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Het medium
en de haatmails
Heeft Robbert van den Broeke
talloze gruwelijke e-mails verzonden?
De man van de graancirkels ontkent.
Hij heeft echter wel álle schijn tegen.
door John Bas
BOSSCHENHOOFD.

A

ls 14-jarige ontdekte hij
in de omgeving van het
ouderlijk huis in Hoeven al omstreden graancirkels. Wanneer hij naar eigen
zeggen ’s nachts onrustig werd
en buiten ging zoeken. Als boeren klaagden over vernielingen
op hun land, vroeg zijn vader een bankdirecteur - soms of zijn
zoon een beetje in bescherming
kon worden genomen.
Want Robbert van den Broeke
(35) was, en is volgens velen nog
steeds, een bijzonder kind.
Dyslectisch, maakte zijn school
niet af, ziet bovenaardse zaken
die anderen niet zien en zegt dingen die anderen niet zeggen.
En is nu écht te ver gegaan,
vinden vijf min of meer bekende
Nederlanders die bij de politie
aangifte hebben gedaan tegen
Van den Broeke. Hij schold ze
maandenlang uit in een eindeloze reeks e-mailtjes, wenste ze de
meest verschrikkelijke dingen
toe, stuurde smerige foto’s, uitte
doodsbedreigingen.
Afzender: de pc van Robbert
van den Broeke.
E-mailaccounts: van Robbert
van den Broeke.
Van wie de aangiften zijn, zegt
het Openbaar Ministerie (OM)
niet. Volgens bronnen van BN DeStem zijn de slachtoffers positivi-

teitsgoeroe Emile Ratelband, kunstenaar Ans Markus, hoofdredacteur van The Post Online Bert
Brussen, paragnost Liesbeth van
Dijk en schrijver/journalist Henk
Verhaeren.
Zij stapten naar de politie,
maar er zijn meer mensen die
zeggen soortgelijke haatmails
van de Bosschenhoofdenaar te
hebben gekregen. Leden van de
stichting Skepsis bijvoorbeeld,
die al sinds het beruchte tv-programma Er is zoveel meer dat hij
in 2005 samen met Irene Moors
maakte, betogen dat Van den
Broeke een mediagenieke bedrie䢇 䢇 䢇

‘Ik begrijp dat ik alle schijn
tegen heb. Maar niemand
gelooft mij dat er een hacker is
die mijn spullen gebruikte’
ger is. Paranormaal gevoelige
mensen zoals Constantia Oomen
die bijna duizend gruwelijke
mailtjes verzamelde. „Natuurlijk
zou ik hem kunnen blokkeren,
maar ik wil juist bewijzen wat
voor verschrikkelijke dingen hij
stuurt. En niet alleen aan mij.”
Dat is ook de filosofie van een
van de aangevers bij de politie,
Henk Verhaeren. Hij is wel wat
gewoon, onder andere de verwensingen van Emile Ratelband over
wie hij een omstreden biografie
schreef. Hun ruzie haalde de lan-

delijke pers, zoals Verhaeren broer van de beroemde zwemcoach Jacco - nu in beeld is omdat ‘zijn strot’ zou worden doorgesneden door Robbert van den
Broeke.

Internetgif
Het lijkt er verdacht veel op
dat iedereen die afgelopen jaren
kritiek uitte op het zelfbenoemde medium kon rekenen op een
portie internetgif uit Bosschenhoofd. Nooit direct, altijd via de
pc. „Maar ik heb het niet gedaan.
Ik zou zulke dingen nooit kúnnen doen. Ik hou van mensen”,
zegt de verdachte zacht in zijn
kenmerkende trage bewoordingen. Zijn flatje werd woensdagochtend 6 januari om vijf uur
open gebeukt door de politie. Zes
dagen cel en urenlange verhoren
op een politiebureau in Amsterdam, de stad waar meerdere aangiftes tegen hem werden gedaan.
„Politiemensen wilden mij op alle mogelijke manieren breken.
Maar ik doe ze dat plezier niet.
Nú kan ik mij voorstellen dat
mensen onschuldig in de cel belanden omdat ze toegeven. Omdat ze er niet meer tegen kunnen”, klinkt het grimmig. Om te
vervolgen met een grote grijns:
„Dan ga ik liever dood. Kan ik gemakkelijk zeggen, want ik geloof
in eeuwig leven.”
Het typeert zijn manier van
doen. Tijdens de vele healings die
hij in het land houdt, kan Van
den Broeke zich presenteren als
een prediker, overtuigt hij tientallen volgelingen van het bestaan
van graancirkels en bovenaards leven. Privé kan hij genieten van
grappen op poep- en piesniveau.
En wat Robbert in gesprek met
vrienden humor noemt over het
nut van Satan en Hitler, kunnen
anderen niet echt waarderen.
„Ik weet het, en misschien is
mijn gedrag soms dom. Maar dat
is nog iets anders dan die afgrijselijke haatberichten waarvan ik
nu wordt beticht.”

Digitale inbraak

Robbert van den Broeke (r) en zijn vriend Roy Boschman. De laatste
schaart zich loyaal achter het medium. foto’s Marcel Otterspeer/het fotoburo

䢇

Iemand wil hem kapot maken,
zegt hij. Anderen hebben ingebroken op zijn laptop, hebben zijn
accounts op sociale media misbruikt om Van den Broeke in de
cel te krijgen. Betoogt hij. Daarom heeft hij inmiddels zelf drie
keer aangifte gedaan. Dat wordt
officieel bevestigd. De politie
meldt deze krant tevens dat herhaald onderzoek tot dusver niet
heeft aangetoond dat digitaal is
ingebroken bij Van den Broeke.
Dan wordt het een welles-nietes-spel waarin Van den Broeke
aan het kortste eind dreigt te trek-

ken. Waren zijn eigen aangiftes
bedoeld als geniale zet? Wie
geeft nou openlijk toe dat van
zijn privé-laptop een nogal stuitende naaktfoto van Robbert
naar onder anderen Viola Holt,
maar ook naar BN DeStem zijn
gestuurd? Wie vraagt de politie
zelf om onderzoek te doen naar
de inhoud van ranzige en bedreigende e-mailtjes die bij de rechter minstens 150 uur werkstraf
opleveren? „Ik”, verzucht hij, „begrijp dat ik alle schijn tegen heb.
Maar niemand gelooft mij dat er
een hacker is, iemand die mijn
spullen gebruikte.”
Bekenden van Van den Broeke
suggereren dat het misschien
zijn in- en uitlopende vrienden
waren die stiekem op zijn pc zaten. Bijvoorbeeld Roy Boschman
(45), een volgeling uit Bergen op
Zoom die sinds 2009 vaak bij
Robbert te vinden is. Onder andere om hem naar healings in het
hele land te rijden, omdat het medium zelf slechts over een brom䢇 䢇 䢇

‘Als kind ben ik van psychiater
naar psychiater geweest, dus
ik ben wel wat gewend. Nu
loopt het wel uit de klauwen’
mertje beschikt. Boschman is inmiddels door de politie gehoord
over de dreigmails en schaart
zich loyaal achter Robbert.
Critici hadden niet anders verwacht. Volgens hen zijn de door
Van den Broeke ‘ontdekte’ graancirkels mooier en ingenieuzer geworden sinds volgeling Boschman erbij is. De Bergenaar, ook
aanwezig bij het gesprek met Van
den Broeke in diens Bosschenhoofdse bovenwoninkje, moet
daarom lachen. „Ik heb bizarre
dingen mogen meemaken met
Robbert. Als niemand het gelooft: so be it.” Of, zoals hij eerder
zei: „Ik weet wat ik gezien heb.
Mensen beseffen nog niet wat
Robbert de wereld kan brengen,
die zijn nog niet toe aan zijn verhaal. En er is iemand die dat niet
kan hebben: de hacker ja.”
Nóg iemand die de afgelopen
jaren veel bij Robbert was, maar
sinds kort spoorloos is, is zijn
vriend Stan Pluijmen (27). Ze kennen elkaar via gay-sites waar Van
den Broeke - ‘Ik hou van mannen
én vrouwen’ - wel vaker op te vinden is. Deze Stan heeft een ruig
verleden. Hij had ooit in het gokcircuit op internet contacten met
de voor moord veroordeelde Joran van der Sloot. Nadat Stan met
gokken een fors bedrag had gewonnen, kreeg Joran volgens Van

den Broeke zo’n 25.000 euro van
Stan om zijn leven in de Peruaanse cel te veraangenamen.
Van den Broeke zelf had ‘bovenaards contact’ met Van der
Sloot en doorgekregen waar Natalee Holloway is, het eerste meisje
dat Van der Sloot zou hebben vermoord. „Niemand wil mij geloven. Ook de politie niet. ”
Nog even terug naar zijn verdwenen vriend Stan. Die zou
zich op Malaga schuilhouden.
Volgens Van den Broeke is het ‘in
ieder geval een land dat geen uitleveringsverdrag met Nederland
heeft’. „Want Stan is bang opgepakt te worden door de politie
voor die haatmails. Dat overleeft
hij niet. Maar ik weet zeker dat
hij niet de hacker is. Daarvoor is
Stan te lief.”
Zowel Van den Broeke als zijn
advocaat mr. Simeon Burmeister
(50) hoopt dat Stan zich binnenkort bij de politie meldt. Om Van
den Broeke met een getuigenis
‘te ontlasten’. Advocaat Burmeister is overtuigd dat iemand anders de computer van Robbert
heeft misbruikt. „Zijn verhaal
deugt, die mails zijn buiten hem
om verstuurd. Hij heeft het gewoon niet gedaan.”

Smerige opmerkingen
Volgens Van den Broeke is hét
bewijs dat hij ze zelf niet verstuurde het feit dat er ook nog
dreigmails via zijn accounts werden verstuurd toen hij zes dagen
vast zat. „De hacker wist kennelijk niet dat ik was opgepakt.” Anderen beweren dat de kring rondom Robbert juist tactisch was
door dat te blijven doen.
Niet echt in zijn voordeel was
dat recent op internet oude geluidsopnamen opdoken waarop
Robbert en vriend Stan smerige
opmerkingen maken over Irene
Moors en anderen. Het medium
buigt het hoofd. „Wij waren dat
inderdaad, maar het was voor de
grap. We deden daar de hacker
na.” Pluijmen was de afgelopen
weken onbereikbaar voor deze
krant om een reactie te geven.
Terwijl het Openbaar Ministerie in Amsterdam onderzoekt of
Van den Broeke vervolgd moet
worden, heeft het omstreden fenomeen zichzelf uit de lucht gehaald en zijn de geplande healings afgelast. Fans moeten het
doen met talloze filmpjes die nog
op internet te vinden zijn.
Robbert zelf wacht gespannen
af. „Ik ben niet gek, ik drink geen
alcohol, heb nog nooit drugs gebruikt... Als kind ben ik van psychiater naar psychiater geweest,
dus ik ben wel wat gewend. Maar
nu loopt het wel uit de klauwen.”

