Het “trollen”-verhaal van Verbraeken
Jos van Oijen, 14-11-2017
Anneke Verbraeken en haar “achterwacht” Jan Hofdijk brengen mij regelmatig in verband met het
twitter-account “RwandanPride”. Ik heb echter nooit een Twitter-account gehad. Hieronder de
discussie daarover. De screenshots van de tweets komen van openbare internetpagina’s.
Enkele voorbeelden van tweets met de onjuiste associatie RwandanPride - Jos van Oijen:

1

Hofdijk plaatst op Ravage-webzine ook reacties die naar RwandanPride verwijzen:

Mijn poging tot correctie (vergelijkbare tekst verstuurd aan Verbraeken):
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Antwoord van Hofdijk:

Daarna verschijnt er een pamflet om mij zwart te maken, verspreid door Luc Reydams (volgens
Verbraeken een van mijn “slachtoffers”), waarin o.a. deze leugen staat:

Zelf traceer ik RwandanPride naar Den Haag. Als ik Reydams om bewijzen vraag voor zijn bewering
over Lisse krijg ik geen antwoord.

Intussen probeert Hofdijk mij met andere leugens zwart te maken, zoals deze:

Ik vraag Verbraeken naar haar rol bij de verdachtmakingen die op een gerichte campagne lijken:
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Het antwoord van Verbraeken:
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Maar in Verbraeken’s boek Rijke mensen sterven niet staat uiteindelijk...
-

-

dat meneer X waarschijnlijk een van de trollen is die, in dienst van Rwanda, op Twitter critici
lastigvallen; dat meneer X een provocateur is; een computerhacker; spion; groot fan van
Kagame (concrete feiten ontbreken), etc.
dat meneer X het uitjubelt op Twitter
Een aantal aanwijzingen die naar mijn identiteit herleid kunnen worden.

De boodschap van Verbraeken: meneer X = RwandanPride = Jos van Oijen = een trol/stalker/spion
van Kagame.

Voor de zekerheid verwijst Verbraeken in haar boek nog naar een foto van mij op ‘Rwanda Day’:
Tekst: “Ik ontmoet er Jenne Jan Holtland, journalist voor de Volkskrant, en blogger Bert.(...) Opeens
zie ik meneer x ook in de rij staan, keurig in een pak. Ik maak een foto van hem met mijn telefoon.”
(p. 241)
Op Verbraeken’s openbare Twitter-pagina:
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Jan Hofdijk gaat intussen door met zijn hobby en probeert mij nu ook aan Ibuka te koppelen:
(bron https://twicopy.org/JanHofdijk/)
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