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Geachte mevr. Poutsma, 
 
Ik ontving uw uitnodiging voor een gesprek over zogenaamde(!) strafbare feiten waarvan ik 
word verdacht. Ondanks mijn slachtoffer zijn sinds 1972 en sinds 2000 tientallen verzoeken om 
een onderzoek door justitie! 
 
Ik zal niet op die uitnodiging ingaan.  
 
Reden, er is binnen Nederland geen eerlijke rechtsgang mogelijk door vals beroep op de 
staatsveiligheid. Een gesprek over deze zaak is te traumatisch voor mij(re-traumatisatie) en zal 
niets toevoegen dan onvrede en machteloze woede. Er is geen enkele Nederlander die zo erg 
bedrogen is door zijn eigen overheid dan ik en mijn argeloze ernstig zieke vrouw, die bovendien 
ontoerekeningsvatbaar is. Ik zal verder iedere medewerking binnen Nederland aan verzoeken 
zoals de uwe weigeren, totdat aan mijn rechtvaardige integere eisen is voldaan.  
 
U of uw organisatie heeft ook kafkaësk geen gehoor gegeven aan mijn verzoek welke corrupte 
officier van justitie het verzoek heeft gedaan, en om welke zaak het specifiek gaat. Want er zijn 
heel veel mogelijkheden. Dus is het voor mij gissen en dat weiger ik verder. Ik wens glasheldere 
duidelijkheid en transparantie.  
 
Ik zond al een uitgebreide brief met alle lopende gegevens tbv uw rapportage eerder op 25 
januari 2015. 
Daar kan ik nog aan toevoegen dat inmiddels mijn vrouw na overleg eenzijdig de scheiding heeft 
aangevraagd, die in de loop van mei zal worden uitgesproken. Dat is dus op grond van fraude 
en bedrog door de Nederlandse staat en overheid. Zou normaal niet gebeurd zijn. 
 
Ik zal dan daarna Nederland verlaten en opnieuw voor de derde keer nu, politiek asiel tegen 
Nederland aanvragen ergens. Dat is een recht van alle normale mensen, dus wellicht ook voor 
mij? Maar justitie zal dat proberen tegen te houden dat is zeker, want gevaarlijk voor hun 
doofpot, bij succes. 
 
Ook heb ik inmiddels een dagvaarding ontvangen voor 28 april 2015 bij politierechter rechtbank 
Leeuwarden mbt belediging. Dus uw uitnodiging kan daar mee te maken hebben, maar dat is 
niet zeker zonder uw stukken van de OvJ te kunnen inzien. Gezien het feit van alle weigeringen 
sinds april 2000, waarbij mij het doen van iedere aangifte of verdediging tegen 
daders/verkrachters en hun valse beshuldigingen of aangiftes, wordt geweigerd, zal ook die 
zitting vals zijn. Een schijnzitting op grond van de staatsveiligheid, die hoogstwaarschijnlijk op 
valse gronden heimelijk(!) werd ingesteld rond 1975 door de handtekening van destijds 
Koningin Juliana. Ook rechters moeten blijkbaar daaraan meewerken in mijn/ons geval. 
 
Dus zullen de inkomsten van mijn vrouw dan bestaan uit enkel bijstand in Drachten. Pas over 
een twee jaar krijgt ze haar AOW en de helft van mijn kleine pensioentje. Een 350 euro per 



maand dan voor haar, en mij idem. Mijn AOW gaat naar alleenstaand en met een korting voor 
noodgedwongen(op grond doofpot) leven in Spanje voor 4 jaar, of 8%. 
 
Wij hebben beide verder geen geld meer. Ik bezit alleen nog een koffer met wat zomerkleding. 
Verder niets meer. Alles verder al in 2008 aan mijn vrouw gegeven toen we van tafel en bed 
gescheiden waren fiscaal gezien. Dus mijn vertrek naar Spanje zou het meest voor de hand 
liggen. Op mijn AOW wordt door CJIB/GGN 310 euro per maand ingehouden tbv de boete die wij 
nota bene moeten betalen aan de verkrachters van mijn vrouw! Waarvan één Rieks Perdok uit 
Roden zelfs de vader van een zoon, die ontkent ooit seks met mijn vrouw gehad te hebben, dus 
doodsimpel te bewijzen ook nog. 
 
Ik zal dus nooit(!) vrijwillig met uw organisatie samenwerken gezien de huiveringwekkende 
fraude. Afdwingen zal ook geen enkel resultaat hebben, want ik ga door met publiceren tot aan 
mijn eisen is voldaan. Gevangenis als nota bene onschuldig slachtoffer zal tot zware 
consequenties leiden later voor degenen die mee hebben gewerkt aan deze corrupte 
samenzwering tegen ons als onschuldige slachtoffers. 
 
Stopzetten doofpot, excuses openlijk op TV aanbieden, schade vergoeden, betrokkenen 
vervolgen en straffen, eerdere vonnissen herzien en vernietigen, en mijn strafblad totaal 
verwijderen. 
 
U kunt dus bij ‘kans op herhaling’ invullen 100%! Het is overigens geen herhaling, maar het 
altijd al consistent feitelijk publiceren van wat ons is en nog steeds wordt aangedaan. 
 
Zoals eerder vermeld kan zelfs iemand met slechts een half brein, zien dat hier sprake is van 
geen eerlijke rechtsgang en zware mensenrechten schendingen door weigeren aangiften sinds 
2000 en weigeren van ieder onderzoek en verdediging. Doodsimpel DNA-testje bewijst deze 
zaak, maar dat kinderen niet van mij zijn, is bij justitie al sinds 1975 bekend. Waarom houdt men 
dat geheim? 
 
In uw verslag moet u dus melding maken van deze feiten, en eisen dat er alsnog eerst onderzoek 
wordt gedaan naar al de mensenrechtenschendingen tegen mij en specifiek de DNA-test.  
 
Zo u dat nalaat(eis tot onderzoek) bent u blijkbaar ook al weer nalatig en corrupt bezig en zal ik 
u en uw organisatie als zodanig ook op mijn blog en in het boek en later film, vermelden. 
 
Recht hoeft nooit te wijken voor onrecht! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
ing. Hans Smedema 
 
 


