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Politierechter in bovengenoemde arrondissementsrechtbank

;;",-'àe

;[ri

L976.

vell

Tegenwoordig: mr.

EEÀPel t

Politierechter,

officier van justitie,

mr.
Kolkman.
Parren.
Yíaar&eflIead-§riffier
de
en

*ffi'leB
uitroepen.
op de vragen van de Politierechter

De polilierechter doet de zaak tegen na te noemen Yerdachte

De

verdachte , ter terechtzitting aanwezig, antwoordt

te àjn genaamd:

t1fryd

Bernarqug- ÈÀokhu.izg,

oP L? maart Lgr,
te Tergeu2ent
uMx@@
E

te leiden
t4íoyme zoader berOep,
peter vnn Anrooylaan 27+.

geboren

wonende

is

mede ter terechtzitting aanwezig

Als raadsman

van verdachte

ter terecbtzitting van
Op vordering van de officier,

n justitie verleeot de politierechter

mr. H.J.Q. Ticb'eImaa,

De politierechter vermaant

hem

mede dat

hij

advocaatte {lertteuzen.

bevond.
verstek tegen de n

verscheneo verdachte
hcrren en declt

verdachte

opletteod te zijn op hetgeea
niet tot antwoordetr verplicht is'

de sluiting van de deuren, wlurrop

tie, de verdachte

zaal wordt ontruind en

aiet teruggegsven voorDe officier van l,rititie draagt de zaak voor ea legt een lijst over vao de inteslaggenomen,
lin.,ct
t;i"'
,e"r*I..,*'
i.r
d^^. cu oi§f
..&.

werpeo.
dachte

tsi lrgt

c& leg

lij.! u"o cu *.toiu.o ^',".,

en de raadsman

/de oÍficier van justitie worden

alsnog op

gebracht de nict oP

Depo1itierechterdeeltmonde1ingmededekorteinhoudvan/@

Msirgr

8r

b.

P

sedoder:

"6sh
van de justitiële documentatiediensta6Sgrfi§fo
uit het algemeen documentatieregister

,ittr"tr.t
lqmëínq*&m

betreÍfende verdachte ;
nr. 67M
proces-verbaal
ambtscdig
ecri

, opgemaa!Í
van I januari L976
verdBchtet
als
voorrro€nd
x&ö#tr teg,eï-AitreA Bernardus Blokhuizen
bei'
Enpel"or
van
liaria
door Johngy Cor Roth en Theodoxus Petrus
P'T.T.
den opsporingsambteaaar van de Radiocontroledienst
-te
t
Graveàhàg*, Ën Emiel Hubre6tsan, hoofdinspecteur-korpschef
Frals Antho4ie Rijnberg, Origadier-rechereheur, Pieter Antonie
Vo", hoofdagent ei .OriÀ' JohaÀ Vosk, hoofdageot-rechercheur,
hetwelk zakeliik weerallen ,rro göreentepolitie te Terneuzea,van':
gegeven oaàer meer inhoudt als relaas
.

é'§

i

2,

I,

&

vefbalisanten Rotl-r

en

van [rnpelg]:

Blijkens bi-nnengekomen ambteliJke mededelingen bij de
Radiocontroledienst van de PTf, afd.eling Opsporing
Cland"estiene Zenders te rs-Gravenhage, bleek dat
vanuit de gemeente Terneuzen regelmatig clandestien
vrerd uitgezonden door een cland.estiene zender in de
FI.1-omroepband,

I'lede in verband met een verzoek van Gemeentepolitie
te Terneuzen, aan voormelde dienst, hebben wij op
zondag 28 december 1975 hiernaar een onderzoek ingesteld.
Ornstreeks 16.00 uur op voormelde datum, bevond.en wij
ons in een d.ienstatito van d.e PTT in de gemeente Terneuzen.
1,,íÍj beluisterden via het in deze auto aanwe z:'ge raciioontvangtoestel een kennelijk clandestiene zender, trelke
uitzond ln de Fl'ï-omroepband, onder de roepnaam "Radj-o
Ze

euws-VLaand.er€r]

.,rerba

11sant

R.oth

rr

.

:

j zíJ verneid, dat op de zen,,ier. I'taCi-o Zeeur.+s',/1:anderen'r genomen relatieve veldsterktene'uin.gen ap,ntoonden, dai deze zendei' zich moe,q-u bevinden in- of
1n de oniiiddellijke omgeving van een _trerceel_, zeleqen
orl de vierde etage, derde ,;loning aan de l,ocr.lzi jde
van een fla-ugebouw aan de Peter van Anrooljlaan te
)oor"

rni

?erneuzen.

verbalisanten

Èlo!h

, van

llrn:e_len

, ::u!r'e -+us§]f en r.i Jn'oer,q i

Fiierna hebben r.rij ons beqeven naat het nerceel g;elol<lliseerd ;,1s boven bedoeld.

llet nllmrier bleek 2's4 te zijn.
Te afiÍev,:er' 17 .Cl+ uur, oil 2a' clecernber 197, belclen '.rÍ j
aan de voorcleur van c1Íe .r/oning. i)e bel v/as duidelijk
hoorbaar. ir verd niet Eerea5Jeer.d.
verbr,,

lisant llubreiltsen :

?

omdat er nÍet geopend werdr ëo ,,lij toch wel de indruk
hadden, cat er iemand aanwezig moest zijn in die woning,
heb ik een ruit van een slaapkameryaam geforceerd.
tsinnen in dj-e woni-ng troffen wij een ons onbekende man
3àrlr op een door m1j gestelde vraag vrie hrj was, gaf die
man te kennen, dlt niet te zeggen, Hierna heb ik de mij
vergezellende ambtenaren opdracht gegeven, het onderzoek
in die woning te doen.
De onbekende man, is door ni-j op 28 december 1gT5, te

17.1a uur, als verdacht van overtreding van artikel 3
van de Telegraaf en Telefconwet 1ga4, aangehouden.
Hij 1s hierna in mijn opdracht overgebracht naar het

Politiebureau te Terneuzen.

verbaiisanten HubreAtsen, Roth

en

van 'lnoelen:

rn de eigenli jke woonkamer van hei- perceel- ij=ter van
..:r'coijlaan 254 t='Ierne,lzen, t:ofier: ,.;i,l ?,_,n -rote
i:oe'reeiheici radio-apparatuur aan . Dit bi;ez a -1c,,,àF te
zijn opgesteld.
verbalisanten Roth .)n vrn

:irnnelen:

ien i<o:'t onrferzoeko toonde ons dat de eigerli ji<e zenciei"
?-?n deze ao:lara+r-uur or:tbrak. Lns bl-eeil .j'.r;deii.1l:, aan
de onsieiiinz rra.l .9;enoence appar.atur;r en aan c1e ioop
van de verbindingssnoeren, riat de zenCer r"-,ac rror:^ri i.rer:1..
verbalisant van

rimDelen:

r,a e,,lr daartc ; ingesteld oncierzoeir, trof i]( o-l) het
baikon van die i.roni-n3 e=n apxar rit aan, <1a.t bij nader
onder-zoek cle ontbrekende zencier bleek te zijn. Dit bfeek
over-iiuicerijl< uit de bedracin;.; 2an de ciiverse apnaraten
aan.'tezig. De zencer,'/as vantirssen de andere anparatuur
ve r,,./i ji1 crd .

4.
6

verbal-isanten itoth en var: ;lmnelen:

Ile gence-mde apoaratuur is een cor:nplete radio-elektrische
zendinrichting en dirrerse andere appar.aten, bestaancle uit:
f . ijen oscillator, geschikt om hoogfrequente trillingen
oï te vel<ken op een frequentle van ongeveer 1u l"hz,
dat is op een golflengte van circa dri-e meter, welke
trillingen, na te zaiiyl versterkt dcor r:id.ie1 van een
a.nienne kunnen worden uitgestraald;
2. ien lcodaccu van 12 volt aa anoère-ur.:n, rnerk Irulmenas 2)9-Il, gebruikt orn rie onrler nunt 1 ;lenoende zender
van de nodige voedingsspanningen ie voct zien I
1. l:n zo3enaande open-clipool antenne t reschikt on te
','rorden gebruikt al-s zendantenne oD een frecuentie ven
t -t t r'Ítz1 vcorzlen van een coaxiale karel en niu;
ge schikt ofl te kunnen v,rorden aangesloten oc het
onder
lunt 1 genoende apparaat;
L, -en zaJ=naande gesloten-: ircol an-uinn; 1./oot ,i : Ir. -c. A

'

{rnonh-,nÀ
vu,- var ju.,

o

). jcn nienglaneel, voor-zie:r vain snoe r en stek=r r
slcten op oncler" punt 1 genoerid a-nraraat;
t-'. l'..,,.:, di.aaitafels ;
7. ien ster"eo casse-bte deci,,;
8. jen microfoonl
9 . .ien raci i o-ontrrangtoe s tel ;
1O. len drlagbare rarf io-ontrran r,Érr..
1

^r

.

Zeve:n gelui,J sDand.en
r,

.,',1

-

;

12,lien hoeveerheid van 61 1r.,.ngsp;elnlaten en
o. -i

,:ërge

:23r,., zo,,enE:rrnd.e

oq.

j, i<:r'; 1<optelefoon ;
14.ien stai:nde golimeter, g:schi).,t orn de aannassing, tussen
zen.ler en antenne op af i,e kunnen Lezen;
1 S .T'.t::e \- --j'i in,li -lk3l,el_s.
7l:l'i:r-i :ata;rnde::-rparatr.r.ur Ís rJr.or ons in bi:s1ag::enor-nen en
ovir'firrrrcht naar het bure:ru van l,olitie te Te,.nouzen.
1

q

;

verb.,.lisanten i?.oth, van 'lmpelen en

R..L

jnberc:

Cp 28 december 1975 te 21 .3A Lrur, hoorden wi j verdachte:

Hij gaf ons toen op te zijrr genaamd:
Àlfred Bernardus Blokhuizen, geboren te Leiden, 1T maart
19?;5, onge-nuwd, wonende te Terneuzen, Peter van À.nrooijlaan
en -rerbalisant Iloth:
..ra onderzoe;i bij c1e Centrale Direi.:tie der PTT te rs-Gra.rren*
ha =e r i-c mi j gebleken dat e?n v?n- of -,,re.3../eLTe de I iris ter,
.r.l-asr net d.e zorg voor de Zaken van het it..atsbelri;f

ier fo;teri;cn, Telcgrafie en lelefct-,i{-: ''tt:.-:st-. conclssic
cf -:cf,t:iing, vcol' íe" aanle;,t"ln, ).cl n:,::lcit-,-:r't,l o
girruil.-en vcn een raCio-el-e}<trischc zcndrnrichtir-t;..;, a1
'^.," nirr'- zijnle ??n i'adio-tl1e3:-tr:Í- of *uc'l rllron, .1ie il
Cr.:r n'i et is besteni voor. he+, o-:enblar \ret-k--er-r niet a..:rn
vercl:chte tslokhuizen is verle:nd,
llei b+pa:lde in artikel 1 quater, ]id 2 van Ce Tel_eqr-:,:f en Telefoonwet 1904, is op Ceze verCacirte niet van toena<qinrÀ Lr
-

a

Ter +u'3fe c::tzlttinr. heeft verdachte zal.,e1-i.j<,,.,'.251elevcn
ol ler' ÍreÈr o:lAe.leven:
Cr 2A decenber 197, heb ik j-n ni;n woning aan de ljeter 1,ran
.inrooi jlaan 254 te Ter"neuzen, e en qeneel col'itle*"e r-adi_oe,' ?,:*'l'isc;ie zendinricnting aan'.;e:i_.: 1.ha'j.
.-e; d.ez: zendinrichting, die nijr eiqenion .r,,as en die ik
z:l-f daar had aant^elegC, heb ik on xenoende rlatum op c1e
Ir:,r-band een uitzenClng verzorgd, onder de roepnf 1m
'f ,tallio Zeeuws-'/laanderen rr .
',{car r-1e aan}eg, he,t ,3e}:ruik o-f de exnloilatie ven ciie
j-r,r'ich'Linli ,,.,,as mij nie; een kracli-;ens de TeJ-egraaf- en
.ir:lefconwet 19OU vereiste nachtiging verleend.
ll.: ',^,'ist dat hct zonC.er ,:1ie rnacirti,gine verboden \,{as een
+"c itebben.
r-l ,-;r',1.-.-l i j,:e zenCinriChtitnp'
".?.n'.:az.a[t,

/

O.

De raadsman van verdachte voert het volgenCe aan:

7e:':iachte gebruikte de zendinstailatie al1een vcor ziJn
.re:loe.ïen. fr l/e-d al-leen muzie.r, uitgezoncen en het .*as de
beCoeilng in d.e toei',omst infornati-e te verstr.ekken over
Tei'nz:zen en omgerri-ng.
./ei'caclite is reeds lange tijd werkloos en zí3n iniionen
is
daardoor" ninimaal.
Terdachte

he

eft te kennen gegeven cat hij z.:L :aan

.stucleren

vcor hel exaiiien r.adio-anateur.
F:j--i i:e,.r'i jct vlel iat hier een verbeurd.ver;;1ai. ng zal
rii-Lee slroken .
..o -.:ri jk kan all:en

'sorclen

de verbeur.dverklarini; worden r.rit.resrro,<:n van de oscillator, dat is hei zendei'gedeelte r.rrii de
insiallatie. fe a.ndere aolar-aten , die tezanen e3n ;:i-o-r.e
'*:.ard.e rrertegenr+ocrdigen , kunnen ocli aizon,.lerli,iI< van ie
z:ndar, b. v. 1n een discotheek gebr-uikt wcrden.
-'. :=,- -j ir i<an rrerceurdr,.erkl_aring van Ceze ::cai.ate::
aci-iterwege blijven, zodat hf j ze niet o:nieu-,"r behoeft
ear te schaff en a1s hi j in de toexons*u een zend:: -.chtiElnS
?

r
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7.
De officier van justitie voert het woord, Ieest zijn vordering voor en legt die aan de politierechter over.
De

verdachte

en de raadsman

YO€I€II'

-riest

het woord tot verdediging. Aan verdachte

wordt het recht gelaten het laatst te spreken.
eo de raadsman
De politierechter verklaart het onderzoek gesloten en zegt terstond mondeling vonnis te zullea geven.
De politierechter spreekt het vonnis uit ter openbare terechtzitting.

te

en de raadsma

rapport worde uit

tot

het onderzoek voor onbepaalde tijd, opdat omt
'acht en stelt te dien einde de stukken in handea van

verdachte een

te

de

dan zonder nadere oproeping

en

r

. met aanzegging aan verdachte
aanrvezig te zijn en met bevel

AANTEKENI}iG VAN HET N{ONDELING VONNIS
1.

Inhoud van de telastelegging.

Overeenkomstig de dagvaarding

(Verwijzing naar de dagvaarding
en ev€ntueel naar de opgave, bedoeld bij aÍ1. 374 Wctboek van
Strafvordering. is toÉgelaten. met

verrnelding virn eventuele aanvulirng ter terechtzitting.)

GEvAl.

2. Alle gebezigde

bex'ijsmidde-

len en andere gronden voor

(Kolommen

VAN BEWEZENVERKLARING

2-8)

verdachte, ,
zijnen
aanzie*geldt-

Voormelde verklaringen van
verdachten slechts te

de bewezenverkiaring.
(Voor de inhoud lrn de bervijsmiddelen kan g orden verwezen naaÍ
het proces-r'erbaal van de terechtzitting en llndere proccsstukken: indien niet cle gehele inhoud voor het
berviis is gebezigrl. dat ahnduiden

De inhoud van

voormeld

ambtsedig proces-verbaa1, voor zover

Yeer zever beH+stend ep eigen rvaarr€-i-g ef lyetcnseh{p vend€-ïerbaliffiot

hierboven weergegeven,

b.v. door bijvoeging..voor zoYer
hct bcrvijimiJdel op crgcn v arrneming of u'etenschap berust'' of op
andere wijze.)

Vern.relding van de redenge''ende

feiten of onrstandigheden, bedoeld
bij art. 359, derde lid, Wetboek van
Strafvordering.

leverende de in voormelde bewijsmiddelen opgenoemde feiten en omstandigheden op
de redengevende feiten en omstandigheden, waarop steunt de beslissing van de politietierechter, dat het
telaste gelegde en hierna bewezen ver-

klaarde

feit

door

Bewezenverklaring.

Het pf imaif

(Verwijzing naar kolom 1 met
aanduiding van eventuele beper-

r-er

king of uitlegging is

verdachte

is

telaste gelegde feitr

dien',erstrgC,È#

begaan.

,€€pl€€ÍlL

toegelaten.)

Krvaliíicatic, evctrtuccl mct
de gronden daarvoor, en artikele

n van de wet,

worden toegepast.

welke

trekken. E.n ig voorvrerp
ter* ijl e;rrr zijn schrrld te t'i1tcn is. tlrt zijn hrn
deling een door misdrijf verkregen voorwerp betreft. Oplichting. Verduisteriíg, gepleegLl door hem
die het goed uit hoof{é van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich.,heeft. Eenvouclige bcle-

diging aangedaan aan,/ Nlishandeling, gepleegd tegen / eea ambtenaar grí,
de rechtmatige
uitoefening van zijn..1-.ediening. Opzettelijk en wederrechtelijk enig goe,í, dat geheel of ten dele
aan een ander
rt, vernielen, beschadigen. Wederspannigheid/ Openbare schenuis van de
eerbanrheid. Alsr.6estuurder van een motorrijtuig handelen in strijd ry'et art.26

radio-elektrische zendinrichtlng aanwezis hebben
in een geval waarin dit blJ artikel Jquater van de
ïelegraaf- en Telefoonwet 1904 ( stuf. r1o. 7) ls

Een

verbod.en.

Art. 10, l4a, 14b,
3Q& 319t ?Xq

WJH,

Ant S?q ?$

23,

Wt

33, 33a,

Wr*1,

LW

91,
Wetboek van Strafrecht.

8.
omtrent de strafbaarheid van de verdachte,
eventueel met de grondeu

5. Beslissing

Verdachte

is

strafbaar, zijnde niet gebleken van feiten of omstandigstrafbaarheid zou opheffen of uitsluiten.

heden welke zijn

daarvoor.
6.

Ontslag van rechtsvervolging met de gronden daarvoor.

Opgelegde straf of maatregel. Opgave van de bijzondere redenen, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid.

GevangenisstraÍ voor de tijd van
e en 1.Ig g k ,
de 6C deer tereerCeclCc vó6r de tc-dtreorlegg'-g

"rig art l4d W.tb^elÉ..,r etmfse^bt

entevels:geldboete van
gebreke vaa betaling ea
hechtenis.

duu*oo.'

10.

"

I

lX:

koptelefoon, een staande golfneter en twee ver-

bindinqskacels.

Bijkomende beslissingen,

de

twee hOnderyl gulclqn,

ïi3,*ï1,.0?,232;"17|,+ fi","
"Ëi"5:::ïià"3"i.5ï3r:;iïlË3i;
}angspeelplaten en 266 singies,
zeven geluidsband.en, 56

De beslissing metdegrondeeen

eventueel met
daawoor.

t

Verbeurdverklaring van de navolgen.le in beslag genomen
nog niet teruggegeven voorwerPan, met betrekklng tot
welke het strafbare feit is begaan, welke voorl,rerpen
tijdens het begaan van het feit toe'oehoorden aarl de
veroordeelde, te weten;
een oscillator, een loodaccu, een dinool-antenne v.,orzien 1/an coaxiale kabel en plug, een lesloten dlpool*"ry!11?u1t _!y::-dl11:iui:l:,
?ntenlet
.een
rjrqrt! '14s!t
Akai'
seï'i-e^I::k !:1?:'
type !L 76,
een Èt/ursv-vÓres!ruc-usv§t
E=rr
stereo-cassette-deck, nerk

Bijkomendebestissingen,
gVgntUeel met de gfOndtutPY
*""-'

daarvoor.

Onttrekking aan het verkeer van

beslaggenomen voorwerpen, t.w.

:

gronden

laggenomen, nog niet teruggegeven voonve{pen,

Depolitierechtergeeftaanverdachtekennis.dathij

+oreepi*eassatie.e*@binnen14dagenhogerberoepkaninstelIentegenditvonnis
en maakt hem
opmerkzaam op zijn
recht om ter terechtzitting van dat rechtsmiddel afstand
te doen.

Waarvan is opgemaakt
kend-

i/1 ,

€Ë

6'deze straf oA#"4*e+u
iielzalwórdenteauitvoergelegd, tewijde rechtcr Iater anders mocht gelastea op groad, dat de
veroordeelde zich voor het ehde vaa de hieóij op tWgg .iaf gn
bepaatce proeffjd aan eeo strafbaar feit he€ft schuldf,ffiaaffEt?el gedureode dio procftijd
zich op andere wijze beeft misdragen.eÉli-tbetft.rgeltefddebï e-+eem,+.Cr, drf Cc,v.r-

bij

9.

eet*eYel4et
Ceg. uítspreek ha re||re&eÍiÉ!

met beve!, det

e

8.

tm

dit

proces-verbaal, hetwelk door de politierechter en de griffier is vastgesteld en gete-

( ., _!!>x^.J

f.

./' ^--/v* '
,
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