inderdaad sprake is van een doofpotaffaire bij justitie zelf, dan wens ik dat die onmiddellijk
wordt opgeheven en per omgaande per aangetekende post aan mijn persoon gericht alle bekende
informatie over deze zaak wordt meegedeeld. Dus het complete dossier. Indien er zaken niet in (mogen)
staan, dient aangegeven te worden waarom dit het geval is en volgens welke wetten of regelingen.
In vervolg op punt 1, natuurlijk justitie de opdracht geven om de getuigen te horen en schriftelijk mij
het resultaat te laten weten.
Waarom heeft justitie in eind 1972/73 toen het in Utrecht bekend werd, en wij wilsonbekwaam waren
door de amnesie en verdringing, niet namens ons aangifte gedaan en specialistische hulp ingeroepen. En
op grond van welke wetten en regels was dit gebaseerd, en welke waarborgen om herhaling te
voorkomen zijn toen (wellicht) ingebouwd.

Omdat men blijkbaar het niet nodig vindt om op mijn brieven of verzoeken te reageren, verzend ik deze brief
geheel tegen mijn natuur in per aangetekende post met ontvangstbevestiging.
Indien ik niet binnen vier weken een schriftelijke reactie heb ontvangen rest mij niets anders dan deze case in het
nieuws te brengen om zo een onderzoek af te dwingen, al dan niet via justitie of onderzoeksjournalisten.
Ik hoop dat deze laatste uitgestoken hand alsnog tot een normaal menselijke samenwerking en oplossing van dit
raadsel kan leiden.
Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
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Productie 7 - Klacht weigering Proces-verbaal Politie Drachten
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252 mobiel 06-53923341
E-mail: hans@smedema.com
Persoonlijk en vertrouwelijk
Politiebureau Drachten
T.a.v. de heer H. Bruinsma afd. zedenzaken
Postbus 601
9200AP Drachten

Drachten, september-2004 13:06
Betreft: mijn brief d.d. 23-4-2004 mbt aangifte diverse zedendelicten
Brief d.d. 10-6-2004 met verzoek tot opheldering over gebrek aan actie
Geachte heer Bruinsma,
Op 23 september verzocht ik om een afspraak voor het opmaken van proces-verbaal mbt de bij u inmiddels
bekende ‘groteske’ zaak. Op 24 september zou u met justitie overleggen hoe dat het beste kan geschieden.
Ik wacht dienaangaande uw bericht op korte termijn af.
Bijgaand een aanvullend stuk dat bij de al in uw bezit zijnde stukken dient te worden gevoegd tbv het op te
maken proces-verbaal. Uitdrukkelijk meld ik dat er veel meer informatie beschikbaar is indien noodzakelijk.
Naar ik pas op 10 september begreep is men zonder proces-verbaal niet van plan om ook maar iets te doen. Ik
beklaag mij erover dat dit niet direct op 26 april is verteld omdat dit dan onmiddellijk geregeld had kunnen
worden. Mijn stukken laten niets aan het toeval over en zijn glashelder. Nu zijn vijf kostbare maanden verloren
gegaan. Uw toezegging dat ik een gesprek zou krijgen met een ovj bleek onjuist en werd mij niet eens
meegedeeld.
Naar de totale houding van politie en OM kijkend sedert 1972 is het een grote aaneenschakeling van weigeringen
om twee slachtoffers ook maar een klein beetje te helpen om verdere misdrijven te voorkomen.
Er wordt sedert 1972 over en voor ons beslist alsof men god zelf is.
Als subtitel voor mijn boek heb ik dan ook gekozen:
‘De grootste vijand is een vriend die een vijand blijkt te zijn’.
Met vriendelijke groet,
Ing. H. Smedema
Bijlage:

aanvullende feiten
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Ing. Hans Smedema
Sydwende 97, 9204KD Drachten 0512 542252
Aanvullende feiten tbv eerdere aangifte d.d. 26 april:
1.

Op maandag 26 april om 10.15 uur heb ik Hans Smedema, geboren 27 maart 1948 te Leeuwarden,
wonende aan de Sydwende 97, 9204KD te Drachten, aan de heer H. Bruinsma van de afdeling zeden
van de politie te Drachten een onderzoeksrapport verstrekt. Het betreft een langdurig misdrijf dat begon
in januari 1972 en gedeeltelijk tot op heden voortduurt. Door amnesie kon niet eerder aangifte worden
gedaan. Derden hebben opzettelijk nagelaten om aangifte te doen of werden door het OM geweigerd
omdat men er van uit gaat dat ook zij die wilsonbekwaam zijn en niet zelf aangifte kunnen doen, dit
toch zelf moeten doen. (!) Dit is dan een omissie in de wetten en regels.
2. Het nu volgende is het resultaat van ruim vier jaar onderzoek, doch ook bestaat de hele kleine, te
verwaarlozen, kans dat dit ‘Delusional Disorder’ is. Maar dan moet de het hele verleden van aangever
op verzinsels berusten. En dat zonder dat zijn omgeving het ooit gemerkt heeft. Het wel of niet waar
zijn is nu juist het eerste doel van het gevraagde onderzoek. De strafrechterlijke kant indien wel waar
een tweede. Vast staat dat mijn vrouw Wies helemaal van niets weet en dat betrokkenen alles ontkennen
op een misser na die het dan juist bewijst. Het vermoeden bestaat dat familie echter door de dubbele
persoonlijkheid ook een ‘andere’ Wies ziet die het wel weet. Dit wordt dan echter voor mij verzwegen.
(verzwijgen van misdrijven)
3. Mij is bekend dat er een afdeling speciale zaken van of OM of justitie bij betrokken is en dus op de
hoogte is. Ik heb er recht op om hiervan op de hoogte te worden gesteld.
4. Op dit moment is normaal functioneren van aangever onmogelijk, want indien niet waar moet een groot
deel van zijn volledige verleden helemaal nooit gebeurd zijn. Dat is een slopende situatie. Feitelijk is dit
een opzettelijke psychologische marteling. Dus een nog steeds voortdurend misdrijf wat in 1972 is
begonnen. En nog steeds wordt iedere hulp de beide slachtoffers opzettelijk onthouden. Met name door
het OM. (!)
5. Het betreft diverse misdrijven waaronder drogeren, zonder toestemming misbruiken voor films en/of
video’s, het aan derden ter beschikking stellen van zijn vriendin en later zijn vrouw zonder haar of zijn
toestemming. Dit middels drogeren en ernstige mishandeling die amnesie en verdringing tot gevolg had.
Zie andere stukken.
6. In maart 2000 kreeg Hans Smedema in drie weken middels flashbacks de ergste stukken geheugen weer
terug. Gezien de ernst, de abnormale lange duur, de ontkenningen van betrokkenen, geloofde hij het
eerst zelf niet, doch zoals altijd het geval bij amnesie, kwam steeds meer van het gebeurde terug. Tot
een sluitend verhaal ontstond met vele getuigen die het wel degelijk moeten weten. Jaartallen en feiten
bleken exact te kloppen, een beelden van de flashbacks kloppen ook met foto’s die nog aanwezig
waren. Van verjaring zou geen sprake mogen zijn omdat opzettelijk men de misdrijven heeft verzwegen
en de beide slachtoffers de juiste medische hulp die dit kon opheffen ook opzettelijk heeft onthouden.
7. In het onderzoeksrapport dat is afgegeven geeft aangever ruim 65 punten aan die voor hem het bewijs
leveren, en die middels vele getuigen ook het juridisch bewijs kunnen leveren. Hij geeft zelfs aan de
namen van vele daders en bovendien vele getuigen, met naam, adres en telefoonnummer. Dus een
sluitend verhaal dat altijd tot vervolging moet leiden.
8. Het is een misdrijf dat in zijn volle omvang met elkaar samenhangt, doch natuurlijk ook uit
deelmisdrijven bestaat, waaronder het verzwijgen van misdrijven door de familie tot op heden. Met als
direct gevolg het voor ziek verklaren van aangever. Hoewel het dus één geheel vormt, zullen als gevolg
van het opzettelijk verzwijgen, vele zaken (opzettelijk) verjaard kunnen zijn. Tenzij het als een geheel
gezien wordt.
9. Gezien bovenstaande doet aangever hier dus nu officieel aangifte middels dit summiere verslag en
middels het al verstrekte gedetailleerde onderzoeksrapport dat al in het bezit is van politie en officier
van justitie. Hij wenst te worden gehoord zodat aanvullende informatie kan worden verstrekt.
Bovendien wenst hij op de hoogte te worden gehouden van vorderingen tijdens het onderzoek. Getuigen
dienen juridisch gewaarmerkte verklaringen af te leggen waarbij hen is gewezen op de consequenties
bij onthouden van de waarheid. In overleg krijgen getuigen of daders vrijwaring voor vervolging van
aangever.
10. Voor zover in dit stadium noodzakelijk of gewenst is ook mijn vrouw bereid om te verklaren dat een
onderzoek gewenst is (heeft ze in gesprek met H. Bruinsma al mondeling gedaan), doch kan natuurlijk
pas in overweging nemen om aangifte te doen zodra ze op de hoogte wordt gebracht van de gepleegde,
voor haar opzettelijk verzwegen, misdrijven. Indien hier mij onbekende redenen een rol spelen wens ik
daarvan op de hoogte te worden gesteld zodat actie kan worden ondernomen, met name hoe voor een
selectief wilsonbekwaam persoon toch aangifte kan worden gedaan.
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Belangrijke vragen:












Op welke wijze en volgens welke wetten en regels is eind 1972, begin 1973 in Utrecht besloten om
geen correcte medische hulp te vertrekken aan de beide slachtoffers. Doofpotaffaire is toen gestart. Wie
waren daarbij betrokken, wat is toen afgesproken.
Welke waarborgen om herhaling te voorkomen zijn toen ingebouwd.
Toen in 1972 Ans Schuh bij de politie melding maakte van misdrijven jegens Wies en dat deze zelf van
niets wist, waarom is toen niet ingegrepen. Ze kreeg toen te horen, dat Wies dan zelf aangifte moest
doen, wat immers niet kon door amnesie. De perfecte misdaad.
Toen men in maart 1973 ontdekte dat het misbruik gewoon doorging en mijn vrouw feitelijk gegijzeld
werd, waarom is toen geen correcte medische hulp ingeroepen en welke waarborgen zijn toen getroffen
om herhaling te voorkomen.Waarom geen aangifte.
Idem bij het misbruik van beide slachtoffers tbv film en/of video in ca. 1974 in ’t Harde waar politie bij
was.
Toen herhaald misbruik in 1973-1977 door Laurens Boxman bij broer Marinus bekend werd, waarom is
toen geen aangifte gedaan en medische hulp aan het slachtoffer Wies en aangever onthouden.
Toen in 1975/76 huisarts Hogen Esch uit ’t Harde achter de waarheid kwam, waarom is toen geen
aangifte gedaan en de juiste medische hulp ingeroepen.
Dit gaat zo verder gedurende alle feiten vermeld in mijn rapport....
Toen mijn broer Marinus en Joop de Boer een verkrachter op heterdaad betrapten in 1979, waarom is
toen geen aangifte gedaan en waarom de slachtoffers medische hulp onthouden.
Toen in ca. 1990 mijn rotary vrienden Herman van Kesteren en Hans & Fredy Boosman (zie rapport) er
achter kwamen, waarom is toen geen medische hulp ingeroepen of aangifte gedaan.
Waarom heeft politie/OM toen ik in midden 2000 een verslag van de flashbacks aan Peter Slot
(toenmalig hoofd politie) en rechercheur Voshol werd verstrekt, mij niet op de hoogte gebracht van de
gepleegde misdrijven en actie ondernomen. Met welk recht is mij toen noodzakelijke informatie
onthouden. De misdrijven gingen immers nog steeds door ! Waarom is ons ook toen (en nu nog) de
juiste medische hulp onthouden.

De heer H. Bruinsma van afdeling zeden politie Drachten gaf te kennen dat een en ander ongeloofwaardig
zou zijn. Dit terwijl daders en getuigen met naam en al genoemd worden. Ten overvloede verwijs ik naar het
handboek ‘Trauma, dissociatie en hypnose’ van O. van der Hart, druk 4, ISBN 902651736X. Bovendien
verwijs ik naar psychiater de heer Ellert Nijenhuis van GGZ te Assen die een en ander kan onderschrijven.
Hij zal binnenkort een second opinion in mijn case geven. Een en ander is wel degelijk mogelijk en komt
veel meer voor.
Ook de opmerking dat mijn vrouw zelf eerst aangifte moet doen is zoals boven al aangegeven volstrekt
onjuist. Ik doe aangifte van mijn deel en doe aangifte voor mijn vrouw wegens wilsonbekwaamheid in deze
zaak. Mijn vrouw loopt op dit moment nog steeds een groot gevaar om te worden gemanipuleerd (2003 nog)
en/of misbruikt.
Zoals eerder gemeld worden alle gebeurtenissen incl. de wijze waarop het OM en Justitie in deze case
optreden in een boek verwerkt en dit zal leiden tot de nodige maatschappelijke discussie hierover.
Advies is aan OM om hier enigszins correct mee om te gaan zodat later de publieke vragen op een eerlijke
en van hoge normen getuigende wijze beantwoord kunnen worden.
In verband met eventuele juridische stappen in een later stadium ontvang ik graag schriftelijk en
gemotiveerd antwoord op mijn vragen en over wat het OM in deze zaak al weet en na een onderzoek te
weten is gekomen.
Ook bij een weigering, zoals door de heer H. Bruinsma al verwoord, graag de motivatie.
Tot op heden heb ik dus vier maal verzocht om proces verbaal op te maken zodra nodig. In 2000, op 26 april
aangeboden, op 10 september opnieuw genoemd en geweigerd en nu op 24 september opnieuw om een
afspraak gevraagd zodat proces verbaal kan worden opgemaakt. Weer moet er eerst overleg met justitie
plaatsvinden en is nog steeds geen afspraak gepland !
Waarom wordt geprobeerd om mij niet een aangifte te laten doen? Waarom wordt ik al vijf maanden aan het
lijntje gehouden en er geen actie ondernomen?
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Ik wens dat dit stuk samen met de al eerder verstrekte stukken onderdeel uitmaakt van het proces-verbaal
dat wordt opgemaakt.
Aangever:
Ing. Hans Smedema te Drachten, 24 september 2004.
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Productie 8 - Klacht Hoofd officier Justitie Leeuwarden & latere antwoord
Ing. Hans Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252 mobiel: 06-53923341
E-mail: hans@smedema.com
Arrondisementsparket Leeuwarden
T.a.v. Hoofdofficier van justitie,
de weledele heer mr. L. den Hollander
Postbus 21035
8900JA LEEUWARDEN

Drachten, 1-10-2004 15:48
Betreft:

Zedenzaak bekend bij de heer H. Bruinsma Drachten en
Mevr. Duinhoven, ovj

Geachte heer Den Hollander,
Hierbij dien ik officieel een klacht in over de weigering van het OM en/of justitie bij de behandeling van mijn
case mbt het ernstige vermoeden van misdrijven en met name zedenmisdrijven, lopende vanaf 1972 tot en met
heden, zoals aangegeven in mijn onderzoeksrapport afgegeven aan de heer H. Bruinsma, afdeling zeden, van
politie te Drachten.
1.

Op 13 april 2000 sprak ik met een eerste gebrekkige concept over deze zaak met het toenmalige hoofd
politie de heer Peter Slot. Ik vroeg hem wat hiervan al bekend was omdat dit uit mijn verhaal blijkt.
2. In een gesprek op 3 mei 2000 met de heer Voshol van kantoor Leeuwarden bleek dat er files misten en
dat hij er niets aan kon doen verder.
3. Navraag aan Peter Slot of hij een bepaalde getuige had gevraagd leverde het antwoord op: ‘dat mag ik
niet zeggen’.
4. Na vier jaar eigen onderzoek waaruit bleek dat het vermoeden van ernstige misdrijven wel degelijk op
waarheid berust, is een schriftelijk onderzoeksrapport en aangifte van ruim twintig punten aan de heer
H. Bruinsma afdeling zeden van politie Drachten overhandigd op 26 april 2004.
5. Deze gaf in het gesprek te kennen dat ik zou worden uitgenodigd door een ovj voor een gesprek
hierover. Het was een zaak voor de landelijke politie. Omdat ik niets hoorde, heb ik gebeld, ik zou
spoedig iets horen, de zaak lag bij mevr. Duinhoven ovj. Mij is nooit meegedeeld dat ik eerst een
proces-verbaal moest laten opmaken!
6. Op 10 juni 2004 schreef ik de heer H. Bruinsma een brief met verzoek om opheldering aangezien ik nog
steeds niets had gehoord.
7. Mijn echtgenote die ook wachtte op een onderzoek zodat de zaak glashelder zou kunnen worden
opgelost, vond uit dat bij het parket te Leeuwarden hierover niets bekend was en nam contact op met
de heer H. Bruinsma. In een gesprek drong zij aan op een onderzoek, doch gaf toe zelf niets van
misdrijven te weten. (hetgeen logisch is bij amnesie die optreed bij zeer ernstige misdrijven, mijn
verhaal maakt dit glashelder)
8. Omdat alles in ‘het verhaal’ wijst op een doofpotaffaire waar het OM en/of justitie dus vermoedelijk
van op de hoogte moeten zijn, schreef ik op 27 juli 2004 de minister van justitie een brief met verzoek
om op een onderzoek aan te dringen.
9. Het college van Procureurs-generaal bij monde van J. Mooijen zond mij een bevestiging op 26 augustus
2004 en gaf aan een verzoek tot opheldering aan het hoofd van justitie te hebben gezonden.
10. Op 10 september werd ik voor een gesprek door de heer H. Bruinsma uitgenodigd die mij pas toen
meedeelde dat men er niets aan ging doen omdat het ongeloofwaardig was en omdat ik niet aangifte
mocht doen. Mijn vrouw moest aangifte doen, terwijl ik al uitdrukkelijk had gesteld dat ik aangifte deed
voor hetgeen mij was aangedaan. Verder dat ik, gezien het feit dat mijn vrouw zelf nog niet in staat is
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om aangifte te doen omdat ze nog aan amnesie leidt, zelf toch ook aangifte doe voor hetgeen haar
vermoedelijk is aangedaan. Hij weigerde mijn aangifte op te nemen en een proces-verbaal op te maken!
11. Na juridisch advies te hebben ingewonnen bij mr. P. Hoekstra, bleek mij toen pas dat zonder dat er een
proces-verbaal is opgemaakt, er helemaal geen onderzoek gedaan wordt. (!)
12. Na diverse telefoontjes waarin ik aangaf dat ik proces-verbaal wilde laten opmaken, kreeg ik op 1
oktober 2004 pas te horen dat de heer H. Bruinsma geen proces-verbaal wilde opmaken, ondanks het
verzoek daartoe. Ik moest nu wachten op een antwoord van de minister van justitie ! Volgens hem wil
mijn vrouw geen onderzoek, hetgeen onjuist is. Bovendien is ook mij het nodige aangedaan. Op mijn
uitdrukkelijk verzoek om proces-verbaal op te maken werd niet ingegaan. Geweigerd (!)
De klacht betreft dus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waarom is niet al in april 2000 correct op de zaak gereageerd.
Waarom is mij op 26 april 2004 niet onmiddellijk meegedeeld dat een proces-verbaal noodzakelijk is !
Waarom heb ik ondanks de toezegging niet een gesprek met een ovj gekregen om fouten in de
procedure te voorkomen en uitleg te geven. Als slachtoffer weet ik natuurlijk veel.
Waarom wordt mij het recht om aangifte middels een proces-verbaal te doen, ontnomen? Volgens
welke wetten en/of regels gebeurd dat.
Waarom wordt mijn vrouw in deze zaak betrokken terwijl uit het onderzoeksrapport al blijkt dat deze
door de ernst van de misdrijven aan amnesie moet leiden. Volgens welke wetten en regels gebeurd dat.
Ik kan toch als zelfstandig persoon aangifte doen.
Waarom kan er nu geen officiële aangifte middels een proces-verbaal gedaan worden en moet eerst het
antwoord van de minister afgewacht worden. Deze kan enkel aangeven dat ik eerst een proces-verbaal
moet laten opmaken voordat men met een onderzoek kan starten.

Uit mijn rapport blijkt dat al sedert 1972 de politie diverse malen is gewaarschuwd en dat voorzover bij mij
bekend er nooit aandacht aan deze zaak is gegeven. Opzet lijkt mij daarbij uitgesloten, maar dit is wel ongehoord
en grotesk.
Aangezien:
 eventuele daders en veel getuigen met naam en vaak adres en telefoonnummer genoemd worden,
 en omdat hier sprake is van ernstige zedenmisdrijven die ruim dertig jaar lang zijn herhaald,
 bovendien omdat deze zaak uniek en grotesk is
 en omdat hoogstwaarschijnlijk veel meer van deze misdrijven gepleegd worden of nog zullen worden
gepleegd,
is volgens mij ook volgens uw eigen regels prioriteit gewenst.
Met name het feit dat opzettelijk en met voorbedachte rade misdrijven gepleegd kunnen worden waarbij
het slachtoffer achteraf dus van niets weet en dus geen aangifte kan doen, maakt een onderzoek ook
maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk. Sterker nog zo iemand heeft zg verloochening en
vermijding gedrag en kan dus nooit zelf aangifte doen. Zal het onbewust proberen te voorkomen.
Graag hoor ik wanneer ik proces-verbaal mag laten opmaken !
Een en ander zal nu binnenkort ook naar de media gezonden worden.
Hoogachtend,

Hans Smedema
c.c: College van procureurs-generaal mw. Mr. M.T.P. Ten Hagen kenmerk: PaG/BJZ/12078
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Productie 9 - Klacht College Procureurs Generaal
Ing. Hans Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252 mobiel: 06-53923341
E-mail: hans@smedema.com
Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
T.a.v. de weledel gestrenge mevr. Mr. M.T.P. ten Hagen
Postbus 20305
2500EH DEN HAAG

Drachten, 1-10-2004 16:00
Betreft:

uw kenmerk PaG/BJZ/12078 van 26 augustus 2004

Geachte mevr. Ten Hagen,
Ter informatie in deze zeer uitzonderlijke zaak end ik u als bijlage mijn klacht aan de hoofdofficier van justitie
van parket Leeuwarden.
Kort gezegd wordt mij het recht om aangifte middels een proces-verbaal te doen blijkbaar ontzegd totdat de
minister zelf heeft gereageerd.
Het niet mogen doen van aangifte en proces-verbaal is zo onwaarschijnlijk dat niemand dit zal geloven, vandaar
toch maar even dit schrijven zodat een en ander ook naar de media later goed vastligt.
Getuigen en daders zijn bekend, slechts een paar dagen werk. Toch doofpotaffaire?
Hoogachtend,

Hans Smedema
Bijlage: klacht aan hovj parket Leeuwarden.
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Productie 10 - Klacht Korpsbeheerder Dales
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Persoonlijk en vertrouwelijk
Korpsbeheerder Politie Friesland
T.a.v. de weledele heer mr.dr. G.D. Dales
Postbus 21000
8900JA LEEUWARDEN

Drachten, 21-2-2014 11:07:00
Betreft:

Zedenzaak bekend bij de weledele heer hovj mr. L. den Hollander Leeuwarden
en H. Bruinsma te Drachten

Geachte heer Dales,
Helaas is er geen andere mogelijkheid meer dan u, uit hoofde van uw functie als korpsbeheerder, te betrekken in
een uitermate groteske kwestie. Dit overigens op aanraden van H.Ph. Mayer namens ‘De Minister van Justitie’.
Zie bijlage d.d. 15 november 2004.
De bijgevoegde brieven spreken wel voor zich en de eigenlijke onderliggende case is in deze niet zo belangrijk
als wel de procedure bij politie die een aanfluiting is voor onze rechtstaat en rechtsgang.
De essentie is als volgt:
1.
2.

3.

4.

door H. Bruinsma Drachten wordt mij als natuurlijk en rechtmatig persoon geweigerd, om in een
hoogstwaarschijnlijke groteske zedenzaak, middels een proces-verbaal officieel aangifte te doen !
als reden geeft deze op dat het ongeloofwaardig is en dat niet ikzelf, maar mijn vrouw aangifte moet
doen. Deze is echter zoals door mij in alle onderliggende stukken al uitvoerig aangegeven, in deze
wilsonbekwaam wegens amnesie (gezien de ernst van de zaak) en het bijbehorende verloochening en
vermijding gedrag. Zie ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ van Onno van der Hart 4 e druk. In noord is
Ellert Nijenhuis, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, van GGZ Assen hierin deskundig.
bovendien zijn in mijn onderzoeksrapport daders en getuigen met name genoemd en zeer belangrijk ook
ikzelf was het slachtoffer en had 28 jaar amnesie en verdringing. Dus krampachtig volhouden dat ik
geen slachtoffer ben en geen recht heb om aangifte te doen is feitelijk een misdrijf op zich. Het is het
opzettelijk misleiden van slachtoffers, om aangifte te voorkomen.
uit de case blijkt overigens dat politie en justitie wel degelijk kennis zouden moeten hebben van deze
zaak, een doofpotaffaire om eigen fouten te verbergen lijkt dus niet onmogelijk. Bekend is dat een
afdeling speciale zaken van OM of Justitie, in 1978 van deze zaak op de hoogte was. Al in 1972 werd
blijkbaar met familie afgesproken om het in de doofpot te houden. Met groteske dramatische gevolgen.

Artikel 161 WvSv geeft aan dat ieder die kennis draagt van een strafbaar feit, de bevoegdheid heeft
hiervan aangifte te doen. Zie brief 15 november 2004 Directoraat-Generaal Rechtshandhaving.
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Mijn verzoek is dus om politie Drachten onmiddellijk te gelasten om van de bij hen al sedert 26 april
2004 bekende feiten, een officieel proces-verbaal op te laten maken, zodat de normale rechtsgang niet
door onkunde of onnozelheid kan worden belemmerd.
Tevens om diegenen die opzettelijk deze onrechtmatige daad (weigering proces-verbaal en bovendien
het opzettelijk verzijgen van de noodzaak hiertoe) hebben uitgevoerd, dus de heer H. Bruinsma en/of
anderen, te berispen of de anderszins hiervoor geëigende maatregel ter voorkoming van herhaling.
Tevens lijkt het noodzakelijk om de procedures in dit soort zaken nog eens tegen het licht te houden. Al
sedert dus 1972 is politie in Nederland gewaarschuwd. Doch toen en tot/met heden, worden de
aangevers afgepoeierd (uitspraak Peter R. de Vries) met de melding dat iemand met amnesie, dus juist
de meest erge gevallen, zelf aangifte moeten doen van iets waar ze dus per definitie nog geen kennis
van hebben. Sterker nog het logische vermijdingsgedrag weerhoudt hen daarvan. Uitsluitend na een
behandeling kan die worden opgeheven. Dus uitsluitend aangifte door naasten is een optie. Dit zal
echter ook landelijk moeten gebeuren.

Graag ontvang ik een bevestiging van de ontvangst van deze klacht. De weledele heer L. den Hollander hovj
vindt een antwoord in deze blijkbaar niet eens noodzakelijk of correct.

Met vriendelijke groet,

Ing. H. Smedema
Bijlagen: Brief d.d. 15 novermber 2004 Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
Brief d.d. 16 augustus 2004 idem.
Brief d.d. 26 augustus 2004 College van Procureurs-Generaal
Klacht d.d. 1 oktober 2004 aan Hoofdofficier van Justitie
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Productie 11 - Klacht Ministerie van Justitie Mayer
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Ministerie van Justitie
De weledelgestrenge heer Mr. J.P.H. Donner,
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag

Drachten, 10-1-2005 13:26
Betreft:

uw kenmerk 5303652/504/AJ
Hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden H. Ph. Mayer

Geachte heer Mayer,
Helaas is door de hovj mijn verzoek om een onderzoek beantwoord met de niet correcte mededeling dat er al
voldoende onderzoek zou zijn verricht.
Dit terwijl zoal in mijn bijgaande klacht duidelijk is aangegeven, de heer H. Bruinsma van de politie Drachten
mij juist meedeelde dat het ongeloofwaardig was en hij mij niets mocht zeggen. Zie bijlage in deze groteske
zaak.
Van de art. 12 procedure verwacht ik niets omdat het OM niet op voldoende hoog niveau kan opereren in deze
zaak die landelijk ligt en waar, vermoedelijk zelfs een speciale afdeling bij betrokken is.
Uw brief aan het College van Procureurs-Generaal heeft nog geen inhoudelijk antwoord opgeleverd. Uit het stuk
van de hovj kan worden opgemaakt dat dat er ook niet komt omdat men de zaak naar hem heeft verwezen.
Een en ander brengt mij tot de conclusie dat dit raadsel niet zal worden opgelost zonder dat de rijksrecherche zelf
een onderzoek zal gaan instellen. Het vermoeden van een doofpot affaire en bijbehorende corruptie of ernstige
fouten (onbenul), maken dit nu dringend noodzakelijk. Verjaringstermijnen idem.
De enige die dat kan opdragen is de minister van Justitie zelf volgens mijn informatie. Dus hierbij het dringende
verzoek om dit even te laten onderzoeken, met mijn kennis van zaken is dit een kwestie van twee dagen voor een
door de wol geverfde rechercheur.
Het daarop volgende hangt af van wat er wordt vastgesteld en kan dus later worden afgewogen.
Als dit verzoek ook niets oplevert, blijven slechts kamervragen en de bijbehorende publiciteit over volgens mij.
Mij kan dan niet verweten worden dat ik er niet alles, heel correct, aan heb gedaan om dit te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
Bijlage:

brief hovj met afwijzing
Art. 12 procedure.
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Productie 12 - Uitnodiging hoorzitting College Procureurs Generaal
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Productie 13 - Verslag hoorzitting College PG
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Product 14 - Art. 12 procedure ZONDER advocaat!
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Gerechtshof Leeuwarden
Afdeling Strafrecht art. 12 WvSv
Postbus 1704
8901CA Leeuwarden

Drachten, 10-1-2005 13:04
Betreft:

Klacht m.b.t. geen nader onderzoek (niet vervolgen?) zoals gemeld door hovj L.Ph. den Hollander
Kenmerk: 6030-4370/04 Hovj zie brief d.d. 29 november 2004 als bijlage.

Geachte heer/mevrouw,
Conform artikel 12 WvSv doe ik hierbij mijn beklag over de beslissing van de hovj in boven genoemde
brief d.d. 29 november 2004 om geen nader onderzoek (juridisch, het niet vervolgen?) te laten verrichten.
Er heeft volgens rechercheur H. Bruinsma nog helemaal geen onderzoek plaatsgevonden!
In het volgende is bewust gekozen voor een document wat geheel op zichzelf kan staan, dus vrij omvangrijk,
zonder kennisname van de onderliggende stukken, doch deze maken wel onderdeel uit van deze groteske zaak.
De redenen zijn in essentie de volgende:
1. Uit het gesprek met de heer H. Bruinsma van politie Drachten is mij helemaal niet gebleken dat er een
onderzoek is uitgevoerd. Op verzoek om inlichtingen daarover werd uitsluitend geantwoord ‘dat mag ik u
niet vertellen’ en ‘het zal u nooit lukken om dit uit te zoeken’. Het laten opmaken van een proces-verbaal
van aangifte werd mij NIET toegestaan. (!) Er is GEEN inhoudelijke informatie verstrekt. (!) Wel dat het
ongeloofwaardig werd gevonden, maar dat is vrij logisch en juist de reden voor wel een onderzoek van
twee dagen hooguit om te bepalen of het wel degelijk waar is. Als er dus wel een onderzoek is verricht is
mij het resultaat daarvan als slachtoffer onthouden. (!) Door missers van ondervraagden is mij overigens
bekend dat wij worden bedrogen en dat het dus waar is! Ik werd door de heer Bruinsma uitgelachen toen ik
melde dat de veranderde mening van mijn vrouw voort kan komen uit dubbele persoonlijkheid, blijkbaar
gelooft deze (en anderen) niet in dubbele persoonlijkheid en is dat de oorzaak van alle ellende op dit vlak in
Nederland.
2. Anders dan de hovj doet voorkomen is dit niet een simpele zaak van (verjaard) misbruik in uitsluitend 1972,
doch een ‘groteske’ en volstrekt ‘unieke’ langlopende zaak die nu nog voortduurt! Het betreft n.l. het o.a.
drogeren en opzettelijk toebrengen van zwaar trauma door o.a. ernstig misbruik gedurende een jaar in 1972
van mijn toenmalige vriendin, nu vrouw, en als gevolg daarvan het ontstaan van een z.g. dubbele
persoonlijkheid ook wel dissociatie en Emotionele Persoonlijkheid EP genoemd. Mede als gevolg van wat
daar plaatsvond is ook bij mijzelf selectieve amnesie ontstaan, dus hoezo geen strafbare feiten jegens mij?
Dit misbruik is door hen die ervan wisten, o.a. familie en politie of justitie, destijds, en nog steeds, in de
doofpot gestopt. Men heeft gezien de amnesie, voor en over ons beslist en geen aangifte gedaan, en ons als
slachtoffers medische hulp, n.l. het te niet doen van de amnesie, onthouden. Gevolg, het misbruik is blijven
doorgaan tot in 2003 en wellicht afgelopen jaar 2004 nog, hoewel toen, voor zover bekend, niet in de vorm
van misbruik, maar manipulatie om misdrijven te blijven verbergen. Pas in maart/april 2000 kwam ik
langzaam achter de waarheid via flashbacks. Er is dus alle reden om dit als één onderling samenhangend
misdrijf te moeten beschouwen. Daarbij worden door betrokkenen onderling afspraken gemaakt en vormen
zij dus feitelijk een criminele organisatie die inmiddels ruim 32 jaar lang, met succes, functioneert. De hovj
geeft (of heeft) dus foutieve informatie en is hier zeer onzorgvuldig! Hij laat dus twee slachtoffers
rustig aan hun lot over. Die moeten het zelf maar uitzoeken, onmenselijk en verwijtbaar gedrag niet
passend bij iemand op dat niveau maatschappelijk werkzaam.
3. Het kan zijn dat hiervoor nieuwe wetten en/of procedures moeten worden opgesteld. (!) Op zich
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voldoende reden om dit terdege te laten onderzoeken. De meest erge misdrijven worden dus niet
onderzocht omdat iemand met amnesie wordt geacht zelf aangifte te doen van een misdrijf waar deze
nog geen weet van heeft als gevolg van verdringing en dus tijdelijke wilsonbekwaamheid.
Opgemerkt moet worden dat de meeste psychiaters dit ook niet willen en kunnen bevatten, slechts een paar
zijn deskundig genoeg op het gebied van dissociatie zoals Onno van der Hart, auteur boek ‘Trauma,
Dissociatie en Hypnose’ en ook Ellert Nijenhuis van GGZ Assen. Dat boek bevestigd exact mijn stellingen.
De symptomen lijken erg op waanstoornissen en omdat dit nog nooit eerder zo is voorgekomen, maakt dit het
erg moeizaam om mensen te overtuigen, zo niet onmogelijk tot op heden. Hiervan wordt door de familie
handig (meedogenloos) gebruik gemaakt. Een goed en overigens zeer simpel onderzoek is dus noodzakelijk
en maatschappelijk zelfs van groot belang om herhaling en andere lopende (nog onbekende) zaken te
voorkomen.
Hoewel mijn vrouw eigenhandig ook contact zocht met politie om juist op een snelle afwikkeling aan te
dringen (zelfs tot haar vertrek naar de afspraak toe althans !), verschuilt dus zowel de heer H. Bruinsma
als de hovj zich achter het feit dat mijn vrouw geen onderzoek zou willen. De plotselinge reden van deze
wisseling van mening is mij onbekend omdat ik niet bij het gesprek aanwezig was. Zou ze door hebben dat ze
wordt bedrogen en wat er allemaal is gebeurd zou ze wel degelijk aangifte doen. Wel is bekend dat iemand
met een dubbele persoonlijkheid van nature vermijding en verloochening gedrag vertoont en dus per definitie
graag onderzoek zal vermijden. Dat is dus onderdeel van de mentale verminking en mag nooit reden zijn tot
geen onderzoek. In tegendeel, juist wel. Ook is er een sterke aanwijzing dat ze zonder het zelf te weten is
gemanipuleerd om een onderzoek tegen te houden middels een gesprek met H. Bruinsma en een nog
onbekende derde die weet hoe haar te manipuleren (in de EP te krijgen). Aangezien ik hiervan niet op de
hoogte ben gesteld, kan ik niets doen. Zelf is ze NIET op de hoogte van het feit dat ze daar nog een keer
is geweest en met de heer Bruinsma heeft gesproken(!) Toch is er een duidelijke aanwijzing en dit zou
dubbele persoonlijkheid en dus mentale verminking weer bewijzen. Ook zou het opzet (misbruik
wilsonbekwaam persoon) direct bewijzen. Openheid hierover kan dit snel oplossen.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat zij uitsluitend mag worden gehoord nadat zij op de hoogte is gesteld van de
misdrijven haar aangedaan. Iemand die nog van niets weet mag niet gemanipuleerd worden om misdrijven te
verbergen en zeker niet door politie, en/of een onbekende derde (medeplichtige)? Indien dit werkelijk is
gebeurd, is dit laakbaar, omdat de heer H. Bruinsma immers hiervoor gewaarschuwd was. Als dit wel is
toegestaan zal de wet hier moeten worden aangepast en is er dus opnieuw reden tot onderzoek en helderheid.
Als haar meest naaste persoon doe ik dus aangifte voor haar omdat zij zelf nog niet in staat is om aangifte te
doen. Dit wordt mij echter wederrechtelijk geweigerd, hetgeen inwinnen van bekende informatie bij politie
ook nog onmogelijk maakt (opzet?).
Enkel een degelijk onderzoek kan dit groteske raadsel ontrafelen. Alle betrokkenen blijven ontkennen,
hetgeen bij daders en medeplichtigen overigens altijd zo is. Daartoe is een organisatie als politie en/of justitie
als enige opgericht en toe in staat. Rijksrecherche en AIVD zijn andere, maar liggen nog niet voor de hand.
Ik zal bij Minister Donner hier nu echter wel op aandringen.
De mogelijkheid dat dit een waanstoornis van mij is kan door de vele bewijzen en namen van daders en
getuigen als vrijwel uit te sluiten worden beschouwd. Bovendien heeft een getuige het eerst bekend voordat
het weer werd ontkend en bevestigd een tante het rechtuit. Ook kloppen alle feiten en data met foto’s en een
artsenkaart bevestigt een flashback (moordaanslag) in Zeist. Het is in twee dagen voor een redelijke
rechercheur op waarheid te checken. Inmiddels denkt echter mijn vrouw gezien het bedrog van familie dat ik
schizofreen ben en mijn drie kinderen idem. En natuurlijk steeds meer mensen. Mijn werk heb ik dus moeten
staken met groot financieel nadeel! Dit is een drama wat niemand een ander toewenst, maar tot op heden
moet ik als slachtoffer dit gevecht met gebrekkige kennis zonder enige hulp aangaan. Hoezo hulp voor
slachtoffers.

De hovj stelt in zijn oordeel het volgende:
1. er is voldoende aandacht besteed. Dit is gezien bovenstaande onjuist en zeer onzorgvuldig gesteld. Hier is
sprake van twee slachtoffers met amnesie als gevolg van de ernst van het trauma, en dezen worden nu al 32
jaar iedere vorm van hulp consequent onthouden, terwijl de misdrijven gewoon doorgaan. Volgens een eerste
opmerking van de heer H. Bruinsma in april 2004 ging hen dit ver boven hun pet en later in september pas
was het ongeloofwaardig. Hoe kan er dan nu plotseling wel sprake zijn van een gedegen onderzoek? En
waarom weet ik daar niets van? Als men al bij voorbaat uitgaat van een ‘gek’ dan is de perfecte misdaad heel
eenvoudig en vermoedelijk is hier vroeger al op ingespeeld, dus opzet. Uiterst merkwaardig is hier ook dat in
gesprek op 26 april 2004 de toezegging werd gedaan dat ik voor een gesprek met de ovj zou worden
uitgenodigd en dat het een landelijke zaak was (te ingewikkeld voor Drachten). Doch dat ook ondanks een
brief in juni, men niets van zich liet horen, tot mijn vrouw eigenhandig in september met parket belde om te
vragen of ze op konden schieten gezien onze ellende. Ze kreeg te horen dat men helemaal van niets wist
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omdat er geen proces-verbaal was opgemaakt! Ze moest maar met de heer H. Bruinsma bellen ! Peter R. de
Vries heeft gelijk met afpoeieren door politie.
geen schuld aan een strafbaar feit. De criminele organisatie (familie en derden die blijven ontkennen)
functioneert nog steeds tot op dit moment! Nog in 2003 is door haar zuster, mijn vrouw in de EP toestand
gebracht en heeft bewijsmateriaal van de bovenverdieping gehaald, zonder dat mijn vrouw zich achteraf
blijkt te kunnen herinneren dat ze boven is geweest! Een typisch voorbeeld van dubbele persoonlijkheid.
Waarschijnlijk is ze dus ook in die toestand nog een keer (met wie?) bij de heer Bruinsma geweest, en weet
dat achteraf zelf niet! Dus dan opnieuw een misdrijf. De misdrijven zijn door mij uitvoerig beschreven en
kunnen mondeling nog sterk worden toegelicht. Hieronder volgen straks nog slechts een greep van de
belangrijkste. Glashelder is ook dat tegen mijn persoon misdrijven zijn gepleegd en volgens mij ben ik een
zelfstandig persoon die dus ook zelfstandig aangifte kan doen.
Echtgenote heeft geen aangifte gedaan en wil ook nu niet. Ook in 1972 wist zij van niets als gevolg van de
selectieve amnesie en dubbele persoonlijkheid. Het kan niet zo zijn in deze maatschappij dat opzettelijk
degenen met de meest ernstige trauma’s en dus misdrijven, van hulp van politie en justitie verstoken zullen
blijven. Enkel omdat men wilsonbekwaam (amnesie) is geworden. Grotesk en verdient dan maatschappelijke
discussie en verontwaardiging. Mij is bekend dat als dit iemand anders was overkomen zij wel degelijk vindt
dat er aangifte moet worden gedaan en de daders gestraft moeten worden. Overigens verschuilt hier dus de
hovj zich achter mijn vrouw, terwijl ook ik zelf slachtoffer ben en er ook jegens mij op dit moment dus
strafbare feiten werden en worden gepleegd zoals aangegeven en uitvoerig beschreven in de stukken. Het is
overigens aan justitie om de strafbare feiten op te sporen, niet aan de slachtoffers!
Verjaard? Volgens juriste Petra Hoekstra uit Drachten kan het zijn dat pas vijf jaar na bekend worden van
de feiten, de zaak verjaard! Wij zijn bovendien nooit in de gelegenheid gesteld om aangifte te doen. Dat zou
kunnen inhouden dat men opzettelijk probeert om de zaak tot voorbij maart 2000 (hoewel ik ook toen nog
onvoldoende wist) te rekken. Graag hier de nodige aandacht voor. Bovendien bestaat de criminele organisatie
nu dus nog en zijn er veel zaken gebeurd die nog niet verjaard zijn, zie mijn eigen onderzoek. Het kan
bovendien niet als een toevallige groep van losse misdrijven worden gezien, het hangt onderling samen en
vormt dus een 32 jaar durend misdrijf. Zo niet moeten de wetten worden gewijzigd.
Doofpot niet gebleken (binnen zijn eigen afdeling!). Zonder een degelijk onderzoek zal dat ook niet
blijken. Mij is wel bekend dat in 1978 een persoon van justitie of het OM op de hoogte was van deze zaak.
Deze werkte op een speciale afdeling die wel te achterhalen is omdat een broer (die nu nog ontkent) daar veel
contact mee had. Deze zelfde persoon heeft er n.l. ook voor gezorgd dat een rekenvergoeding fl. 7000,- voor
aannemers door mij niet hoefde te worden betaald. Of deze ook nu nog zonder mijn medeweten actief is bij
de doofpotaffaire of dat het uitsluitend onze familie is die zich schaamt en wellicht strafbaar is, onttrekt zich
aan mijn waarneming. Hoe los je een misdrijf op als justitie/OM wellicht het zelf op de achtergrond
stimuleert?

Nog wat belangrijke punten ten overvloede:
1. Wat op dit moment hier plaatsvindt is feitelijk psychologisch marteling van mijn persoon, met groot
financieel, sociaal en maatschappelijk nadeel en zou op zichzelf dus al een strafbaar feit moeten opleveren.
De onzekerheid is slopend en de opstelling van de eigen familie is ronduit meedogenloos. Tenminste ik kan
me geen rechtsstaat voorstellen die dat wel goed vindt zo. Dit is in het heden en dus ook al niet verjaard,
bovendien betreft het mij en niet mijn vrouw, hoewel ook die hier natuurlijk onder lijdt.
2. Dat ik als persoon door het OM als een ‘klein kind’ of ‘gek’ als niet toerekeningsvatbaar (?)wordt gehouden,
zonder mij dit mee te delen, is een misdrijf. En dat mijn vrouw, zelf selectief wilsonbekwaam, dus blijkbaar
mag beschikken over het wel of niet doen van een onderzoek, zonder dat zij vooraf van de feiten op de
hoogte wordt gesteld, is ook ronduit belachelijk gezien de veelheid aan informatie die vooraf is afgegeven.
Wellicht zelfs strafbaar.
3. Net als in 2000 met rechercheur Voshol en Peter Slot van politie Leeuwarden ben ik met een kluitje in het
riet gezonden. Er misten toen al files die er wel hadden moeten zijn en men mocht mij niets vertellen!
Waarom zou je een slachtoffer eigenlijk even helpen? Uit een verspreking bleek toen overigens dat Peter Slot
wel degelijk wist dat men het verborgen hield.
4. Mijn normale advocaat Justus Werle van Trip, wenst na overleg met de partners van Trip deze zaak niet aan
te nemen. Volgens eigen zeggen o.a. omdat ik van plan ben om het in het nieuws te brengen!
Maatschappelijk gezien juist een must lijkt mij en er zou dus juist op moeten worden aangedrongen.
Blijkbaar weet men hier toch meer van, maar vind hulp aan het slachtoffer niet nodig.
5. Advocaat Johan Verwilligen ook uit Drachten vertelde mij (plotseling na een bezoek van een onbekend
persoon ?) dat hij niets voor mij kon doen en dat geen enkele advocaat iets voor mij zou willen doen. Uiterst
merkwaardig gezien de ernst en het unieke van deze zaak. Er moet dus sprake zijn van misinformatie of
doofpot, maar deze wordt mij als slachtoffer helaas (en meedogenloos) niet meegedeeld.
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6. Advocate Petra Hoekstra van Machiels et al, kon niets voor mij doen toen ik haar meedeelde dat mij niet
werd toegestaan om proces-verbaal op te maken. Terwijl ze wel aangaf dat pas informatie kan worden
opgevraagd als er een proces-verbaal is opgemaakt. Op dit moment wordt dus ons het recht op informatie
ook ontnomen. Ach wat geeft het, het is maar een slachtoffer!
7. Gebroeders Anker blijken uitsluitend voor daders te werken! Een vorm van discriminatie?
8. De zaak is volstrekt uniek omdat het hier een stelletje betreft uit 1972 dat juist doordat beide amnesie en
verdringing kregen, door het opzettelijk toegebrachte trauma, weerloos waren zonder hulp van buitenaf. En
in hun oneindige wijsheid besloten familie, medici en politie om geen aangifte te doen en ze maar gewoon
aan hun lot over te laten. Dus vogelvrij verklaard zonder het zelf te weten. En dit bij voortduring tot op
heden toe, ondanks het feit dat men er achter kwam dat er steeds op nieuw sprake was van herhaling van
misbruik.
Even een korte kleine opsomming, niet volledig, van wat belangrijke misdrijven:
1. drogeren (veroorzaakte geheugenverlies) van beide en misbruik van toen het meisje; begin 1972. Dus ook
mijzelf.
2. gijzelen en indoctrineren en opzettelijk door mishandeling tot een seksslavin maken van het meisje; maart
1972. Politie die tijdens gijzeling gewaarschuwd was vond ons een half uur later slapend (!) (gedrogeerd) en
liet ons gewoon liggen ! Hoezo hulp voor slachtoffers? De volgende dag werd mij op het politiebureau ook
nog niets meegedeeld.
3. haar voor geld aanbieden aan derden; heel 1972
4. mij drogeren als ik in de weg zat. Heel 1972
5. soms/regelmatig opnieuw drogeren voor illegale seksfilms (beide); 1972
6. het niet bieden van ‘echte correcte’ hulp door familie, politie en derden. Aanvang samenzwering in 1972/73
hoewel men zal beweren dat men het deed om ons te helpen ! Grotesk.
7. Vriendin die politie opmerkzaam maakte en aangifte wilde doen werd afgepoeierd met ‘ze moet zelf aangifte
doen’, wat iemand met amnesie per definitie nu juist niet kan. Augustus 1972. Nu dus nog steeds!
8. twee dagen na haar trouwen, haar uit onze woning halen onder valse voorwendsels om seksuele taken voor
geld te verrichten (immers niemand had ons en vooral mij voldoende gewaarschuwd, of de oorzaak amnesie
weggenomen); maart 1973
9. opnieuw overvallen in ons eigen huis en drogeren voor het maken van een illegale film; politie wist hier
vermoedelijk van. 1974 Een vriend zag de film en vroeg me, maar vertelde niet wat er allemaal gebeurd was.
Dus weer bleef het gewoon doorgaan.
10. ‘klanten’ naar haar huis sturen die vooraf instructies kregen hoe haar in de EP te krijgen; 1973-1977.
Buurmeisje waarschuwde ons, maar wij konden haar niet geloven, niemand had immers ooit iets gezegd?
11. vrienden van familie die het op verjaardagen van een broer een schitterend verhaal vonden, konden gewoon
misbruik van haar maken, door de amnesie van beide wist men dat ontdekking onmogelijk was; de perfecte
misdaad. IK vertelde immers gewoon wanneer ik weg moest, wetende dat Wies nooit iets geks zou doen. Dat
er een Wies2 bestond wist ik immers niet.
12. mij naar Motel Bunnik/Zeist lokken en poging tot doodslag via drogeren, artsenkaart bevestigd dat ik toen in
Zeist was geweest en bij het ziekenhuis langs was gegaan met hartritme storingen; stond ook in de Telegraaf
1975 dat het dodelijk (hartstilstand) had kunnen zijn. Arts Hogen Esch moet uit de medische dossiers ervan
hebben geweten, maar vertelde mij helemaal niets.
13. Huisarts Hogen Esch liet mij toen in 1975 blanco papier ondertekenen om ‘iets, ik wist niet wat’ niet te
hoeven weten, na middel voor hypnose. Onbekend wat er in staat. Misdrijf dus, fraude. Verschuilt men zich
nu nog hierachter? Zou belachelijk zijn, broers ontkennen ook dat er zo iets is.
14. Tijdens de bouw 1978 werd wel iemand door broer en bedrijfsleider betrapt en de trap afgeslagen, maar
vermoedelijk geen aangifte gedaan, noch werd beide slachtoffers hulp geboden. Bloedvlek is nog aanwezig,
maar politie heeft geen enkele interesse natuurlijk, waarom zou men ook? Deze dader bekende (flashback)
het later en vertelde dat een zoon vermoedelijk van hem was. Al eerder de hoofddader dat mijn dochter
hoogstwaarschijnlijk van hem is.
15. Vermoedelijk doodslag of moord op buurman die bij Tijl hiernaar onderzoek liet doen, men denkt nu nog dat
het een hartaanval was. Zelfde wat mij in Zeist overkwam. 1980. Men weet natuurlijk nog wel bij Tijl of er
toen onderzoek is gedaan. Politie zal het echter een zorg zijn natuurlijk.
16. Overval, dreigen met dood en drogeren (geheugenverlies) in Drachten voor opnieuw illegale films (wij waren
immers toch vogelvrij!), deze en de andere kunnen nog verkrijgbaar zijn. Niet strafbaar volgens de hovj?
Beide ca. 1980.
17. Door ‘bekenden’ misbruiken van mijn vrouw vrijwel onder mijn neus tijdens bijeenkomsten in o.a. Oranje
Hotel, van één geval hiervan zijn getuigen met naam en adres genoemd o.a. in 1990.
18. Manipuleren van mijn vrouw en mij door familie en vrienden om ontdekking te voorkomen 1972 – heden.
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19. Vermoedelijk misbruik door een hele goede bekende/vriend die haar ook kan ‘manipuleren naar EP’
gedurende vrijwel 1980 tot heden. Sterke aanwijzingen, waaronder een waarschuwing van een bekende
hiervoor. Deze vriend drogeerde mij vaak met een slaapmiddel (ook in 1999 en 2001 hoezo niets strafbaars
tegen mijn persoon?) om vrij spel te hebben en Wies naar Wies2 te brengen en te misbruiken. Dat is juridisch
dus verkrachting van een wilsonbekwaam persoon! Volgens mij acht jaar gevangenisstraf .
20. Plotseling niet doorgaan van directiepositie bij Batavus in 1994, omdat (vermoedelijk!) volgens later
Holdingdirecteur de heer Wezenaar het gerucht ging dat mijn vrouw een nymfomane was. Men kan dat heel
goed gedacht hebben, zonder kennis van een dubbele persoonlijkheid. Echter een nymfomane weet het en
Wies1 weet het niet.
21. Door haar eigen zuster gemanipuleerd om bewijzen (o.a. advertentie) uit onze woning te ontvreemden.
Immers ze krijgt een opdracht en voert die uit en weet achteraf toch van niets! Zie boek Trauma etc... van
Onno van der Hart. De EP is oproepbaar!
22. Vermoedelijk ook bezoek met die zuster aan psychiater AZG die mij zouden moeten beoordelen, en weer
manipulatie om ontdekking te voorkomen. Ik vermoed dat deze van de waarheid weten, maar denken dat
mijn vrouw op de hoogte is. Hiervoor zijn aanwijzingen. Echter onderscheid dient te worden gemaakt tussen
de normale Wies1 en de verminkteWies2 bij dubbele persoonlijkheid. De laatste is wilsonbekwaam.
23. Vermoedelijk bezoek Bruinsma politie met zuster of bewuste ‘vriend’ en ‘manipulatie’ om onderzoek te
voorkomen.
24. Vermoedelijk manipulatie van mijn kinderen om ontdekking te voorkomen. Bewijsbaar is dat een zoon
inmiddels meer weet, maar zijn eigen vader daarover niet inlicht, waarom niet?
25. Het weigeren van hulp aan mijn persoon hoewel ‘men’ weet dat dit ons leven zeer ernstig ontwricht en op
zich al weer een trauma veroorzaakt. Kan zelf niet meer normaal op voldoende niveau functioneren en heb
me dus uit vrijwel alle sociale zaken moeten terugtrekken. Groot financieel nadeel al vijf jaar, om niet te
spreken over daarvoor.
26. Door psychiater Mutsaers voor paranoïde uitgemaakt, terwijl hij alle zaken over dubbele persoonlijkheid
opzettelijk uit het rapport weglaat en veel zaken verdraaid tot rechtuit liegen toe. Dit is nu bij het Regionaal
Tuchtcollege Groningen door mij aanhangig gemaakt. Waarom zou je een slachtoffer helpen als je ook kunt
liegen en bedriegen? Onno van der Hart geeft in zijn boek ondubbelzinnig aan dat zeer veel psychiaters bij
gebrek aan kennis niet in staat is om dit soort zaken te herkennen. Zal bij politie wel niet anders zijn
natuurlijk, dus hoog tijd om dit in de publiciteit te brengen.
27. Uit het verhaal blijkt dat een of meer van onze kinderen wel eens niet van mij zouden kunnen zijn. Doch in
overleg met psychiater Oostveen is door mij zelf via internet een goedkope test, niet gewaarborgd, gedaan die
uitwijst dat ze wel van mij zouden zijn. Het is voor iemand bij justitie in overleg met Oostveen die dit kan
aanbevelen zonder mij daar in te kennen, een peulenschil om de uitkomst te manipuleren. In dat geval zou
van opnieuw een strafbaar feit sprake zijn. Men probeert dan misdrijven te verbergen en weigert de beide
slachtoffers de juiste hulp.
28. Merkwaardig is ook dat uit het verhaal blijkt dat mijn huisarts op de hoogte is, doch vele verzoeken om
inzage in het medisch dossier leveren niets op en verzoeken om schriftelijk aan te geven wat zich precies in
het dossier bevindt worden niet gehonoreerd, doch mondeling beantwoord. Dus geen bewijs later.
29. In de hele case is men juridisch toevallig buitenschot. Niemand verklaart mij voor ’gek’, maar men weet van
niets. En zodra ik dat met behulp van een advocaat wil regelen, geeft deze, plotseling, te kennen dat ze deze
case niet accepteren. Merkwaardig allemaal. Alles wijst op een opzettelijke, perfect geregelde, doofpot
affaire.
30. Mijn toenmalige advocaat Wim Winkel uit Drachten in de vele rechtszaken van mij, rol Smedema versus
Euro-Routing en M. Smedema (broer) 1986, bewees al dat ook die rechtszaken hier iets mee te maken
hadden. Hij melde dat broer Marinus kennis had van het feit dat zich ‘zaken’ hadden afgespeeld in 1972
tussen mijn vrouw en haar Hospes (dader). Wist ik toen niets van, dus deed het als onzin af. Maar Winkel
wilde niet verder uitleggen wat het met de rechtszaken te maken had! Dus hij hield voor mij verborgen wat er
had plaatsgevonden en wat dus wellicht de werkelijke reden was van al de rechtszaken. Nu is hij het vergeten
zogenaamd (en verwijst naar broer Marinus die niets wil zeggen), hetgeen een leugen is gezien het bijzondere
hieraan. Hoezo eerlijk en open tegen je eigen betalende cliënt?
Deze lijst is niet volledig, er is een lijst met 97 punten en aanwijzingen, van heel zwak tot heel sterk.
Kernvraag voor mij is ‘als zelfs de politie de zijde van de daders en/of medeplichtigen kiest, hoe los je dan toch
een misdrijf als dit op’? Krijg je dan ook vrijstelling van belasting, omdat immers de normale wetten blijkbaar
niet voor mij gelden. Hoe krijg je schadevergoeding voor alles wat ons is aangedaan, als zelf het OM/justitie het
niets kan schelen?
Duidelijk moge zijn dat uitsluitend een onderzoek van ca. twee dagen, n.l. het horen van drie (met echtgenotes
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vijf) getuigen, uitsluitsel kan geven over de juistheid van mijn stellingen. Pas daarna kan bekeken worden in
hoeverre er sprake is van strafbare feiten en door wie die zijn gepleegd. Pas dan kan besloten worden of er
wordt vervolgd, niet nu.
Als slachtoffer heb ik er recht op om te weten dat ik gelijk heb, wat er is gebeurd, en waarom. En dus helemaal
niet aan waanstoornissen lijd zoals ik vrijwel zeker weet.
Het maatschappelijk belang is ook hoog aangezien dit nieuw lijkt te zijn en er wel eens veel meer slachtoffers
tussen de wal en het schip terecht kunnen zijn gekomen die over minder mentale kracht beschikken dan ik, en
inmiddels zijn ingestort. Van deze zaak kan veel geleerd worden in het belang van een ieder.
Gezien de groteskheid van de zaak houd ik alles bij en zal het in boekvorm als autobiografie, dus met werkelijke
namen, gaan uitgeven. Er zijn inmiddels een 324 (van ca. 450-500) pagina’s redelijk klaar.
Dit mag nooit weer gebeuren en dus zal er voor gewaarschuwd moeten worden. De engelse titel zal heel
toepasselijk (waarschijnlijk) luiden ‘Fighting the Unknown’.
Niet uitgesloten mag ook worden dat een van de twee daders uit 1972 een positie bij OM/justitie of
inlichtingendienst of iets gelijkwaardigs had en dus zelfs nu nog invloed op het voorkomen van ontdekking kan
uitoefenen. Of alles al perfect geregeld had. Zonder dat er openheid van zaken komt is dit echter niet te
achterhalen.
Minister Donner had het College van Procureurs-Generaal om opheldering gevraagd, maar men geeft nog steeds
geen inhoudelijk antwoord. Korpsbeheerder Dales heeft nog steeds niet gereageerd op mijn klacht dat mij
geweigerd wordt om proces-verbaal te laten opmaken.
Natuurlijk wens ik om te worden gehoord, dit is te nieuw en onbekend om zonder toelichting te worden
begrepen.
Met vriendelijke groet,
Ing. H. Smedema
Bijlage:

brief d.d. 29 november 2004 van Openbaar Ministerie
Klacht aan hovj door ing. H. Smedema
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Productie 15 - Aanvullende info hoorzitting en verzoek om te worden gehoord!
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Gerechtshof Leeuwarden
Afdeling Strafrecht art. 12 WvSv Mevr. J. van der Laan
Postbus 1704
8901CA Leeuwarden

Drachten, ? 2005
Betreft:

Klachtnummer K05/00016 Contactpersoon J. van der Laan-van de Witte

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand het antwoordt dat ik zond i.v.m. de hoorzitting bij het College van Procureurs Generaal ook naar
aanleiding van mijn klacht tot geen of onvoldoende onderzoek.
Omdat het een nog lopend misdrijf is, ontstaat natuurlijk voortschrijdend inzicht en nieuwe feiten tijdens de
procedure. Waarvan bijgaand ook nog vermelding in genoemd antwoord.
Ik wijs er nadrukkelijk op dat er meer nieuwe feiten en vermoedens zich voordoen.
Ook wijs ik er nog nadrukkelijk op dat ik wens te worden gehoord, zonder uitleg blijkt een en ander heel snel tot
vergissingen te leiden. Zoals ook tijdens de hoorzitting al bleek te gebeuren, zie brief.
Ook zou ik graag horen op welke termijn er een antwoord verwacht mag worden. Het misdrijf gaat intussen
gewoon door.
Met vriendelijke groet,
Ing. H. Smedema
Bijlage:

brief d.d. 1-10-2005

Pagina 71 van 101

Essentie Hans Smedema affaire
Productie 16 - Aanvulling art. 12 procedure
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Persoonlijk en vertrouwelijk
Gerechtshof Leeuwarden
Afdeling Strafrecht art. 12 WvSv Mevr. J. van der Laan
Postbus 1704
8901CA Leeuwarden

Drachten, 31-3-2005 13:10
Betreft: Klachtnummer K05/00016 Contactpersoon J. van der Laan-van de Witte
Geachte mevrouw van der Laan,
Bijgaand mijn brief aan de heer mr. R. Luchtenveld lid tweede kamer. De inhoud waarvan wel voor zichzelf
spreekt. Inmiddels bericht ontvangen dat dit is ontvangen en doorgezonden naar mevrouw mr. L.J. Griffith. Deze
bleek dit soort zaken te behandelen.
Het leek me goed om ook het onderzoek bij het gerechtshof op de hoogte te houden. Het is een mooie
samenvatting van hetgeen OM en justitie tot op heden nalaten in deze groteske zaak. Ook is de nieuwe
informatie m.b.t. de Amerikaanse inlichtingen dienst die wel degelijk op de hoogte was, hier nog eens vermeld.
Het is dus wel degelijk een doofpot affaire tot blijkbaar op hoog niveau. Vandaar dat politie bij monde van Peter
Slot en Haye Bruinsma niets mocht zeggen!
Vandaar ook nu de inschakeling van de tweede kamer in deze zaak, een onderzoek zal op hoog niveau en onder
toezicht van de tweede kamer moeten plaatsvinden. Het gerechtshof dient dit te bevorderen.
Ook wijs ik er nogmaals op dat zonder te worden gehoord er veel misverstanden kunnen ontstaan. Dus is het
noodzakelijk om te worden gehoord in een inhoudelijk en interactief gesprek. Anders wordt langs elkaar heen
gesproken.
1. Ook wijs ik er nadrukkelijk op dat er manipulatie van mijn vrouw plaats heeft gevonden door haar in de
tweede persoonlijkheid te brengen. Kan dus nog gebeuren.
2. Verder dat er sprake is van drogeren (ook nog in 2003 en 2004) van mijzelf met een middel dat blijkbaar
hypnotiserend werkt, en dat dit wellicht ook op haar wordt toegepast.
3. Datzelfde middel is blijkbaar ook gebruikt op mijn broer Marinus Smedema en is de (mede)oorzaak van alle
rechtszaken die onder de kop Smedema versus Euro-Routing onder diverse rolnummers bij u bekend moeten
zijn. Immers ook mijn toenmalig advocaat Wim Winkel wist van het misbruik in Utrecht af. Harm Wondaal
die later het bedrijf Euro-Routing kocht was ook op de hoogte en wist van de ‘vreemde’ zaken af. N.l. dat er
dure adviesrapporten door Jan van Beek Communicatie (drogeren) werden gemaakt en betaald, die niets
voorstelden.
4. Ook wijs ik er nog eens op dat tot op heden mijn vrouw elke medische hulp bij het verhelpen en integreren
van haar dubbele persoonlijkheid wordt onthouden.
5. En dat dus ons beide elke hulp als slachtoffers tot op heden (33 jaar, en 5 jaar met kennis) wordt onthouden.
De maatschappij zal dit achteraf onbegrijpelijk dom en onnozel vinden.
Graag wacht ik uw uitnodiging voor een inhoudelijk gesprek af.
Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
Bijlage: Brief mr. R. Luchtenveld Tweede kamer VVD
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Productie 17 - Wilsverklaring Wietske Smedema-Jansma
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Persoonlijk en vertrouwelijk
Gerechtshof Leeuwarden
Afdeling Strafrecht art. 12 WvSv Mevr. J. van der Laan
Postbus 1704
8901CA Leeuwarden

Drachten, 31-3-2005 13:10
Betreft: Klachtnummer K05/00016 Contactpersoon J. van der Laan-van de Witte
Geachte mevrouw van der Laan,
In deze nog steeds voortdurende en psychisch schade toebrengende ernstige en dringende zaak, heb ik in overleg
met mijn vrouw nog een verklaring van haar, wellicht ten overvloede, toegevoegd.
Er kan n.l. sprake zijn van een misverstand m.b.t. haar wensen in deze. Zij geeft dus uitdrukkelijk te kennen
middels bijgaande verklaring dat ook zij snel een oplossing in deze zaak zou zien.
Zij is ook bereid om samen met mij een mondelinge toelichting op een en ander te geven.
Graag wacht ik uw uitnodiging voor een inhoudelijk gesprek af.
Mij was toegezegd door H. Bruinsma politie Drachten dat ik zou worden gehoord om deze zaak goed duidelijk te
maken. Dus wens ik dat nog steeds, gelieve dus daar op aan te dringen.
Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
Bijlage: Verklaring van Wies Smedema-Jansma d.d. 11 april 2005.
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Productie 18 - Weer aanvulling op art. 12 procedure
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Persoonlijk en vertrouwelijk
Gerechtshof Leeuwarden
Afdeling Strafrecht art. 12 WvSv Mevr. J. van der Laan
Postbus 1704
8901CA Leeuwarden

Drachten, 21-2-2014 11:07:00
Betreft: Klachtnummer K05/00016 Contactpersoon J. van der Laan-van de Witte
Geachte mevrouw van der Laan,
In deze ernstige zaak is al eerder aangegeven dat de diverse rechtszaken H.Smedema versus Euro-routing en M.
Smedema, die vermoedelijk in 1985 aanvingen en ergens in 1992 middels schikking door de NOM geëindigd
zijn (rolnummers zijn nog wel na te gaan), deel uit maakten van de zaak in de huidige art.12 procedure.
Mijn toenmalig advocaat Wim Winkel uit Drachten was wel degelijk op de hoogte van het feit dat de lopende art
12 procedure en zijn achtergrond, deel uit maakte van de reden tot het niet betalen door M. Smedema.
Wim Winkel noemde weliswaar het feit dat er iets plaatsgevonden zou moeten hebben tussen mijn vrouw Wies
en haar huisbaas en dat M. Smedema mij toen geholpen had, maar gaf niet aan in hoeverre een en ander met
elkaar in verband stond. Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat inmiddels wel.
Hij hield daarmee dus cruciale informatie voor mij achter. Bovendien toen hij hoorde dat ik van niets wist, deed
hij geen enkele moeite om ons naar een specialist door te sturen. Dus het traineren van die zaken is vermoedelijk
mede het gevolg geweest van de onderlinge samenhang die, natuurlijk (?), voor mij verborgen moest worden
gehouden. Volgens wie en volgens welke wetten en regels is mij onbekend omdat elke informatie tot op heden
mij wordt onthouden.
Nu ik in een eerdere brief al aangaf dat de militaire inlichtingen dienst van de legerbasis Frankfurt via inzage in
de CIA files wel degelijk op de hoogte was. En het door het ophouden in New York en ondervragen (CIA files),
opnieuw bevestigd werd, blijkt er nog een belangrijk punt te zijn. Omdat het opnieuw bewijst dat alles met
elkaar samenhangt.
De baan die ik kreeg na via New York naar Boston te zijn gevlogen mei 1986, werd abrupt beëindigd op 9
december 1986 middels ontslag op staande voet, zonder zelfs te zijn gehoord. Hiervoor heb ik met Gerrit Ham
van Vos Seidel en Plas uit Groningen indertijd een gerechtelijke procedure aangespannen tegen Systems
Engineering uit Heerenveen. Zal dus eind 1e kw 1987 gelopen hebben.
Ten tijde van de mondelinge zitting was een directielid uit Amerika over gekomen en vroeg het woord wat hem
werd geweigerd. (Een rechter vertelde dat hij in Amerika ook niet mocht spreken, dus hier ook niet)
Toen werd via hun advocaat (iemand van Nolst Trenite Den Haag dacht ik) meegedeeld dat de Amerikaanse
directie middels de CIA gewaarschuwd was voor mijn geheugenverlies en betrokkenheid bij de porno-industrie.
Een rechter stelde toen dat dat er niets mee te maken had, men had mij aangenomen en had mij moeten horen. Ik
kreeg een schadevergoeding van f 50.000,- en achterstallig salaris uitgekeerd. Totaal f 80.000,-.
Uit bovenstaande blijkt dus opnieuw dat de lopende zaak die door hovj/OM als ongeloofwaardig en voldoende
onderzocht wordt afgewezen, wel degelijk van zeer grote invloed op mijn hele leven is geweest. Ook een positie
als directeur van Batavus in 1994 is om dezelfde reden niet door gegaan, zoals bleek uit de opmerking van
holding directeur Hans Wezenaar in 1996 die mij meedeelde dat mijn vrouw een nymfomane zou zijn.
Dat mijn gehele leven door deze zaken totaal is beïnvloed, met name omdat ‘men’(als een soort god voor en over
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ons beslissend) het niet nodig vond om slachtoffers correct even te helpen. Nee het moest vooral verborgen
blijven. Uit mijn verhaal blijkt dat de toenmalige Rabobank betrokken was en dat een psychiater zou zijn
omgekocht. Ook toenmalig huisarts Hogen Esch uit ’t Harde heeft hierin vermoedelijk een criminele rol
gespeeld. Nu ook bekend is dat bij justitie of OM (en CIA) alles of een deel wel degelijk bekend was, is het
standpunt van de hovj ronduit belachelijk en getuigd zelfs van minachting voor slachtoffers.
Deze zaak is zeker zo erg als de zaak Dutroux, alleen 1972 was al erger, totaal dus veel erger omdat het nu al 33
jaar lang voortduurt zonder dat ook maar iemand enige hulp wenst te bieden. Gezien de blunders die OM en mij
onbekenden hebben veroorzaakt is natuurlijk duidelijk dat ‘men’ geen behoefte heeft aan verder onderzoek. De
houding van een deel van de familie is ook ronduit meedogenloos en verachtelijk.
Nog steeds wordt voor en over ons beslist zonder dat wij daarin gekend worden, of mee mogen beslissen over
ons eigen lot. Grotesk.
Tot op heden hoor ik helemaal niets van u, behalve een bevestiging van ontvangst, wat overigens al heel
bijzonder is in deze zaak. Meestal krijgen wij helemaal geen antwoord. Waarom zou je een ‘gek’ antwoorden?
Ik wijs u er nogmaals op dat de situatie hier thuis onhoudbaar is en dat ik de Nederlandse staat aansprakelijk stel
voor wat er allemaal aan schade is en zal worden geleden. Mijn vrouw gelooft nog steeds niet dat ‘men’ haar zou
voorliegen en een echtscheiding is nu bijna onafwendbaar. Bedrijf ligt natuurlijk stil en zal nooit weer kunnen
worden opgestart. Niemand zal een (paranoïde) persoon die dit allemaal heeft meegemaakt ooit nog een opdracht
gunnen. Het zal om minimaal een miljoen euro gaan, waarschijnlijk veel meer.
Dit lijkt me niet een zaak die gewoon onderop de stapel ligt tot iemand eindelijk eens even tijd heeft. Het is een
lopend misdrijf dat nu al 33 jaar lang voortduurt. Het verdient dus absolute prioriteit.
Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
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Productie 19 - Verzoek om te worden gehoord
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Persoonlijk en vertrouwelijk
Gerechtshof Leeuwarden
Afdeling Strafrecht art. 12 WvSv Mevr. J. van der Laan
Postbus 1704
8901CA Leeuwarden

Drachten, 21-2-2014 11:07:00
Betreft: Klachtnummer K05/00016 Contactpersoon J. van der Laan-van de Witte
Geachte mevrouw van der Laan,
Ik begreep dat de zaak nu bij de raadsheren ligt ter beoordeling van wat de advocaat-generaal heeft ingeleverd
m.b.t. deze groteske zaak.
Dat zou kunnen inhouden dat er een zitting wordt gehouden.
In dat verband zou ik graag zien dat rekening wordt gehouden met onze vakantie, die wij wel heel hard nodig
hebben, van 23 juni tot/met maandag 18 juli 2005.
Ik ga ervan uit dat ik niet verplicht ben om met een advocaat te verschijnen, maar dat zal ook wel in het stuk
staan.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Hans Smedema
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Productie 20 - Beschikking op art. 12 procedure
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Productie 21 - Verzoek inzage politie dossier vermoeden fraude
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Openbaar Ministerie Arr. Parket Leewarden
Buro Hoofdofficier van Justitie
Postbus 21035
8900JA LEEWARDEN

Drachten, 25-7-2005 11:17
Betreft: zaak uw kenmerk 6030-4370/04 G. Veenstra
Geachte heer/mevr.,
In de art. 12 procedure in deze zaak onder nr. K 05/00016 is een negatieve beschikking gegeven.
Aangezien eenvoudig bewijsbaar (ook middels nieuwe (!) getuige) bekend is dat er wel degelijk sprake is van
een reeks misdrijven en betrokkenheid van overheid hierbij, moet er dus sprake zijn van al of niet opzettelijke
foutieve informatie in het genoemde politiedossier met registratienummer 2004089456-1.
Op grond van de wet openbaarheid bestuur of welke wet dan ook maar van toepassing is, verzoek ik u om
onmiddellijke inzage in dit genoemde dossier teneinde te kunnen vaststellen of er inderdaad sprake is van al dan
niet opzettelijke foutieve informatie.
Ik wijs u erop dat gezien de ernst van de gepleegde reeks van misdrijven en samenzwering, bovendien het
maatschappelijk belang gediend is bij openbaarmaking. Het vermoeden bestaat dat een reeks misdrijven wordt
verzwegen simpel omdat het juridisch niet kan/mag bestaan. Ik doel hier op dubbele persoonlijkheid. Deze zaak
kan hier immers ondubbelzinnig bewijs voor leveren.
In het nationaal belang is dus ook openbaarmaking noodzakelijk geworden. De wetten zullen in dat geval
immers aangepast dienen te worden aan de werkelijkheid.
Mocht toestemming noodzakelijk zijn van b.v. mijn echtgenote (of anderen), dan is die op verzoek hiertoe bereid
die te geven. Graag ontvang ik daartoe dan een schriftelijk verzoek.
Mocht op andere wijze toegang tot het dossier te krijgen zijn, hoor ik dat ook graag van uw buro.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Ing. H. Smedema
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Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Openbaar Ministerie Arr. Parket Leewarden
Buro Hoofdofficier van Justitie
T.a.v. mevrouw S. de Haas
Postbus 21035
8900JA LEEWARDEN

Drachten, 22-8-2005
Betreft: zaak uw kenmerk 6030-4370/04
Geachte mevrouw de Haas,
Naar aanleiding van ons telefoontje van hedenmiddag 22 augustus 2005 ca. 13.45 ontvangt u bijgaand een kopie
van mijn schrijven van 25 juli 2005.
Het betreft een verzoek tot inzage van het politiedossier aangezien hier in het kader van een
doofpotaffaire opzettelijk foutieve feiten in zijn opgenomen. Of opzettelijk zaken verzwegen.
Mocht de Hovj afwijzend beslissen, hetgeen bijna vanzelfsprekend is in deze zaak, dan hoor ik graag
gemotiveerd de redenen, en op welke manier dit dossier wel ter inzage kan worden verkregen, of door wie wel.
Mag een kamerlid dit ter inzage vragen? Of op EU niveau?
Inmiddels is door mij aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een parlementair onderzoek verzocht,
gezien de doofpot affaire door de overheid zelf en is een kopie van dat schrijven aan alle fractieleiders van de
Tweede Kamer verzonden.
Gelieve deze brief bij de brief van 25 juli te voegen.
Gezien wat er in deze zaak allemaal fout gaat (alles), lijkt mij een bevestiging van ontvangst zeer op zijn plaats.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Ing. Hans Smedema
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Productie 22 - Weigering inzage politiedossier
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Productie 23 - Hernieuwd verzoek inzage politiedossier met toestemming vrouw!
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com
Openbaar Ministerie Arr. Parket Leeuwarden
Beleidsbureau OM
Postbus 21035
8900JA LEEWARDEN

Drachten, 8-11-2005
Betreft: zaak ing. H. Smedema - uw kenmerk 6030-4370/04 N.Ekas
Geachte mevrouw Ekas,
Ik bevestig uw late reactie middels uw brief d.d. 7 november 2005.
Bijgaand het getekende verzoek van mijn vrouw om inzage in het politiedossier met registratienummer
2004089456-1.
Daarin machtigt zij mij overigens ook om ook inzage te doen van het genoemde politiedossier.
Aangezien hier bewuste fraude wordt gepleegd door het OM en bewust misdaden worden verzwegen die juist
jegens mij zijn gepleegd, verzoek ik om directe inzage en niet pas over drie en een halve maand.
De zaak is dringend, want meerdere slachtoffers lijden zware psychische schade als gevolg van deze doofpot
affaire bij de overheid zelf. En deze zaak loopt inmiddels al bij de Minister President zelf, de vaste
kamercommissie Justitie en alle fractieleiders tweede kamer.
Mijn vrouw denkt dat ik paranoïde ben en wil scheiden, terwijl vele getuigen waaronder vier rechters, twee
advocaten en een register accountant getuigen zijn en mijn gelijk kunne bevestigen, ware het niet dat het OM dat
wederechtelijk probeert tegen te houden om eigen falen en crimineel gedrag te verzwijgen.
Inmiddels zal ik bezwaar aantekenen bij de Minister van Justitie tegen het feit dat ik als aangever en slachtoffer
(!) niet mijn eigen file mag inzien.
Ook zag ik graag dat u aangeeft hoe wij inzage krijgen. Uitsluitend inzien van de stukken, of mogen wij ook
kopieën van belangrijke bewijzen maken teneinde wellicht fraude en opzettelijke verzwijging door politie/OM te
kunnen bewijzen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Ing. Hans Smedema
Bijlage: Schriftelijk verzoek om inzage politiedossier W.Smedema-Jansma
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Productie 24 - Klacht Hoofd Officier Justitie Leeuwarden
Ing. Hans Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: h.smedema@hpsinter.nl
Arrondisementsparket Leeuwarden
T.a.v. Hoofdofficier van Justitie,
de weledele heer mr. L. den Hollander
Postbus 21035
8900JA LEEUWARDEN
Drachten, 14-9-2005 11:59
Betreft: Open brief m.b.t. minachting van slachtoffers en obstructie van recht door het OM
Geachte heer Den Hollander,
In onze groteske zaak bij u o.a. bekend onder o.a kenmerk 6030-4370/04 en politiedossier onder
registratienummer 2004089456-1 zend ik u deze openbare brief. Het recht wordt hier immers volledig misbruikt
ten einde vermoedelijk eigen falen en dat van anderen in overheidsdienst te maskeren.
In een volstrekt unieke zaak waarbij de zaak Dutroux kinderspel is, zowel letterlijk als figuurlijk, hoewel dus nu
geen kinderen, wordt hier door het OM krampachtig en wederechtelijk er alles aan gedaan om te voorkomen dat
er een onderzoek komt en dit publiekelijk bekend zal worden. Daarmee de slachtoffers al sedert 1973 hulpeloos
en weerloos bloot stellend aan de daders en medeplichtigen die hier natuurlijk dankbaar gebruik van hebben
gemaakt en nog maken.
De totale minachting van de slachtoffers die hieruit naar voren komt, de weigering van hulp aan deze
slachtoffers en de rechteloosheid die hierbij opzettelijk door het OM worden ondersteund, zijn aanleiding tot
deze ongebruikelijke stap. Het maatschappelijk belang is hier echter in het geding en uw/OM houding laat geen
andere keus. De bewuste opzettelijkheid is een rechtstreeks misdrijf.
Zoals u dondersgoed weet is hier sprake van een doofpot affaire die zijn weerga niet heeft in Nederland en ver
daarbuiten. Al sedert 1972 is politie en dus OM bij deze zaak betrokken, diverse malen is later politie opnieuw
betrokken geweest bij de herhalingen van misdrijven als rechtstreeks gevolg van de door het OM ondersteunde
doofpot affaire. Zelfs een moordaanslag op mijzelf en hoogstwaarschijnlijk moord op een vriend was geen reden
om hiermee te stoppen. Dan spreek ik nog niet eens over het ergste slachtoffer met zelfs amnesie voor het
gebeurde en de ‘drie andere slachtoffers’ die ook als direct gevolg van de doofpot konden ontstaan en ieder voor
zich in al die vele jaren geen reden waren voor het OM om eindelijk op te treden.
Het is zodanig ernstig, grotesk en uniek met amnesie, verdringing en dubbele persoonlijkheid als gevolg van de
ernstige trauma’s, dat het uitsluitend via een nog uit te geven boek volledig kan worden begrepen.
Uw betrokkenheid blijkt o.a. uit het feit dat toen mijn amnesie langzaam werd opgeheven vanaf maart 2000 en ik
vervolgens al in april 2000 de politie voor het eerst op de hoogte bracht, u/OM opdracht hebt gegeven of
ondersteund, om mij iedere informatie te onthouden die kon leiden tot de ontmaskering van de misdadige
houding van het OM en vermoedelijk andere overheidsinstanties. De uitspraak van het toenmalige hoofd politie
Friesland ‘ik mag niets zeggen’ en op de vraag waarom niet ‘dat mag ik ook niet zeggen’ spreekt daarbij
boekdelen. Grotesk, want het betreft nota bene een nog steeds doorlopend misdrijf! En dan geen onderzoek doen,
mij niet even inlichten over het gebeurde tot nu toe. Nee uitsluitend opzettelijke obstructie. En dat terwijl
waarheidsvinding uw plicht en verantwoording is.
Dat u mij als belangrijk slachtoffer daarbij vier jaar lang tot een hel op aarde veroordeelde maakte u of het OM
niet uit, immers enkel eigen belang werd hier gediend. Dat u mij door de ontkenningen veroordeelde om voor
paranoïde te worden versleten door vrouw, kinderen en vele anderen, maakte u/OM vanzelfsprekend ook niets
uit. De gruwelijkheid van zoiets te voorkomen, vergt immers menselijkheid en empathie, hetgeen zoals nu is
gebleken bij u volledig ontbreekt. Ook als het ‘befehl ist befehl’ van boven u is geweest door het College van
Procureurs Generaal zelf die immers ook van niets zeggen te weten.
Toen ondanks alle tegenwerking van het OM, medici en deels familie, en ondanks de daardoor juist erger
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wordende Post Traumatische Stress, ik langzaam maar zeker toch achter de waarheid begon te komen en in april
2004 een eigen (fragmentarisch) onderzoeksrapport met veel getuigen kon overleggen aan politie Drachten,
werd deze door u/OM opnieuw tot zwijgen gebracht. Opnieuw werd alles ondanks toezegging te worden
gehoord, zes maanden lang getraineerd zonder enige informatie aan mij en opnieuw kreeg ik te horen op mijn
vraag of de genoemde getuigen waren gehoord ‘dat mag ik niet zeggen’ en op de logische vraag waarom dan niet
‘dat mag ik ook niet zeggen’.
Grotesk was dat uw meedogenloosheid en onmenselijkheid zo ver ging dat u mij zelfs het recht ontnam om
hiervan officieel aangifte te doen en dus proces-verbaal te laten opmaken wat volgens juristen noodzakelijk
was om in actie te kunnen komen. Wat zoiets bij een mens en slachtoffer doet, zult u/OM met uw onmenselijke
gedrag vermoedelijk nooit kunnen begrijpen. En dan spreken we nog niet eens over het zich verachtelijk en
minderwaardig proberen te verschuilen achter een slachtoffer dat als gevolg van de ernst van de gepleegde
misdrijven en daarbij opgelopen psychische trauma’s nog steeds amnesie heeft, en vanzelfsprekend geen
aangifte kan doen van iets dat deze zelf nog niet weet en die informatie vooral wordt onthouden. Een strafbaar
feit gepleegd door het OM zelf.
In mijn stukken had ik u daarop uitdrukkelijk gewezen, de ontkenning- en verloocheningreacties die het ergste
slachtoffer nog heeft. Ook dat pas nadat er een onderzoek was gedaan, medici wellicht bereid zouden zijn om
dat slachtoffer hulp te verlenen, wat tot op heden categorisch wordt geweigerd. Men wil eerst bewijs, wat het
OM nota bene heeft en dus zo kan verstrekken. Ook grotesk. Ook is u bekend dat ik bij het Medisch Tucht
College Groningen een psychiater die mij ondanks alle waarschuwingen toch nog met zelfs leugens voor
paranoïde verklaarde, heb aangeklaagd. Een justitieel onderzoek is daarbij ook noodzakelijk of gewenst om
mijn gelijk te kunnen bewijzen. Het kan u/OM niets schelen, wij allen, de wel integere en menselijke
Nederlanders, begrijpen dat heel duidelijk nu.
Hier past maar één antwoord op. Het Nederlandse volk moet in opstand komen tegen deze onderdrukking en het
afpoeieren van slachtoffers door het OM en politie. Er moet een nieuwe betere organisatie worden opgericht
naast de huidige die door ‘normale’ Nederlanders zal worden geleid. Daarbij past het op staande voet ontslaan
van u als verantwoordelijke en degenen die hoger in de hiërarchie uw acties hebben gesteund.
Dat inmiddels ik mijn normale werkzaamheden had moeten stoppen en wij als gezin, naast de groteske
emotionele schade, ook grote financiële schade leden en nog leiden, maakt u en het OM natuurlijk ook niets uit.
Alleen eigen belang telt daar immers.
Vermeldenswaard is nog dat zelfs in een gerechtelijke artikel 12 procedure, die wel gebaseerd is op de
informatie die u/OM in het mij volstrekt onbekende (!) dossier heeft gestopt, drie rechters een onderzoek
afwezen. Iets wat volstrekt onmogelijk is als alle informatie is verstrekt. Het duidt dus op het moedwillig
achterhouden van gegevens en bewijzen die van wezenlijk belang zijn in deze groteske zaak, of op een
onnozelheid die ook tot het op staande voet ontslaan van alle betrokkenen zou moeten leiden. Dan doel ik op het
zich opzettelijk verschuilen achter een slachtoffer met nog amnesie voor het gebeurde, daarbij moedwillig mijn
persoon als niet bestaand verklarend. Immers als Nederlander zou ik ook over de normale rechten moeten
kunnen beschikken, en zelfstandig aangifte doen van wat mij is aangedaan lijkt mij? Een moordaanslag en de
diverse andere zaken zoals drogeren, illegaal gebruik in films en verzwijgen van misdrijven zijn reden genoeg
voor een onderzoek. Hier is dus opnieuw de doofpot ingezet en dat kan uitsluitend onder uw verantwoording en
met uw medeweten. Ook zijn een Advocaat Generaal, het College van Procureurs Generaal en vermoedelijk
andere overheidsinstanties betrokken of vals voorgelicht, maar dat onttrekt zich nog aan mijn waarneming nu.
Wel is bekend en eenvoudig bewijsbaar dat er naast de andere vele getuigen, vier andere rechters zijn, drie in een
procedure uit 1987 rolnummer 337-1987 en minimaal één in een andere procedure ca. 1985, die wel degelijk op
de hoogte waren van de doofpot en mijn vroegere amnesie daarvoor. De namen van de drie rechters uit 1987
zijn inmiddels door mij achterhaald, wat overigens uw werk had moeten zijn als u integer genoeg zou zijn
geweest. Beide procedures hadden hier dus ook nog iets mee te maken, zonder dat mij bekend was.
Inmiddels wacht ik al twee maanden op uw toestemming tot inzage in mijn politiedossier! Obstructie.
Dat ik inmiddels om een parlementair onderzoek heb gevraagd zal niemand verbazen, de politiek is
verantwoordelijk voor de controle van overheidsinstanties tenslotte.
Conclusie, u/OM verzwijgt zaken en onthoudt slachtoffers van recht en vooral het recht op informatie met zeer
ernstige nadelige gevolgen. Een ernstige misstand en u kunt het best de eer aan u zelf houden en ontslag nemen
voordat u daartoe gedwongen zult worden door de maatschappelijke verontwaardiging die hierop vast nog zal
volgen als ik het Nederlandse volk maar een klein beetje kan inschatten.
Toets uw normen en waarden nog eens goed en bedenk ‘eerlijk duurt het langst’.
Met gepaste minachting,
Ing. H. Smedema
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Productie 26 - Klacht Ministerie van Justitie Donner & vrijwaring kroongetuige
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com

Ministerie van Justitie
De weledelgestrenge heer Mr. J.P.H. Donner,
Postbus 20
2500 EH Den Haag

Drachten, 6-10-2005 16:20
Betreft:

uw kenmerk 5303652/504/AJ
Hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden H. Ph. Mayer

Geachte heer Donner,
In de inmiddels genoegzaam bekende zaak Smedema versus het OM verzoek ik u een vrijwaring en beloning
voor een kroongetuige.
Korte inhoud van het voorafgaande:
Aangifte met proces-verbaal wordt mij nog steeds geweigerd, de hovj parket Leeuwarden weigert een degelijk
onderzoek zonder mij te horen, het College van PG geeft hem gelijk, Art. 12 procedure geeft hovj gelijk zonder
mij te horen. In geen van de procedures ben ik dus inhoudelijk gehoord of is men op mijn stellingen in gegaan.
Doofpot affaire.
Doch in twee documenten bewijs ik dat zowel hovj fraude pleegt door cruciale informatie achter te houden, en
idem van het College PG. Deze stukken liggen inmiddels bij de vaste Kamercommissie voor Justitie.
De rechters en wellicht de Advocaat Generaal zijn dus misleid middels onjuiste en niet volledige informatie. Dus
regelrechte strafbare feiten.
Hiervan is de Min.Pres. op de hoogte gebracht en de vaste kamercommissie van Justitie.
In een nieuwe brief is aan de Nederlandse regering o.a. gevraagd of fraude bij het OM toegestaan wordt zonder
actie te ondernemen, alvorens dit op EU niveau en rechten van de mens te brengen.
Vier rechters zijn overigens getuige geweest van (deels) mijn gelijk in deze zaak, dus wel degelijk sprake van
gepleegde misdrijven en een doofpot. Aan de President van de Rechtbank is gevraagd hoe ik deze rechters het
best kan laten getuigen bij het ontbreken van een integer OM. Belangrijk is n.l. tegenover wie men eigenlijk
moet getuigen. De tweede kamer zelf ?
Inmiddels is ook de Nationale Ombudsman ingeschakeld en een groot deel van deze zaak is gepubliceerd
middels www.hpsinter.nl Het is zodanig grotesk dat het ook in boekvorm zal worden uitgegeven gezien het grote
maatschappelijk belang.
Ik melde al aan de hovj parket Leeuwarden een nieuwe kroongetuige toen ik officieel om inzage in mijn
politiedossier (als aangever) vroeg wegens fraude daarmee. Niet dat deze daar in geïnteresseerd is natuurlijk
gezien de doofpot bij OM zelf. En hij weigert ook nog om antwoord (bijna drie maanden en twee brieven) te
geven op mijn gerechtvaardige verzoek om inzage. Grotesk.
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De kroongetuige kan volgens hem uitspraken doen over het betrokken zijn van Justitie/OM zelf en mijn familie
bij deze samenzwering. Er kan echter grote druk op hem worden uitgeoefend om niets te zeggen en hij heeft een
geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.
Ik verzoek u dan ook, indien Justitie het vertrouwen van de burgers wenst te houden, om een officieel document
waarin U deze getuige en verder iedereen die ook maar iets kan bijdragen aan de oplossing van deze
samenzwering, vrijwaart van de plicht tot geheimhouding t.o.v. wie dan ook.
Natuurlijk persoon, bedrijf of organisatie in het belang van de Nederlandse rechtstaat en met name het belang
van de burgers zelf bij waarheidsvinding.
Tevens dat de specifieke kroongetuige (indien inderdaad belangrijke informatie) van het Ministerie van Justitie
een beloning krijgt groot tienduizend euro en bovendien iedere eventuele schade als gevolg hiervan vergoed.
Gemakkelijker is het wellicht om gewoon zelf de doofpot te laten opheffen, maar dan nog is genoemd document
noodzakelijk om voldoende inzicht en controle te hebben.
Net als ik aan de Nederlandse regering heb gevraagd, verzoek ik ook u om aan te geven welke stappen u gaat
ondernemen tegen de fraude binnen het OM en College PG zelf. Uiterst merkwaardig overigens dat het College
zelf door niemand gecontroleerd kan worden. Zelfs Rijksrecherche wordt door hen feitelijk aangestuurd. Dat is
vragen om moeilijkheden.
Hoogachtend,
Ing. Hans Smedema
C.c.: Vaste Kamercommissie voor Justitie
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Productie 27 - Klacht Ministerie van Justitie Donner
Ing. H. Smedema
Sydwende 97
9204 KD Drachten, Holland
Tel.: 0512 –542252
E-mail: hans@smedema.com

Ministerie van Justitie
De weledelgestrenge heer Mr. J.P.H. Donner,
Postbus 20
2500 EH Den Haag

Drachten, 6-10-2005 16:20
Betreft: Zaak Smedema versus OM
Geachte heer Donner,
In de inmiddels genoegzaam bekende zaak Smedema versus het OM meld ik u ten overvloede nog even het
volgende.
 Het OM Leeuwarden en met name de HOVJ Mr. L. den Hollander, geeft in zijn antwoord van 7 november
kenmerk 6030-4370/04 aan, dat ik geen inzage in mijn politiedossier mag krijgen. En dat terwijl ik de enige
aangever ben met kennis van zaken en overigens NOOIT gehoord ben.
 Hij stelt dat ik GEEN slachtoffer ben, zonder dat er ooit een onderzoek heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn
er o.a. minimaal vier rechters die kunnen getuigen dat ik wel degelijk slachtoffer ben geweest. Verder nog
drie advocaten en een register accountant. Enkel de naam van één rechter is nog onbekend, omdat de
rechtbank mij een kopie van de desbetreffende uitspraken ronduit weigert, overigens geheel in de traditie van
de overheid en de doofpot.
 Hij stelt bovendien dat uitsluitend mijn vrouw schriftelijk om inzage mag verzoeken. Terwijl die, zoals in al
mijn stukken al vanaf het begin, als feitelijk wilsonbekwaam als gevolg van ernstige amnesie met verdringing
en verloocheningsreacties, moet worden beschouwd. Dat is vergelijkbaar met het vragen aan Pim Fortuin na
de moord, of hij aangifte wil doen en wil vertellen wat en of er iets is gebeurd. Hoe dom is men eigenlijk bij
het OM en Justitie in het algemeen? Dit gaat mijn voorstellingsvermogen en dat van de meeste Nederlanders
ver te boven.
 Dus samengevat wordt mijn aangifte en dus een onderzoek afhankelijk gemaakt van een wilsonbekwaam
persoon. Grotesk.
Al eerder verzocht ik u om een vrijwaring en beloning voor een kroongetuige die kan bewijzen dat Justitie zelf
betrokken is bij de doofpot affaire en bovendien dat een familielid op de hoogte is van mijn/ons slachtoffer zijn.
Ik wacht nog op uw snelle antwoord. Het kan bij een LOPEND misdrijf nooit zo zijn, dat zoiets twee maanden
moet duren. Bij een gijzeling kan ook onmiddellijk worden beslist.
Gezien bovenstaande en het feit dat Politie mij iedere aangifte tot op heden heeft geweigerd, doe ik via u
officieel aangifte van fraude en opzettelijke of bewuste verzwijging van cruciale gegevens uit mijn
politiedossier. En wel om de volgende redenen:
 1. Er zijn nieuwe gegevens en bewijzen sedert mijn aangifte in april 2004 die overigens geweigerd werd en er
is in Nederland geen enkele andere instantie die aangiften opneemt. U bent verantwoordelijk daarvoor.
 De HOVJ parket Leeuwarden geeft te kennen, dat ik geen slachtoffer ben, doch er zijn vier rechters, drie
advocaten en een register accountant, naast nog veel meer, die kunnen getuigen dat ook ik slachtoffer was.
 De nieuwe kroongetuige kan dit ook bewijzen en daarnaast de doofpot affaire en betrokkenheid justitie.
 Hoe krijgt iemand amnesie zonder dat er sprake is geweest van een zeer ernstig trauma? Dat kan uitsluitend
Pagina 91 van 101

Essentie Hans Smedema affaire
in geval van misdrijven. Dus wel slachtoffer.
 Ik eis schriftelijke verklaringen van de betrokken rechters en andere getuigen na door rijksrecherche of
andere onderzoekscommissie gehoord te zijn.
 Ik heb het volste recht om aangifte te doen misdrijven jegens mijn vrouw gepleegd, als die wilsonbekwaam is
wegens amnesie en verdringing als gevolg van het ernstige trauma. Dus doe ik dat ook.
 Zelf gaf ik o.a. melding van de volgende misdrijven jegens mij gepleegd: Gedrogeerd gebruik in illegale
films, drogeren ten einde mijn vriendin en later vrouw te kunnen misbruiken, onder bedreiging met de dood
drogeren, poging tot moord in Zeist, moord van een vriend die de zaak onderzocht, verzwijging van
misdrijven door diverse mensen zoals familie, advocaten en rechters (nu nog), misleiden en manipuleren van
mijn vrouw, onthouden van cruciale gegevens over misdrijven jegens ons beide, diefstal van bewijzen uit
mijn woning in 2003, obstructie van recht door politie en OM (nu nog), samenzwering om de misdrijven te
kunnen laten voortduren, onthouden van de juiste medische hulp aan beide slachtoffers door de
ontkenningen. Overigens is het de taak van het OM om dit te doen en niet van een slachtoffer.
Hoogachtend,
Ing. Hans Smedema
C.c.: Vaste Kamercommissie voor Justitie
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Productie 28 - Verzoek inlichtingen procedure 153/86 Leeuwarden
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Productie 29 - Verzoek schriftelijke verklaring rechters 337/87 Leeuwarden
Verzoek tot schriftelijke verklaring.
Aan:
mr. R.G. Holtz (toen voorzitter), mr. J. van der Vinne en mr. A. van der Meer.
Betreft:
Getuigenis mbt een cruciale gebeurtenis tijdens de mondelinge zitting van de oude gerechtelijke procedure
Smedema versus Systems Engineering in de zaak voor de meervoudige handelskamer rol nummer 337-1987
uitspraak van 22 oktober 1987.
Motivatie:
 Er is slechts een indirect toevallig verband met genoemde procedure, maar wel heel cruciaal in dus totaal
ander verband met betrekking tot het bewijs van gebeurtenissen en gepleegde misdrijven in deze andere nog
lopende zaak.
 Die uitspraak is van cruciaal belang voor mij, mijn bedrijf en mijn gezin, omdat deze uitspraken
bewijs kunnen leveren van het feit dat ik niet paranoïde ben, maar slachtoffer geweest in een groteske
andere zaak. Mijn huwelijk en het welzijn van een medeslachtoffer hangt hier mede van af, omdat
niemand dit wenst te geloven.
 Ik ga ervan uit dat indien rechters toevallig getuige zijn van feiten die van cruciaal belang zijn in een nu
lopend onderzoek, deze gewoon hun plicht als Nederlands burger mogen doen en aangeven wat hen daarvan
bekend is. De verklaringen zullen worden doorgezonden aan de Nationale Ombudsman en de vaste
kamercommissie voor justitie.
 De zaak is zeer dringend, omdat al sedert april 2000 van totale opzettelijke obstructie van alle
betrokkenen sprake is, met groteske gevolgen in een nog lopend misdrijf.
De cruciale gebeurtenis zoals door mij beleefd in 1987:
 Tijdens de mondelinge zitting van genoemde procedure, die ging om mijn ontslag op staande voet zonder te
zijn gehoord en op valse/foutieve gronden, werd door de advocaat van de tegenpartij mr. J.W. Langeler te
Rotterdam een brief van de CIA getoond die door de speciaal hiervoor overgekomen Amerikaanse directeur
van Baker Bros uit Boston (het moederbedrijf van Systems) was ingebracht.
 Deze brief werd ingebracht om aan te tonen dat ik o.a. onbetrouwbaar zou zijn.
 De inhoud van de brief was dat het bij de CIA bekend was, dat ik vroeger betrokken zou zijn geweest bij de
porno industrie en dat ik selectieve amnesie had voor het gebeurde. Men waarschuwde Baker Bros dus,
omdat ik in dienst ging treden bij een 100% dochter van hen in Heerenveen.
 De brief werd door mr. Langeler aan de voorzitter overhandigd met het verzoek om een toelichting van de
Amerikaanse directeur toe te staan.
 Voorzitter mr. Holtz weigerde dit, omdat zo zei hij, kortgeleden hij nog in Amerika was geweest en toen ook
geweigerd werd om een toelichting te geven. Zo werkt dat nu een keer in Nederland, de advocaat doet het
woord zo zei hij. Hij keek wel in de brief en stelde dat Smedema ‘victim’ dus slachtoffer was en geen dader.
Daders krijgen geen amnesie, maar slachtoffers.
 Mijn advocaat Gerrit Ham wilde deze brief zien en kreeg dit ook even ter inzage. Op de vraag van hem of ik
hier iets van wist, heb ik toen naar waarheid geantwoord dat het om een vergissing en door elkaar gehaalde
files moest gaan, omdat men ook in New York bij ‘immigration’ al dezelfde onzinnige vragen had gesteld. Ik
had nog nooit iets met de porno industrie van doen gehad.
 Voorzitter wilde de brief niet in de file hebben omdat het niets met de zaak te maken had. Men had immers
ondanks die waarschuwing besloten om mij toch in dienst te nemen en dus was het geen item meer. Het
wordt dan ook niet genoemd in de uitspraak.
Tot zover de gebeurtenis die ik graag bevestigd zag omdat het bewijs levert dat er zich vroeger inderdaad zaken
hebben voorgedaan die met misdrijven te maken hebben en drogeren van onwetende slachtoffers. Het is
bovendien van groot maatschappelijk belang dat deze misdrijven publiekelijk bekend zullen worden.
Slechts om het geheugen van de drie rechters wat te helpen bijgaand de uitspraak en bovendien nog de volgende
gegevens die wel tijdens de mondelinge zitting ter sprake kwamen, maar niet in de uitspraak genoemd staan:
 Ik moest nog aantonen of een computer wel nieuw was en kon dit door het overleggen van de inkoopfactuur
van de leverancier. Ter plaatse werden nog de computernummers vergeleken en ik bleek gelijk te hebben.
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 Ik had nog foto’s meegenomen die konden bewijzen dat een kleine vervanging van meubilair van het kantoor
en de bedrijfsruimten strikt noodzakelijk was gezien de arbowetten in Nederland. De rechter, links van mr
Holtz, dus voor hem rechts die recht tegenover mij zat, wenkte nog om mij die foto’s te laten zien.
 Er waren in de zaal nog minstens vijf personeelsleden van Systems aanwezig en in een latere ontmoeting met
marketingman Walter ?, vroeg deze mij ook nog of ik inmiddels al meer wist over mijn amnesie. Totaal zijn
dus minstens tien man getuige geweest en ieder voor zich kan mijn gelijk bevestigen.
Graag dus aangeven dat inderdaad u als rechter op de hoogte bent van het feit dat tijdens die mondelinge
hoorzitting een brief van de CIA werd getoond. Dat is het cruciale punt. Indien u zih ook nog kunt
herinneren dat de porno industrie werd genoemd dan zou dat ook zeker van belang zijn.
Bij voorbaat zeer veel dank voor de medewerking van een ieder die bij de oplossing van dit raadsel
betrokken is en hulp wenst te verlenen.
Met vriendelijke groet,
Ing. Hans Smedema
Sydwende 97
9204KD Drachten
0512 542252
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Productie 30 - Afwijzing Nationale Ombudsman 1e keer
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Productie 31 - Open brief rechtbank Leeuwarden
Open brief aan:
De rechterlijke macht Leeuwarden.
Vice President Rechtbank Leeuwarden afd. Civiel recht, mr. U van Houten. Gerechtshof de heren mr.
Kalsbeek, Poelman en Zwerver en toenmalige Advocaat Generaal Annet Garos. President Gerechtshof
mr. Joost van Dijk.
Ad 1. De heer Van Houten,
Op 23 september 2005 verzocht ik de president van de rechtbank om de adressen van drie rechters die in een
oude procedure 337/1987 getuigen waren van een cruciaal feit (bewijs) dat een valse beschuldiging jegens mij in
het heden kan weerleggen. Dat feit betreft dat ik paranoïde zou zijn omdat niemand mijn stelling geloofd, dat
ikzelf en mijn vrouw het slachtoffer zijn geweest van ernstige misdrijven, amnesie en een van overheidswege
gevoerde doofpot affaire die tot op heden (!) doorloopt. Feitelijk een criminele organisatie met als doel het
verborgen houden van misdrijven voor de slachtoffers en het voorkomen van de juiste medisch specialistische
behandeling hiertegen. Hierbij waren en zijn blijkbaar rechters ook betrokken. Een kroongetuige vertelde mij
inmiddels dat het Ministerie van Justitie zelf betrokken is bij het instandhouden van deze doofpot.
Dit verzoek van mij werd kortaf geweigerd door de heer mr. U. van Houten verwijzend naar het feit dat op oude
procedures niet meer mag worden teruggekomen. Wat overigens ook helemaal nooit door mij gesteld was, dus al
het bewust verdraaien van de waarheid was. Dit is iemand van de rechterlijke macht en zeker van uw positie
onwaardig.
Omdat vergissen menselijk is verzocht ik in mijn schrijven van 10 oktober opnieuw vriendelijk, maar nu zeer
gedetailleerd (om fouten en vergissen te voorkomen), om de drie genoemde rechters (mr. R.G. Holtz, mr. J. van
der Vinne en mr. A. van der Meer) te verzoeken een schriftelijke verklaring op te maken die mij van deze valse
beschuldiging kan vrijpleiten. De feiten, nl een tijdens de mondelinge zitting door een Amerikaanse directeur
overhandigde brief van de CIA waarin werd genoemd dat ik amnesie had en bij de porno industrie betrokken zou
zijn, werden nu door mij exact aangegeven. Ook om vergissing uit te sluiten, dat het niet ging om terug te
komen op oude procedures, maar uitsluitend om een getuigenis die mij kon vrijpleiten van een ernstige
beschuldiging die het leven van mij, mijn vrouw en mijn gezin al ruim vijf jaar tot een hel maakt. Een vreselijk
drama. Tevens verzocht ik om een kopie van de oude uitspraken in een nog oudere procedure 153/86 waarin ook
al een rechter op de hoogte bleek van mijn selectieve amnesie.
Opnieuw weigerde u alle medewerking aan slachtoffers die in hun nood slechts om hulp en een
schriftelijke verklaring vroegen in een zaak die in het heden speelt, nl mijn paranoïde verklaring door
(onnozele) psychiaters. Opnieuw verdraaide u voor de tweede maal bewust de waarheid (!) door te stellen dat er
niet in oude procedures mag worden ingegrepen. Hetgeen op zich natuurlijk waar is en heel slim of beter ‘sluw’
gesteld, maar wel onverlet laat dat mijn vraag volledig gerechtvaardigd was en dat rechters wel degelijk
gehouden zijn om te getuigen in zaken die het heden betreffen indien zij over cruciale informatie en bewijzen
beschikken.
Omdat nu vergissen uitgesloten was, pleegt u obstructie van recht en feitelijk fraude. Maar erger nog, u laat
slachtoffers meedogenloos aan hun lot over hetgeen ook nog een strafbaar feit is. Een houding die niet past bij
iemand van uw niveau en positie. Het is ook een breuk met art. 8 van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens. U ontzegt ons daarmee het recht op een normaal gezinsleven. Daarnaast is sprake van
psychische foltering wat een breuk van art. 3 is, nl verbod op foltering. Uw houding zorgt rechtstreeks voor
verlenging van deze psychische foltering. Om over art. 6 – recht op een eerlijk proces en het kunnen oproepen
van getuigen, nog maar niet eens te spreken.
Overigens bevindt u zich in goed (maar bedenkelijk) gezelschap, want ook de Hoofd Officier van Justitie parket
Leeuwarden de heer mr. Leo den Hollander maakt zich aan dezelfde soort criminele daden schuldig. Ook deze
verzwijgt en verdraait bewust feiten en pleegt daarmee obstructie van recht en dus fraude. Deze weigert mij zelfs
laf inzage in mijn eigen politiedossier en negeert ook de genoemde feiten en alle getuigen in een krampachtige
poging de doofpot zo lang mogelijk in stand te houden. Dan verjaard alles vanzelf immers. En met een beetje
geluk is het slachtoffer voordat het uitkomt mentaal kapot gemaakt.
Ad 2. De heren Kalsbeek (voorzitter), Poelman en Zwerver en Advocaat Generaal Annet Carol,
Door politie werd mij al geweigerd om officieel aangifte te doen met proces-verbaal, men werkte dus ook laf met
de doofpot mee. Ook het OM onder leiding van de al genoemde Hoofd Officier van Justitie mr. Leo den
Hollander ging mee met het instandhouden van de doofpot affaire door alle door mij genoemde feiten, daders en
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getuigen eenvoudig te negeren. Opzettelijke en bewuste verzwijging van cruciale gegevens. Dus veroordeeld tot
paranoïde zijn zonder enige vorm van degelijk onderzoek of bewijs, laat staan een proces met de mogelijkheid
op verdediging. Lees art. 6 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens er nog eens op na, zeer nuttig
voor de heren.
Als laatste mogelijkheid om wel een onderzoek af te dwingen stond uitsluitend een art. 12 procedure bij het
Gerechtshof open, welke mogelijkheid ik heb aangegrepen. Overigens zonder juridische bijstand die mij tot op
heden door ruim dertig gevraagde advocaten categorisch wordt geweigerd. Een mensonterende opstelling en ook
al een breuk met de rechten van de mens, nl. art. 6.3c en 6.3d. - Recht op juridische bijstand.
Op mijn verzoek om te worden gehoord door het Gerechtshof, werd vanzelfsprekend en helemaal passend bij de
doofpot affaire, niet eens ingegaan. Ook u nam collectief het besluit ‘kennelijk ongegrond’ met kenmerk
K05/00016, zonder de vele getuigen waaronder de drie rechters genoemd onder ad 1 te horen.
Opnieuw een grove belediging van de rechten van de mens art. 6 lid 2 (onschuldig totdat zijn schuld in rechte is
komen vast te staan) en 3c (recht op juridische bijstand), maar daarnaast natuurlijk ook het opzettelijk en bewust
totaal negeren (verzwijgen) van alle feiten en getuigen. Laakbaar en frauduleus handelen, een schokkende
gebeurtenis in de Nederlandse rechtstaat.
Conclusie, de heren wensen de doofpot ook in stand te houden, hetgeen een strafbaar feit is en vooral moreel
verwerpelijk. Slachtoffers hebben onder alle omstandigheden recht op hulp. Het uitsluitend zich daarbij baseren
op uitspraken van de advocaat-generaal die uitsluitend laf het standpunt van het OM weergeeft en nooit met mij
heeft gesproken, is uitermate laakbaar en een aanfluiting voor de rechtstaat in Nederland. Een art. 12 procedure
is daarmee immers een zinloze en corrupte aangelegenheid geworden. U haalt daarmee Nederland en alle
Nederlanders op vernederende wijze omlaag tot een bedenkelijk niveau, wat wij zeker niet verdienen. Zelf
ontslag nemen en het boetekleed aantrekken is nog een eerbare weg om te gaan voor u allen.
Bedenk: ‘eerlijk duurt altijd het langst’.
Algemeen mr Joost van Dijk:
Uit mijn eigen onderzoek blijkt dus nu dat justitie, medici en familieleden al betrokken waren bij deze doofpot
affaire sedert 1973. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk zal ook de rechterlijke macht er dan bij
betrokken zijn geweest, wat verklaard dat in beide genoemde procedures van 1986 en 1987 er rechters op de
hoogte waren. Hetgeen logisch is als men al vooraf hiervan op de hoogte was en dus goedkeuring heeft verleend
aan genoemde doofpot. Een dramatisch, onethisch en dom besluit, want wij zijn daarmee rechteloos en weerloos
uitgeleverd aan degenen die wel op de hoogte waren. Medisch specialistische hulp werd ons onthouden.
Om dan vervolgens mij nu ook nog eens volledig rechteloos te maken, zonder mij dat eerlijk mee te delen, dus
heimelijk en in het geniep, getuigd van ronduit verwerpelijke, minderwaardige en misdadige praktijken.
Het bewust verdraaien van de waarheid door u allen past dan geheel in het licht van het door blijven voeren van
de doofpot en vooral het beschermen van daarbij betrokkenen. Een Nederlandse ‘Watergate’.
Niet het belang van de slachtoffers telt hier, nee het belang van de daders en medeplichtigen is wat de drijvende
kracht is bij deze doofpot en het laten voortbestaan van ernstig onrecht en onmenselijke schade. Ik houd u allen,
zowel als ambtenaar, als in privé, verantwoordelijk voor iedere schade die hieruit is voortgekomen en nog zal
voortkomen. Nadrukkelijk wijs ik daarbij op het feit dat ‘het ergste slachtoffer’ al enkele malen over zelfmoord
heeft gesproken, waar u allen dan mede verantwoordelijk voor zult zijn.
Eerlijke en integere overheidsdienaren zouden openheid van zaken hebben gegeven vanaf het allereerste begin in
1973 en zeker tijdens alle daarna zich voltrekkende drama’s. Rechters hadden horen te weigeren om mee te
werken aan de doofpot en daarmee aan deze feitelijke criminele organisatie.
Tijdens de installatie van Annet Garos tot Raadsheer van het Gerechtshof sprak u, mr. Joost van Dijk, ik citeer
‘Wanneer de samenleving de indruk krijgt dat fouten en tekortkomingen van rechters worden weggemasseerd of
onbesproken blijven, dan levert dit weinig vertrouwen op’ en ‘De rechterlijke macht is geen gesloten bastion
bestaande uit onfeilbare mensen. Het moet een lerende werkorganisatie zijn’. Welnu tot op heden is daar weinig
van te merken, maar het Nederlandse volk zou graag uw acties in deze nog willen meemaken.
Het moet mij dan ook van het hart, dat ik ernstig geschokt ben in de oneerlijke opstelling van de rechterlijke
macht. Dit is ongehoord en moet daarom ook in het maatschappelijk belang publiekelijk bekend worden
gemaakt. Nederlanders hebben recht op eerlijke en integere rechters. Zij die dat niet kunnen opbrengen, dienen
uit hun functie te worden gezet.
Met oprechte diepe gevoelens van minachting,
Ing. Hans Smedema, Drachten 14 februari 2006
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Deze open brief is gepubliceerd op de website www.vechtentegenhetonbekende.nl en zal onderdeel uitmaken
van de gelijknamige autobiografie. Hij is tevens verzonden aan persbureau Novum.
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