Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

8 november 2021 11:37
Burgemeester;
URGENT: Grafschennis

Geachte heer Bolsius,
Ik mocht nog geen reactie ontvangen op mijn aan u gerichte e-mail van 2 november jl. Ik wil u erop wijzen dat er de
situatie van mijn cliënte inmiddels nog verder is verslechterd. Afgelopen vrijdag heeft er een noodzakelijke
plaatsgevonden.
hebben hun handen vol aan de klachten die
cliënte heeft ontwikkeld als gevolg van herbeleving en flashbacks gerelateerd aan haar twee overleden dochtertjes.
Cliënte is naast haar werkzaamheden als zelfstandige (directeur-grootaandeelhouder) tevens een aantal uur per
week in loondienst. Door de gerezen klachten is zij thans volledig arbeidsongeschikt, met alle gevolgen (lees:
inkomstenschade) van dien. Over de gevolgen voor haar levensgenot nog maar te zwijgen.
U heeft op 14 oktober jl. aan cliënte toegezegd alle vragen te beantwoorden die zij had maar de cruciale vraag welke
groepering op de (kinder)begraafplaats zijn gang mocht gaan is tot op heden onbeantwoord gebleven.
Indien ik niet uiterlijk heden te 17:00 uur van u een inhoudelijke reactie heb ontvangen aangaande de voornoemde
cruciale vraag, heb ik opdracht een kort geding op te starten teneinde deze informatie alsnog op korte termijn te
verkrijgen.
Het woord is aan u.
Hoogachtend,

T
F
E

From:
Date: Tuesday, 2 November 2021 at 14:05
To: Burgemeester <Burgemeester@amersfoort.nl>
Cc:
@amersfoort.nl
@amersfoort.nl>
Subject: RE: Grafschennis
Geachte heer Bolsius,
In reactie op uw e-mail van 21 oktober jl. en op basis van recente informatie, vraag ik uw aandacht voor het
navolgende.
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Van mijn cliënten begreep ik dat u heeft aangegeven niet bereid te zijn de naam van de paragnostengroep in
kwestie te geven.
Ik verzoek u op basis van onderstaande dit standpunt te herzien.
Voor mijn cliënte, die als
op grond van haar geloofsovertuiging wars is van voodoo-achtige praktijken, met
name in relatie tot kinderen, heeft als gevolg van het gebeurde op begraafplaats Rusthof, locatie het Kinderhof, te
kampen met
problemen. Inmiddels is zij op doorverwijzing van haar huisarts onder behandeling van een
voor de gerezen problemen. Ze heeft herbelevingen van het overlijden van haar beide dochtertjes en ze
slaapt dientengevolge zeer slecht en heeft concentratieproblemen. Ze dreigt er nu aan onder door te gaan, i.e.
arbeidsongeschikt te raken aangezien zij het gebeurde op de begraafplaats geen plek kan geven voordat ze weet
welke groep mensen bij de graven van haar kinderen hebben gestaan om ‘spirituele praktijken’ uit te voeren en wat
er precies heeft plaatsgevonden.
U kunt mijn cliënte, die net als haar echtgenoot als slachtoffer kan worden aangemerkt in deze hele kwestie, een
enorme steun in de rug geven door de naam van de betreffende groepering alsnog kenbaar te maken. Want voordat
cliënte weet welke mensen bij het graf van haar kinderen zijn geweest met de intentie de geesten van de kinderen
op te roepen, kan ze geen begin maken met het verwerkingsproces van de herbelevingen waarmee ze nu te kampen
heeft.
Uw reactie op bovenstaande zie ik graag voor het einde van deze week tegemoet.
Met vriendelijke groet,

T
F
E

From:
@amersfoort.nl> on behalf of Burgemeester <Burgemeester@amersfoort.nl>
Date: Thursday, 21 October 2021 at 15:20
To:
Subject: Antwoord op uw mail over Grafschennis
Geachte

,

In uw mail van dinsdag 19 oktober stelt u mij namens
vragen. Via deze mail ontvangt u daarop antwoord.

en zijn echtgenote

een aantal



Wie heeft feitelijk toestemming gegeven voor het voornoemde’onderzoek’ buiten openingstijden van de
begraafplaats?
Feitelijk is het
van het CBA die toestemming heeft gegeven voor het bezoek aan de
begraafplaats.



Was bekend dat er camerabeelden werden gemaakt en zo ja, bij wie?
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Nee, dat was vooraf niet bekend.


Wie heeft de filmbeelden daadwerkelijk gemaakt?
Voor zover wij weten hebben de mensen die daar hun ‘onderzoek’ hebben gedaan, de camera geplaatst.

Erkent de gemeente aansprakelijkheid voor de gevolgen van dit ‘onderzoek’?
Er is onvoldoende gerealiseerd bij het nemen van het besluit om het bezoek toe te staan wat de impact
ervan zou zijn voor nabestaanden. Om die reden is ook excuus aangeboden aan alle
nabestaanden. Dit had niet mogen gebeuren.


Tijdens het gesprek met ouders heb ik aangeboden aan ouders om individueel met hen in gesprek te gaan
als daar behoefte aan zou zijn. Om die reden
stel ik voor om samen met u en de ouders die u vertegenwoordigt zo’n gesprek te organiseren.
Met vriendelijke groet,
Lucas Bolsius, burgemeester
Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 12:37
Aan: Burgemeester <Burgemeester@amersfoort.nl>
Onderwerp: Grafschennis
Urgentie: Hoog
Geachte heer Bolsius,
Tot mij hebben zich gewend
en zijn echtgenote
met het verzoek hen bij te staan in de navolgende kwestie

, verder te noemen: cliënten,

Tot hun verbijstering hebben cliënten uit de krant (het AD) moeten vernemen dat in het weekend van 11 september
jl. op de plek waar hun dochters
(overleden in 2006) en
(overleden in 2012) zijn begraven,
(begraafplaats Rusthof, locatie het Kinderhof) een groep mensen heeft getracht ‘onderzoek te doen naar energieën’
van overleden mensen, onder wie kinderen.

Eerst op donderdag 14 oktober jl., mitsdien meer dan een maand na dato, hebben cliënten hierover bericht gehad
van uw gemeente.
Het feit dat onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente een dergelijke gebeurtenis met toestemming heeft
plaatsgevonden, heeft mijn cliënten behoorlijk aangegrepen. Het doet hen verdriet dat een dergelijke toestemming
blijkbaar is gegeven zonder de nabestaanden van de overledenen in kwestie hiervan vooraf in kennis te stellen dan
wel om toestemming te vragen.
Mijn cliënten ervaren hierdoor dat hun verdriet om het overlijden van hun kinderen opnieuw wordt beleefd en hun
leven daarmee op de kop is gezet. Het getuigt in de beleving van cliënten van een gebrek aan respect voor hun
gevoelens dat dit heeft kunnen gebeuren. Wellicht overbodig te vermelden dat cliënten hierdoor immateriële
schade leiden waarvan de reikwijdte op dit moment nog niet is te overzien.
Om de emotionele schade te beperken door tenminste inzicht in de gang van zaken te verkrijgen, verzoek ik u thans
vriendelijk de volgende vragen concreet te beantwoorden:
 Wie heeft feitelijk toestemming gegeven voor het voornoemde’onderzoek’ buiten openingstijden van de
begraafplaats?
 Was bekend dat er camerabeelden werden gemaakt en zo ja, bij wie?
 Wie heeft de filmbeelden daadwerkelijk gemaakt?
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Erkent de gemeente aansprakelijkheid voor de gevolgen van dit ‘onderzoek’?

Uw reactie zie ik, gezien het tijdsverloop sinds 11 september jl., graag omgaand tegemoet.
Onder reserve van alle rechten en weren van cliënten, verblijf ik,
met vriendelijke groet,

T
F
E

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie
bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te
informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of
kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal
and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this
message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising
and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the
intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any
circumstances without the express written consent from
.
is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail
messages.

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft
ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet
toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend
worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die
voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as
recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have
received this message in error, please notify the sender and delete this message from
your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing,
printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any
means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and
any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any
circumstances without the express written consent from
.
is not responsible for any loss and/or
damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.
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De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft
ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet
toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend
worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die
voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as
recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have
received this message in error, please notify the sender and delete this message from
your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing,
printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any
means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and
any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any
circumstances without the express written consent from
.
is not responsible for any loss and/or
damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft
ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet
toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend
worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die
voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as
recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have
received this message in error, please notify the sender and delete this message from
your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing,
printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any
means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and
any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any
circumstances without the express written consent from
.
is not responsible for any loss and/or
damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.
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