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I. Inleiding
Als juridisch adviseur ben ik betrokken bij de volgende feiten. Tegen zowel mevrouw Verstegen (mijn
cliënt) als mij zijn er meerdere strafbare feiten gepleegd, waaronder smaadschrift/laster, bedreiging
en het aanzetten tot discriminatie en geweld. Ook is er in dit kader duidelijk sprake van oplichting,
vanwege het ontvreemden van € 11.652 ingezamelde donatie-opbrengsten ten behoeve van
mevrouw Verstegen. Bij deze dan ook expliciet het verzoek “zo spoedig mogelijk” een uitgebreide
aangifte van alle feiten op te (laten) nemen. Als adviseur heb ik een volmacht, op basis waarvan ik
bevoegd ben namens mevrouw Trudi Verstegen te kunnen handelen.
Onderstaand volgt er een uitgebreide toelichting op de feiten smaadschrift/laster, bedreiging en het
aanzetten tot discriminatie en geweld.
II. Smaadschrift/laster, bedreiging, oproep tot geweld
Om te beginnen heeft de heer Hans Meijer in uitingen op Facebook en het mediaplatform van
SaveUsNow smadelijke/lasterlijke beweringen, ernstige aantijgingen en bedreigingen gedaan. In
een gesprek op Facebook op 26 juli 2020 – waar ik voor de start van de juridische procedure als
privé-persoon aan heb deelgenomen – heb ik kennis genomen van het feit dat Hans Meijer om
mysterieuze redenen ondergedoken zou zijn. Hij had kort hiervoor nog de eerste aflevering van een
documentaire opgenomen met Trudi Verstegen. Deze aflevering is op 24 juli 2020 op het kanaal van
Wees de Weerstand uitgezonden. In deze discussie heb ik enkel benadrukt dat hij ons nog zes
afleveringen had beloofd. Ook heb ik gevraagd waar hij dan naar toe is gegaan. In plaats van ons dit
netjes toe te lichten werd mij tegengeworpen dat ik een “landverrader” en “Mo de Opperpedo
aanbidder” zou zijn.
Daarnaast volgt expliciet uit de informatie op de webpagina SaveUsNow op 6 augustus 2020 een
ernstige bedreiging en duidelijke oproep tot geweld aan het adres van zowel mevrouw Verstegen als
mij persoonlijk. In deze context is het van belang dat ik op 1 augustus 2020 een juridische brief heb
verzonden naar de heer Meijer. Kort nadat de samenwerking tussen Trudi Verstegen en Wees de
Weerstand is beëindigd, heeft hij ons bedreigd. Onder de update van 06-08-2020 maakt hij
melding van het feit dat ik een “anti westerse beschaving moslim vriend” van mevrouw Verstegen
/

zou zijn die een kans ziet een “ongelovige westerling” (lees: de heer Hans Meijer) te demoniseren.
Ik heb hierop op 8 augustus 2020 – op persoonlijke titel – een e-mail naar de heer Meijer gestuurd.
In dit kader heb ik een handreiking gedaan met elkaar in gesprek te gaan elkaar beter te kunnen
begrijpen. Hier heb ik helaas tot op heden geen antwoord op gekregen. Op mijn juridische brief van
zowel 1 augustus als 17 augustus 2020 is formeel niet gereageerd. De heer Meijer weigert pertinent
tot nu toe elk contact, ondanks herhaalde pogingen daartoe.
In de derde plaats volgt uit de bovenstaande tekst dat mevrouw Verstegen en ik als het “grote”
kwaad worden neergezet en in deze zin “slangen en schorpioenen” zouden zijn. De heer Meijer
beschrijft dit als volgt: “Wat doen wij ook weer met slangen en schorpioenen? Juist!” Dit lijkt op het
eerste gezicht niet gevaarlijk, maar deze passage is een verwijzing naar een Bijbels geschrift.
Volgens de betekenis in Lucas 10:17 wordt hier gesproken over de “symbolische” strijd tussen goed
en kwaad, waarin de vijanden van God vernietigd moeten worden. In dit vers geeft Jezus zijn
discipelen – in bovenstaande context: de heer Meijer als rooms-katholieke gelovige – expliciet
toestemming deze slangen en schorpioenen te vergelden door deze te vertrappen. Dit zakelijke
geschil wordt bewust door de heer Meijer getrokken in de Bijbelse “dogmatiek” van goed tegen
kwaad. Deze bedreiging wordt nog meer kracht bijgezet door de volgende retoriek: “Juist ons met
uw beschuldigingen blijven bestoken, is de grootste fout die u kunt maken. Deze keer bent u
inderdaad de verkeerde mensen tegengekomen om net zo te behandelen als u blijkbaar iedereen
behandelt die in de weg lijkt te staan. Immers u strijdt nu tegen dezelfde God die ons de opdracht
gaf dit werk te doen.”
III. Aantoonbare fraude bij inzamelingsactie
Als laatste argument blijkt het (samenspannen tot het) oplichten van 338 donateurs aangaande de
online crowdfunding actie op 14 juli 2020 op het YouTube-kanaal van Wees de Weerstand uit
meerdere verklaringen van de heer Raatgever. Daarnaast beschikken wij over aanvullende
bewijsmiddelen, waaronder videobeelden, screenshots, geluidsopnames van telefonische
gesprekken tussen Trudi Verstegen en Hans Meijer, e-mail berichten, WhatsApp-gesprekken,
juridische brieven, brondocumenten. Van alle feiten hebben wij gedocumenteerde stukken, onder
verwijzing naar de onderliggende bronnen/vindplaatsen van de gevonden informatie.
Over de dader(s)
Kent u de dader(s)?
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Geef een beschrijving van de dader(s)
De daders zijn de heren Hans Meijer, Wouter Raatgever en Ted Arnoldus.
Dhr. Meijer: oprichter van Wees de Weerstand, een zeer anti-overheid georiënteerde actiegroep die
strijdt tegen "de snode plannen van de elite"
Dhr. Raatgever: naaste collega van de heer Meijer en verzorgt Avatar leiderschapstrainingen aan
professionals
Dhr. Arnoldus: als vermogende geldschieter op de achtergrond betrokken bij de
oplichting/zwendelpraktijk. Hij is verder vastgoedmakelaar bij "Dutch Real Estate Egypt"
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