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Artikel 261 Wetboek van Strafrecht 
 

Op grond van artikel 261 Wetboek van Strafrecht is het verboden om iemands naam te belasteren 

met het uiteindelijke doel om daar ruchtbaarheid aan te geven en hem/haar bewust schade toe te 

brengen. 

  

Het is evenzeer verboden (ook op weblogs op internet) om een ‘campagne’ te voeren met de 

kennelijke bedoeling om slechts schade toe te brengen aan iemands eer en goede naam, zonder hoor 

en wederhoor en in strijd met de feiten. Laat staan zonder bewijs, onderbouwde argumentatie en/of 

zonder (zich te beroepen op) een algemeen belang. 

 

Artikel 261 

  

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald 

feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan 

smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie. 

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk 

tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore 

wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot 

noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last 

gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. 

  

Onderstaande personen hebben op de genoemde websites bij herhaling aangekondigd dat het hun 

expliciete bedoeling was om mijn echte naam op internet te vermelden en dat zij niet zouden rusten 

vooraleer mijn echte naam, de niet-onderbouwde beschuldigingen en mijn persoonlijke 

omstandigheden aan anderen bekend zou worden gemaakt en bezoedeld zou worden: 
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Betrokkenen 
 

Betrokken personen : Website: Schuilnamen: 

1. Daniëlle Berkenfeld reactie op http://disputax.blogspot.nl 

2. Jeroen Hoogeweij http://www.troebelwater.nl/ 

3. Carla Kuik http://swapichou.wordpress.com/ Swapichou/Xaar/Xara 

4. Zifra Zoutendijk  Ziva 

5. Andrea van der Woude 

6. Onbekende eigenaar website http://barracudanls.blogspot.nl/ 

7. Onbekende eigenaar website  http://nieuwsbreker.wordpress.com 

8. Onbekende eigenaar website http://mevrverschurenmaes.wordpress.com/ 

9. Onbekende eigenaar website http://nieuwsbreker.wordpress.com/ 

 

Ik kan bewijzen, dan wel zeer aannemelijk maken, dat de gewraakte informatie over mijn echte naam 

en mijn achtergrond afkomstig is van Zohra Merzouk uit Wassenaar (de moeder van Anass Aouragh) 

in samenspanning met haar vriendin Daniëlle Berkenfeld. Zo laat onderstaande schermafdruk van de 

webpagina Disputax (voor link hierboven) dit duielijk zien: 
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Pseudoniem 
 

De smaad en laster bestaat vooral uit het volgende. In november 2012 begon ik een website onder 

een pseudoniem genaamd: Martin Vrijland. De keuze voor een pseudoniem lag in het feit dat ik er 

vooral voor wilde zorgen dat wanneer ik dingen mocht schrijven waar mensen het niet mee eens 

zouden zijn, ze mij eventueel aan zouden kunnen spreken op mijn teksten inhoudelijk. Dit zou dan 

niet mijn naam bezoedelen. Het belangrijkste doel daarbij was vooral mijn achternaam te 

beschermen, zodat ik mijn familie en mijn dochter buiten schot zou houden. Vooraf had ik wel het 

vermoeden dat ik controversiële onderwerpen aan zou snijden. 

 

Mijn pseudoniem is ‘Martin Vrijland’. 

 

Toen ik over de verdwijning van het jongentje Anass Aouragh uit Wassenaar begon te schrijven 

bleken de aanvallen al snel te beginnen. De moeder van Anass benaderde mij persoonlijk. Zie onder 

(originele email in mijn bezit). Zij initieerde dus zelf het contact. 

 

 
 

 

Nadat eerst op de verschillende boven genoemde sites/blogs is getracht mijn naam te bezoedelen, 

werd er op 10 april 2013 door Daniëlle Berkenfeld aangekondigd dat mijn werkelijke naam bekend 

zou worden gemaakt terwijl ik bewust onder een synoniem publiceerde (zie onder).  
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De betreffende websites hebben dit aangegrepen en zijn daadwerkelijk mijn echte naam gaan 

publiceren. Zij kunnen zich daarin niet beroepen op een aanmerkelijk belang, omdat alleen maar is 

gebleken dat zij slecht 1 doel hebben en dat is: mijn naam bezoedelen. Als argument hiervoor zullen 

zij wellicht in hun verdediging aan proberen te rijken dat ik de naam van Zohra Merzouk (de moeder 

van Anass Aouragh) bezoedeld zou hebben. Echter heb ik in die kwestie alleen maar aan moeten 

tonen dat ik betrokken werd in een vete tussen de vader (M’hmmed Aouragh) en de moeder (Zohra 

Merzouk) van Anass Aouragh. Dit kan ik jurudisch aan tonen. 

 

Het belang van de boven genoemde websites is slechts en uitsluitend het plegen van karaktermoord 

op een schrijver waar zij het niet mee eens zijn. Het inhoudelijk niet met iemand eens zijn mag niet 

vergoeilijken dat je bewust karaktermoord pleegt. 

 

Mijn echte naam is Martijn Alberda. 
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Genoemde reden aanval op mijn persoon door bloggers 
 

Als reden voor de aanval van de Bloggers wordt gegeven dat ik Jeroen Hoogewij zwart gemaakt zou 

hebben. Ik was echter door de genoemde blogs – en dan met name Disputax – bij de poot genomen 

aangaande een vervals zogenaamd gelekt politie document. Ik heb toe gegeven dat ik in deze 

valsstrik ben getrapt en heb daarover het volgende geplaatst. 

 

1. Vermoedelijke eerste reden 

 

De door iemand die zichzelf Kate Lans noemde (de gene die achter het Disuptax blog zit) en een 

valsstrik voor mij plaatste / grap uithaalde met betrekking tot een Pool die zelfmoord zou hebben 

gepleegd op Duinrell (nabij de vindplek van Anass). 
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Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat Jeroen nadrukkelijk aanwezig was in de reacties 

op de verschillende websites en er duidelijk blijk van gaf hier meer van te weten. Als ik in 

bovenstaande bericht spreek over ‘grappenmakers’, doel ik op de uitgehaalde grap – of liever 

gezegd; geplaatste valsstrik – met betrekking tot het valse politiedocument van een Pool die 

zelfmoord zou hebben gepleegd. 

 

2. Vermoedelijke tweede reden 

 

De tweede reden is vermoedelijk dat Jeroen zich aangevallen voelde door de personen die 

reageerden op mijn site. Maar in deze comment is hij echter nooit aangevallen of bedreigd, maar 

werd door derden iets over hem geschreven. Zie hieronder. 
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Bovenstaande berichten in de racties op mijn blog heb ik wellicht in de hectiek van de drukte en vele 

reacties door gelate, maar kunnen niet in mijn schoenen geschoven worden. Ik heb ze zelf niet 

geschreven. Maar vooral: er worden slechts vragen gesteld door ‘100kfree’. De genoemde reacties 

zijn van Jeroen zelf op het Barracuda blog. 

Ik wil hierbij benadrukken dat dit geen reden mag zijn om mijn persoon en echte naam zo publiekelijk 

aan de schandpaal te nagelen. Om te beginnen zijn bovenstaande reacties slechts verdedigingen (van 

derden op mijn blog) op aanvallen op mijn persoon op het blog Barracuda. We hebben het hier dus 

over verdediging door derden. Bovendien wordt Jeroens achternaam niet volledig genoemd en 

wordt daarmee dus niet opgenomen in de zoekmachines. Dit in tegenstelling tot mijn naam, die 

volluit op de betreffende blogs vermeld wordt (zelfs in de tags). 
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Vermelde bron van mijn naam 
 

De bloggers beweerden vervolgens aan mijn naam te zijn gekomen doordat Jeroen Hoogewij aangifte 

zou hebben gedaan. Eerdere berichten tonen echter duidelijk aan dat mijn naam van Daniëlle 

Berkenfeld via de moeder van Anass (Zohra Merzouk) afkomstig is. Onderstaande tekst is van het 

blog Swapichou (Posted on april 9, 2013 door Xara) 
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De aanval op mijn persoon 
 

1. Oproepen om zoveel mogelijk informatie over mij te verzamelen 

 

De aanval op mijn persoon is vrij breed uitgemeten over de verschillende blogs. Het heeft er vooral 

uit bestaan een oproep te plaatsen om meer te weten te komen over mijn persoon en vervolgens 

alle gevonden informatie op het internet te zetten. Hierbij is zelfs een tijdlijn gemaakt. Het is 

praktisch te veel om alle schermafdrukken te plaatsen, maar onderstaand een samenvatting. 

 

 

 
 

Voor de goede orde is het nuttig te vermelden dat er waarschijnlijk slechts enkele personen 

onder verschillende schuilnamen reacties onder elkaar plaatsen. Zo zijn Xaar en Swapichou 

waarschijnlijk de zelfde persoon. Je kunt gewoon maar wat kiezen op zo’n blog. 

 



 

Bovenstaande berichten tonen aan dat er nadrukkelijk voor een aanval op mijn persoon is gekozen. 

Er wordt opgeroepen om aan meer informatie te komen. Dat Daniëlle Berkenfeld h

blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand bericht op de Facebook pagina van strandclub Woodstock uit 

Bloemendaal, waarvan zij vermoeden dat ik die vaak bezoek.

  

Bovenstaande berichten tonen aan dat er nadrukkelijk voor een aanval op mijn persoon is gekozen. 

Er wordt opgeroepen om aan meer informatie te komen. Dat Daniëlle Berkenfeld h

blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand bericht op de Facebook pagina van strandclub Woodstock uit 

Bloemendaal, waarvan zij vermoeden dat ik die vaak bezoek. 
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Bovenstaande berichten tonen aan dat er nadrukkelijk voor een aanval op mijn persoon is gekozen. 

Er wordt opgeroepen om aan meer informatie te komen. Dat Daniëlle Berkenfeld hieraan mee doet 

blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand bericht op de Facebook pagina van strandclub Woodstock uit 
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2. Informatiebronnen en samenwerking 

 

Men geeft er op de verschillende sites blijk van de informatie over mij te hebben van personen die 

mij kennen. Zo blijkt uit dit bericht op Swapichou. 

 

Wat er echter gebeurt, is dat men de verkregen informatie dus wel bewust op internet zet. Dat de 

genoemde blogs samenwerken in deze blijkt uit het feit dat ze op elkaars blogs reageren en naar 

elkaasr blog doorverwijzen. Ook Daniëlle Berkenfeld bedankt ze in onderstaand bericht (uitgeknipt 

om het document niet onnodig lang te maken) voor de samenwerking. 
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Jeroen Hoogeweij linkt hier door naar zijn eigen (of 1 van zijn eigen) blog(s) www.troebelwater.nl.  

 

3. inhoudelijkheid van de smaadaanvallen 

 

Om te beginnen beweert men contact te hebben met een ex genaamd Andrea. Deze Andrea van der 

Woude uit Goutum (Friesland) komt met een verhaal over een weekendje naar Berlijn. Daaruit 

probeert zij er duidelijk blijk van te geven dat zij wil dat ik weet dat de informatie van haar afkomstig 

is. Dat de verhalen steeds inhoudelijk verdraaid worden en alleen maar een slecht beeld van mij 

moeten neerzetten, dat weet ik zelf gelukkig. Echter doet dat niet ter zake. Het gaat er namelijk om, 

dat – of het nu wel of niet waar is – duidelijk bedoelt is om een slecht beeld van mij neer te zetten. 

Jeroen Hoogeweij geeft in onderstaande bericht aan dat hij een tijdlijn klaar heeft. Ook geeft hij er 

duidelijk blijk van de bedoeling te hebben mij zo gedetailleer mogelijk zwart te willen maken. 
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De link waar Jeroen naar verwijst geeft een weblink naar 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/59909351/timeglider/index.html daar is onderstaande tijdlijn 

te vinden vol smadelijke berichten. 

 

Details uit de berichten laten privé gegevens. Enkele details geven er zeer duidelijk blijk van dat er 

maar 1 doel is, namelijk de naam ‘Martijn Alberda’bezoedelen. Ik zou elk punt op inhoud kunnen 

bespreken en weerleggen, maar het punt is vooral dat deze tijdlijn en de details zuiver bedoeld zijn 

als laster. Zo getuige dit detail uit de tijdlijn. 

 

 

Nog meer gedetailleerde smaad is wijd verspreid te vinden. De legio reacties van Jeroen Hoogeweij 

zijn simpelweg te veel om te plaatsen. Hier nog even een greep. 
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Onderstaande verwijzing geeft een link naar een zelf gefabriceerd ‘porno plaatje’: 

 

Deze link stuurt door naar: 
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4. Dreigementen 
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Ex-vriendin 
 

Men geeft er duidelijk blijk van contact te hebben gekregen met een ex-vriendin genaamd Andrea 

van der Woude. Andrea is aantoonbaar de bron van verdraaide verhalen over mij die in haar 

voordeel uitpakken en mij zwart maken. Het bewijs dat Andrea informatie heeft verstrekt aan deze 

website wordt niet alleen geleverd door wat er online staat, maar tevens kan mijn huidige vriendin 

dit getuigen, omdat zij ook met mijn huidige vriendin contact heeft gezocht. 

 

Onderstaand geeft een duidelijk indicatie dat Andrea van der Woude de bron is. Gecombineerd met 

de gesprekken met mijn huidige vriendin is dit juridisch onomstotelijk aan te tonen. 

 

 



19 
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Uit het stuk met de rode pijlen en het vervolgdeel van dit verhaal blijkt dat dit maar 1 bron kan zijn, 

namelijk Andrea van der Woude. Zij is de gene met wie ik een weekend naar Berlijn zou gaan. Dat de 

rest van het verhaal weer een samenraapsel van verdraaingen en leugens is, doet er niet toe. Het 

gaat mij nu om het aantonen van de bron: Andrea van der Woude. Dit blijkt immers ook uit de 

tijdlijn. 

 

Haar woonadres is: 

 

De Nije Oanliz 5 

9084 AN Goutum 
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Inhoud aangifte 
 

1) Verzoek om Andrea van der Woude aansprakelijk te stellen voor het verstrekken van 

informatie waaruit smaad en dreigementen zijn ontstaan op de genoemde blogs (en de 

daaruitvoortvloeiende vervolgschade voor mijn persoon); 

2) Verzoek Daniëlle Berkenfeld en Zohra Merzouk aansprakelijk te stellen voor het 

verstrekken van mijn naam en de daaruit voortvloeiende smaad en dreigementen (en de 

daaruitvoortvloeiende vervolgschade voor mijn persoon); 

3) Verzoek Daniëlle Berkenfeld aansprakelijk stellen voor smaad wegens het plaatsen van 

een oproep om negatieve ervaringen met mijn persoon te delen (en de 

daaruitvoortvloeiende vervolgschade voor mijn persoon); 

4) Verzoek Jeroen Hoogeweij aansprakelijk te stellen voor de gepleegde smaad en de 

daaruit voortvloeiende smaad en dreigementen (en de daaruitvoortvloeiende 

vervolgschade voor mijn persoon); 

5) Verzoek de eigenaren van de in dit document genoemde blogs en alle blogs die nog via 

de google zoekmachines te vinden zijn ter sommeren deze content volledig te 

verwijderen onder straffe van een dwangsom; 

6) Veroek de eigenaren van deze blogs aansprakelijk te stellen voor het plegen van smaad 

en de daaruit voortvloeiende smaad en dreigementen (en de daaruitvoortvloeiende 

vervolgschade voor mijn persoon);; 

7) Verzoek om de genoemde personen en blogs aansprakelijk te stellen met een dwangsom 

voor niet meer te verwijderen content die smaad bejegent aan mijn persoon. 

 


