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Heden,de ; r. " :: ..'tr, TWEEDUIZENDZESTIEN

ten vezoeke van

1. de besloten vennootschap PE HOLLAND§CHE PAGHTMEESTE,B 8.Y., gevestigd

te Nieuwe Niedorp, gemeente Hollands Kroon,

2. Harald HOtFMANN, wonende te Middenmeer, gemeente Hollands Kroon,

beiden ie dezer zake woonplaats kiezende te Haarlem, aan de Nieuwe Gracht nr. 51,

ten kantore van de advocaat mr. M. Velsink, dÍe als procesadvocaat voor hen zal

optreden,
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- krachtens mij mondeling verstrekte last -

IN KORT GEDING GEFAGVAARD:

Popko,QORTWIJN, wonende aan de Engelsestraat nr.2D2, 9671 BH Winschoten,

gemeente Oldambt, mitsdien aldaar mijn exploot doende, sprekende met en afschrift

dezes latende aan:

OOrmOld adres in gesloten envelop elCt daaic'p GS rgÍínelclngen ur*

+cttelijir vcorgosc;ireven, or:'ir'!ilt ix aia=at niemanci oonirof aRn wíe

'eci:ts5eluifl aÍsch'ift kon worderi eclatetl:

OM:

op DINSDAG, de ZEVENDE JUNI TWEEDUTZENDZESTIEN

des voormiddags, te 10.30 uur in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat te

verschijnen ter terechtzitting van de E.A. Vrouwe/Heer Vooruieningenrechter van de

Rechtbank te Noord-Nederland, locatÍe Groningen atsdan aldaar zitting houdende in

het gerechtsgebouw aan het Guyotplein 1 , (9712 NX) GronÍngen
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qN,pE( AANZE§§ING p,qr.

a) ÍndÍen een gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een

advocaat op de terechtzitting verschÍjnt en de voorgeschreven termijnen en

formaliteiten in achi zÍjn genomen, de rechter verstek tegen die gedaagde zal

verlenen en de hierna ornschreven vordering zat toewijzen, tenzij de rechter die

onrechtmatig oí ongegrond voorkomt,

b) bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagde een griffierecht zal

worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van

verschijning

d) de hoogte van de grÍffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij

de Wet griffierechten burgertÍjke zaken, dle onder meer is te vlnden op de websÍte:

www. kbvg. nl/g.riffie rechtenta bel

e) van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld

griffierecht voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tïdstip waarop

het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:

1' een afschrift van het besluit tot toevoegíng, bedoeld in artÍkel 2g van de Wet

op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelíjk is ten gevolge van

omstandigheden d[e redelijkenruÍjs niet aan hem zijn toe te rekenen, een

aÍschrift van de aanvraag, bedoeld Ín artikel 24, tweede lid, van de Wet op

de rechtsbijstand, dan wel

2' een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in

afiikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit

blijkt dat zijn inkomen niet mr:er bedraagt dan de inkomens bedoetd Ín de

algemene maatregelvan bestuur krachtens artiket35 tweede lid, van die

wet
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TENEINDE:

alsdan namens mijn rekwirant als eiser te horen eis doen en concluderen als volgt.

q,H FE|ïËN

1. Eiseres sub 1, (hierna ook te noemen "DHP') exploiteert een onderneming die
zich toelegt op beheer en rentmeesterschap van (veelalagrarische)

grondpercelen. Zij doet dat aljaren lang en geniet ruime bekendheid in de

agrarische wereld.

2. DHP heeft een deel van haar werkzaamheden, met name die welke eien op het

contact met klanten, uitbesteed aan De Dijken Agrarische Makelaardij 8.V,,

waarvan eiser sub 2. bestuurder is.

3, Gedaagde (hierna ook "Oortwijn") beweegt zich sinds korte tijd op deze[fde markt
als DHP en benadert daarbij ook kÍanten van DHp,

4. Op zichzelf zou daar helemaal niets op tegen zijn - DHP is voorstander van een

gezonde concurrentie - ware het niet dat gedaagde zich daarbij bedient van

onaanvaardbare praktijken.

5. oortwijn benadert namelijk derden, waaronder klanten van DHp, rnet de

mededeling dat eisers zich schulcligen maken aan oplichting en fraude.

6, ln zijn e-mails schrijft Oortwijn oncier meer gezonden:

Met de eruaringen in Meeden. Oude peketa, Wilderuank

(Bareveld) en Westeríee, heb ik ap 1 april ap het potitiebureau

in Winschoten aangifte gedaan tegen DHp g.V. wegens

oplichting (van de eigenaren) en fraude (betastingontduiking

door facturering).

en

Vanrnorgen om 10:00 uur zit ik op het politiebureau in

Winschoten om aangifte fe rJoen tegen DHp BV i4leg6fis

-J-



'oplichting, fraude en laster, c.q. smaad'. Srnds ik in 2015, via

mijn Rennis, een Nederlandse zakenman in Londen, kennÍs

kreeg van de handelen wandel van DHP BV word Ík

regelmatig gedreigd door ntet name de heer J.H. (Harald)

Hoffmann over mijn bemoeienis met het in gebruik geven van

perceeltjes grand {meesl rond de 10AA m2) aan jullie als

gebruiker via een rechtstreekse overeenkomsf tussen de

eigenaren en jullie als gebruikers. Er zÍjn intussen al

7.

soort berichten te verspreiden:

"Alle eÍgenaren van percelen grond krijgen komende tijd

bericht van mii met het adyles hun overeenkomstvan opdracht

Enkele van de door Oortwijn gezonden e-maÍls worden hierbij in het geding

gebracht (PROD. Í.)

Door z'ljn onterechte en uiterst diÍfamerende beschuldigÍngen berokkent Oortwijn

eisers schade en wordt hun goede naam aangetast,

Eisers raadsman heeft bijschrijven van 4 mei 2016 gedaagde gesommeerd zijn

hierboven omschreven uitlatingen te staken en te rectificeren. (pROD. 2.)

11.



12. Gedaagde heeft daarop laten weten daartoe niet bereid te zijn, zodat Ích

thans genoodzaakt ich tot cie Voorzieningenrechter te wenden met na te

melden vooaieningen bij voorraad.(pROD. 3.)

13. Gezien de aard en ernst van de door gedaagde gedane uitlatÍngen heeft eisers

Ef , d;'t is en a&b- ttsq 't<zro làt )a n
tziz Produéte t

MITSDIEN:

het U E.A. moge behage om bij vonnis, uitvoerbaar verklaard bij voorraad, gedaagde te

veroordelen:

om één week na de betekening van het in dezen te wÍjzen vonnis opgave te doen

van alle personen en bedrÍjven tegenover wie gedaagde zich in negatieve zin heeft

uiigeÍaten over eiseres sub 1. en/of eiser sub z, op straffe van een dwangsom van

€ 5.000,-- per níet opgegeven geadresseerde;

binnen 10 dagen na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan a{le

personen en bedrijven tegenover wie gedaagde zich op negalieve wijze over eisers

heeft uitgelaten per e-maÍ[ een reclificatie te zenden met als onderwerp

"RECTIFICATI E" en luidende:

"Eerder zond ik u berichten waarin ik mij negatief hebt uitgelaten over De

Hollandsche Pachtmeester B.v, (DHp B.v.) en de heer Harald Hoffmann. tk had

en heb geen enkele aanwijzing dat DHp B.v. of Harald Hoffmann zich zouden

hebben schuldig gernaakl aan aplichting of fraude. Die uiilatingen neem ik

hierbii dan ook terug onder het aanbieden van mijn verontschutdigingen voor

deze onterechte aantijgingen.", zulks op straffe van een dwangsom van € s.000

voor iedere dag dat gedaagde claarmee in gebreke is of bl'rjft;

zich te onthouden van negatieve uiflatingen over eisers op straffe van een

dwangsom van € 5000 voor iedere overtredÍng;

7.

tr '

"è.ÉVACAï[N

a/



I,63

€ 79,38
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Van: kuipels <KUIP761B@PLANEÏ.NI->

Verzqnden: dinsdag 3 mei 201É 15:12

Aan: Harald Hoffmann

Als eerste nogmaals danlq voor de verstrekte informatÍe. Niet alleen voor mii en voor maatschap Kuípers-

Geerts, maar ook voor alle andere gebruikers in de diverse complexen grond, een belangríjke stap in de

richting van een eerlijke manier van zaken doen. Hoop dat met dit bericht en de toegevoegde bijlagen er

een beetje inzicht l<omt voor jullie hoe het werkelijk liet. En dat het zowel voor de gebrull<ers als de echte

eigenaren van de grond een beetje prettiger wordt. Daarom proheer ik ook DHP BV (De Hollandsche

Pachtmeester BV) haar graaicultuur aan de kaak te stellen.

Zonder verder op detaÍls in te gaan hoop ik dat we met z'n allen, in alle complexen/ een formule kunnen

vinden, de gebruikers plezierte laten houden in hun werk en de eigenaren het gevoelte geven, dat ze

bijdragen de rnaatschappij een beetje aangenamer te maken. De eigenaren hebben aI de teleurstelling,

ook al waren ze er zelf bij toen ze tot aankoop overgingen, dat ze niet zullen krijgen wat ze hoopten, maar

op deze manier hun schade een beetje binnen de perken kunnen houden. Mogelijk zijn er gunstigere

ontwikkelÍngen voor de toekomst. Via rechtstreekse overeenkonrsten tussen gebruíl<ers en in gebruik

gevers, krijgen beidepartijen in ellcgeval meerzekerheid dan nu via DHP BVmeer rendementte

,"r*"rrun. Wens jullie goede oogst, positíeve bedrijfsresultaten en een fijne zomer toe. Hoop na de oogst

opnieuw contact te l<unnen hebben.

Somrníge bíjtagen zijn in pdf formaat, soms ook in Excet. Als het niet lukt ze te openen, geef even een

seintje. lk houd van duideli.ikheid. op het KvK afschríft staan alle belangríjke gegevens om mijte kunnen

bereiken.

Met groet, PoPko Oortwijn

ik wit niet dat je onze naam nog verder gebruikt van de i

hoogachtend
g geertsg geerts

vetdweg I.o fr"rh*&,holsloot v
062s8164Í.4 À) n /'

ik wit niet dat je onze naam nog verder gebruikt van de i

r SpecÍal§ervices
, April19,20t5 9117 PM

wet gegevens
To:
SubjecE Even wËt gegevens

Dag heer-Geerts;



Harald Hoffmann

u7 e-n;l,

p;* b*idrt I
ar naar do

Naar aanleiding van de berÍchten die ikvan jullÍe krijg, heb ik gisteren onderstaand e-mailbericht naar DHP

BV gestuurd. Vanmorgen om 10.00 uur zít ik op het politiebureau Ín Winschoten om aangifte te doen

tegen DHP BV wegens 'oplichting, fraude en Íaster, c.q. sniaad', Sinds ik ín 2015, via mijn kennis, een

Neder"landse zakenman in Londen, kennis frreeg van de handel en wandel van DHP BV, word ik regelmatig

gedreigd door met name de heerJ.H. (Harald) Hoffmann over mijn bemoeienis met het in gebruik geven

van perceeltjes grond (meest rond de 1000 m2) aan jullie als gehruiker via een rechtstreekse

overeenl<omst tussen de eigenaren en jullÍe als gebruikers. Er zíjn intussen al honderden eÍgenaren van

een perceel in meerdere complexen die door DHP BV worden opgelicht, omdat ze hooguit een

ge$ruiksvergoeding krijgen uitbetaald op hasis van tot nu toe € 200 per hectare. De vergoeding die iullie
aan DHP BV betalen ligt ergens tussen de € 700 en € 1000 per hectare. Op jullíe facturen van DHP BV

gesptitst in een deel 'pacht'en een deel administratiekosten, waarbij jullie ook nog BTW in rekeningwordt
gebracht over het deel administratie l<osten. Op het politiebureau in Winschoten werd mijverteld dat dit

fraude is. De tekst van het door mij verstuurde e-rnailberÍcht verwoord ik in de aangifte als lastel c.q.

smaad.

Omdat ik voorstander ben van eerlijk en open zakendoen, ben ik tot mijn daad (aangifte doen)

overgegaan, Dit voor de duidelÍjkheid naar jullie als gebruíkers van grond via DHP BV. Voor percelen van

maxirnaal t hectare is helemaal geen 'pachtcontract' nodig. Kunnen jullíe als gebruiker het beste regelen

met een onderlinge overeenkornst. Alte eigenaren van de percelen grond krijgen komende tijd bericht van

mij met het advies hun 'Overeenkomst van opdracht' met DHP BV op te zeggen en hun perceel grond

vanaf 2AL7 via Oortwijn Special Services in gebruíl< te geven aan jullie. l(an iedereen het hoogst mogelijke

rendement halen uit zijn eÍgendommen en jullie kunnen er van verzekerd zíjn een reële

gebruiksvergoeding te betalen. Hoop daarbij uiteraard op steun van jullíe allemaal. ïot slot vertel ik jullie

dat, wanneer Popko Oortwijn het loodje legt, de continuiteit Ís gewaarborgd. Heb de afspraak met een

makelaar ín Winschoten dat hij de administratie overneemt" A[s ik zeg dat het een Groninger is, mogen

jullie er van uitgaan dat het correct wordt uitgevoerd'

Alle goeds, een goede oogst en groet,

Popko Oortwijn tOortwijn Special Services)







From : OorlwiilspeEialseMces
Sent: Thursday, Aprif ZB, 2016 9:ZZplv]
To: DHP BV Qe Hollandsche paótmeestq,f..EV)
Subjectl LasterÍgke taal Hoíímann

Aan de dÍrecteur van DHP BV

Geachte heer Kooij,

Bij deze verzoel< il< u per direct contact op te nemen met de heer l.H, (Harald) HoÍfman, die namens De
Hollandsche Pachtmeester BV (DHP BV) via de telefoon lasterlijke opmerl<ingen maakt ten aanzíen van
rnijn persoon' ll< verzoek u hem er van in kennis te stellen, dat ik dit nÍet accepteer. Reeds eerder in een
telefoongesprek ben ik al door hem uítgescholden en Ín een brief van G januari 2016 aan de eÍgenaren die
een Overeenkomst van opdracht hebben met Dl-lP BV, heeft híj ook ai lasterlijke tekst gebruÍkt. Kan mÍj
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Geachte heer Oortwijn

Tot míj wendde zich de heer Hoffmann, rnede namens DHP B.V, inzake het navolgende.

Via verschillende kanten bereiken cliënten berichten dat u zich tegenover derden in uiterst
negatieve zin over hen uitlaat. Meer Ín het bijzonder beschutdigt u ctiënien in e-maÍls van
oplichting, fraude en bedreíging. Deze beschuldigingen zijn volstrekt onacceptabel, feitelíjk onjuist
en ernstig onrechtmatig jegens cliënten, cliënten hebben mij dan ook vezocht gerechtelijke
stappen tegen u te nemen.

Alvorens daartoe over te gaan wit ik u nog in de gelegenheld stelÍen om vrijwilÍíg op uw schreden
terug te keren door mij uiterlijk zondag B meÍ om 17:00 uur:
t. Opgave te doen van alle personen en bedrijven tegenover wie u zÍch in bovenbedoelde zin

heeft ultgelaten over cliënten of één van hen-

2. Die personen de navolgende tekst toe te zenden (met cc aan rnij) met als ondenarerp..RECTIFICÀTIE":

Eerder zond ik u beriehten waarin iR mij negatief hebt uitgetaíen aver DHp B.V. en Harald
Hoffmann. lk had en heb geen enkele aanwijzing dat DHP B.V. of Harald Hoffmann zich
zouden hebben schu/drg gemaa[<t aan oplichÍing af fraude. Die uitlatingen neem ik hierbij dan
ook terug onder heÍ aanbieden van mijn verantschuldÍgÍngen voor deze onterechte
aantijgingen."

3. Mij te verklaren dat u zich in de tsekomst van het doen van negatieve uittatingen jegens
cliënten zult onthouden,



BÍj gebreke van tijdige en integrale voldoening aan bovenstaande sommatie zal ik mij vrij achten
om u zonder nadere aankondiging in kort geding te betrekken, waarbij tevens aanspraak zal
worden gemaakt op vergoedtng van schade,

Deze bríef wordt u zowel per aangetekende post als per e-rnaií bezorgd.

Hoogachtend,





Maurits Velsink

Van: Oortwijn SpecialServices <popko.specials@ziggo.nl>
Verzonden: woensdag 4 mei2016 L7:53
Aan: Maurits Velsink
Onderwerp: Re: DHP / Oortwijn - SOMMAIËBRIEF

Dag Maurits Veísink,

Daar ik helemaal geen behoefte heb aan het voorkomen van een gerechtefijke procedure zal ik niet
reageren op de brieÍ. lk heb de bijlage nog niet gelezen. Wat ik nu schrijf is dus op voorhand. Het enige wat
ik wil is een gerechtelijke procedure. Mijn wens is, en met mij de wens van honderden eigenaren van een
perceel(tje) grond in rneerdere complexen landbouwgrond, dat op de rneest korte termijn De Hollandsche
Pachtrneester BV wordt belet om nog meer schade te berokkenen aan al deze honderden kleine
investeerders. Twee keer heb Ík een bericht gestuurd naar DHP BV, datze de personen, en dat moeten de
bestuurders van De Dijken Agrarische Makelaardij BV zijn, omdat DHP BV al haar bemiddelings activiteiten
en pachtcontracten door deze BV laat verzorgen, ter verantwoording te roepen, omdat ze onware
ge6evens naar buiten brengen via brieven en nnij en mijn onderneming Oortwijn Special Services schade
berokkenen en in diskrediet brengen, Dat is de reden dat ik op 29 april 2016 te 10.03 uur (proces verbaal)
op het politiebureau in Winschoten aangifte heb gedaan tegen De Hollandsche Pachtmeester BV wegens
oplichting, fraude en laster, c.q. smaad. lk wacht de gevolgen daarvan met een zuiver geweten af. Na
ontvantst van de aangetekende brieÍza[ ik een gedigitaliseerde kopie daarvan door het OM laten
toevoegen aan het dossier" Met de verbalisante van de polÍtie te Winschoten heb ik dit afgesproken.

Dat gebruikers van door DHP BV uitgegeven landbouwpercelen worden gedreigd geen percelen meer in
gebruik te kunnen krijgen zolang ze contact hebben met Popko Oortw'rjn (of de heer Oorlwijn) classificeer
ik als chantage. Hoop dat u dat dan ook in de gerechtelijke procedure meeneemt.

Waarvan akte, Winschoten 4 mei 2016 L7.5? aur,

Popko Oortwijn, (BSN 010571826) eigenaar van Oortwijn Specialservices (KvK04043719)


