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           Den Haag, 17 juni 2022 

 

Beste donateur,  

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle ondertekenaars / ondersteuners te bedanken voor het 

ondertekenen van de aangifte tegen Hugo de Jonge. Zonder zoveel digitale handtekeningen (69.018 in totaal) had de 

aangifte nooit zoveel aandacht gekregen. Het feit dat de Officier van Justitie er vijf maanden over heeft gedaan om 

een beslissing te nemen zegt genoeg. Het aantal mede ondertekenaars zegt genoeg over de maatschappelijke steun 

die de aangifte heeft gekregen.  

Ook wil ik alle donateurs bedanken. Dankzij jullie kon er een professionele video worden gemaakt, een website 

worden gebouwd, gebruik worden gemaakt van een e-mailprogramma, kon er via social media aandacht worden 

gevraagd aan de aangifte en kon een advocaat worden ingehuurd.  

Het was Michel Reijinga die begin december contact met mij opnam om aan te geven dat er veel onrust was 

ontstaan over de uitspraken van Hugo de Jonge. Hij vroeg mij of ik misschien interesse had om een massa-aangifte te 

organiseren. Toen ik de uitspraken van Hugo de Jonge beluisterde en de reacties op social media las kon ik niet 

anders dan in actie komen. De maat was vol.  

En zoals wel vaker met spontane acties, nam ook deze actie veel meer tijd in beslag dan ik had kunnen vermoeden. 

De aangifte moest worden opgesteld en worden onderbouwd met bewijs. Vele tientallen uren werden besteed aan 

het doorlezen van gegeven persconferenties, krantenartikelen en interviews. Er moest een website worden 

gebouwd, er moesten persberichten worden geschreven, e-mailadressen worden verzameld, duizenden e-mails 

moesten worden beantwoord en er moest geld worden opgehaald om alle kosten te betalen.  

En zodra er donaties worden opgehaald komt er ook weerstand. Niet van de donateurs. Die zijn vaak blij dat ze een 

bijdrage kunnen leveren. Nee, van mensen die het niet vertrouwen. Zonder enige schaamte of bewijs werd ik 

uitgemaakt voor oplichter, misleider en leugenaar. 

Maar als er ooit een tijd was om je rug recht te houden en volledig in je eigen kracht te stappen dan is dit het 

moment. Dit is dan ook niet de tijd om je, door wie dan ook, het zwijgen op te laten leggen.  

Ik wil je dan ook inspireren om je hart te volgen, te geloven in jezelf en te doen wat voor jou goed voelt. Dit ondanks 

de weerstand die je mogelijk zal ervaren.  

Dit donatieverslag is gemaakt voor al die donateurs die met hun bijdrage deze aangifte mogelijk maakte. Niet omdat 

ze er om hebben gevraagd maar omdat ik van mening ben dat ze recht hebben om te weten wat er met de donaties 

is gedaan, wat er nog van over is en wat de verdere plannen zijn.  

Mocht je na het lezen van dit tussentijdse verslag, vragen hebben, mail dan gerust naar: 

info@aangiftehugodejonge.nl.   

Warme groet, 

 

Mordechai Krispijn 
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1. De aangifte 
Begin december ontstond het voornemen om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge. Dit in verband met uitspraken 

die hij heeft gedaan over niet-gevaccineerden. Deze uitspraken werden gedaan in de periode 2020 en 2021.  

Op 12 november 2021 maakte Hugo de Jonge tijdens een persconferentie de opmerking: “we blijven vaccineren. Dat 

doen we wijk voor wijk. Deur voor deur. Arm voor arm”.  

Op 30 november ontstond er onder de niet-gevaccineerden grote onrust over de opmerking die Hugo de Jonge 

maakte in de Eerste Kamer: “We weten namelijk inmiddels vrij goed waar ze wonen, vrij precies eigenlijk per 

postcode weten we waar ze wonen, en we weten ook vrij goed de reden waarom ze zich niet laten vaccineren.”  

Voor veel mensen was dit, na veel reeds eerder gemaakte opmerkingen, de druppel. De roep om een aangifte tegen 

Hugo de Jonge nam toe.  

Na een inventarisatie via social media, bleek al snel dat zeer veel mensen bereid waren om een eventuele aangifte te 

ondersteunen. Er kwamen ongeveer 70.000 aanmeldingen binnen op het online inventarisatie formulier. Naar 

aanleiding hiervan is toen besloten een aangifte op te stellen. Ook is besloten dat er een aparte website moest 

komen waar mensen de aangifte konden inzien, downloaden en mee konden tekenen ter ondersteuning van de 

aangifte. 

Deze aangifte is terug te vinden op de website www.aangiftehugodejonge.nl. Zie hiervoor de link: 

https://bit.ly/3xGyWfg.  

Met het Openbaar Ministerie is de afspraak gemaakt dat alleen de namen van de ondertekenaars zouden worden 

ingeleverd. Dit omdat wij meerdere berichten ontvingen van mensen die aangaven niet gerust te zijn als hun 

persoonlijke gegevens terecht zouden komen bij het Openbaar Ministerie. Dit werd op 20-12-2021 bevestigd per e-

mail.  

 

 

Over het woord ‘mede aangevers’: Dit woord werd gebruikt door een medewerker van het OM in de bevestiging. 

Naar aanleiding hiervan is deze term in sommige correspondentie overgenomen. Er kan ook worden gesproken van 

mede ondertekenaars of mede ondersteuners.  

In totaal werd de aangifte door 69.018 online getekend door het invullen van een online formulier.  

http://www.aangiftehugodejonge.nl/
https://bit.ly/3xGyWfg


De mede ondertekenaars zijn regelmatig per e-mail op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn 

er per e-mail diverse enquêtes gehouden om de mede ondertekenaars naar hun mening te vragen over de te nemen 

acties.  

Hieronder de verschillende acties per datum 

• 10-01-2022: De aangifte werd ingeleverd bij het OM in Den Haag door M. Krispijn. 

• 10-01-2022: Bevestiging ontvangen van het OM inlevering aangifte. 

• 21-02-2022: Gebeld naar OM voor stand van zaken. 

• 21-02-2022: E-mail van OM ontvangen dat de beoordeling nog niet is afgerond door de grote werkdruk en 

dat de definitieve beoordeling nog enkele weken op zich zal laten wachten. 

• 17-03-2022: OM verzoekt per e-mail om verificatie rapport. 

• 18-03-2022: Verificatie rapport verzonden naar OM. 

• 28-03-2022: OM verzoekt per e-mail om aanvullende informatie verificatie rapport. 

• 30-03-2022: Aanvullende informatie verzonden naar OM. 

• 05-05-2022: Gevraagd naar de stand van zaken bij het OM. Geen reactie. 

• 23-05-2022: Gevraagd naar de stand van zaken bij het OM. 

• 30-05-2022: Officier van Justitie biedt excuses aan voor het lange wachten. De definitieve beoordeling laat 

nog even op zich wachten.  

 

Na vijf maanden wachten is op 13 juni jl. de advocaat verzocht om de Officier van Justitie nog tien dagen de tijd te 

geven om een beslissing te nemen.  

Op 16 juni jl. kwam de Officier van Justitie met een beslissing. De aangifte wordt niet in behandeling genomen. Deze 

beslissing kan je vinden op de volgende link: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/06/16/om-geeft-geen-

vervolg-aan-aangifte-tegen-minister-hugo-de-jonge  

Een reactie op de beslissing is te vinden in de volgende video: https://youtu.be/xtztNHUQZcQ  

Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden met de advocaat om mogelijke vervolgstappen te bespreken zoals het 

starten van een artikel 12 procedure.  

 

  

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/06/16/om-geeft-geen-vervolg-aan-aangifte-tegen-minister-hugo-de-jonge
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/06/16/om-geeft-geen-vervolg-aan-aangifte-tegen-minister-hugo-de-jonge
https://youtu.be/xtztNHUQZcQ


2. De crowdfunding 

  
Om de kosten voor de website, marketing, professionele video, juridische kosten, e-mail programma te kunnen 

betalen is er een crowdfunding opgezet via het platform WhyDonate: https://whydonate.nl/fundraising/steun-de-

aangifte-tegen-hugo-de-jonge/nl  

Aan donaties werd er in totaal ontvangen € 19.385,00 

Aan kosten werd uitgegeven 

- Professionele video   -   4.235,00 

- Social media marketing   -   1.807,00 

- Kosten website    -       907,50 

- Kosten ING rekening   -         21,96 

- Kosten E-mailprogramma*1  -   1.972,30 (5 mnd x € 394,46) 

- Juridische kosten   -      450,00 

_________ 

€ 9.393,76  

*1: E-mailprogramma betreft Active Campaign 

Het e-mailprogramma wordt normaliter gebruikt vanuit de Army of Love. Voorafgaand aan de aangifte werd hier 

vanuit de Army of Love een bedrag van € 124,63 voor betaald. Door het upgraden vanuit het bestaande account ging 

het bedrag per maand omhoog van € 124,63 naar € 519,09. Het verschil van € 394,46 wordt vergoed aan Army of 

Love.  

Rest aan donaties € 9.991,24 

Dit bedrag zal worden gebruikt voor het nemen van mogelijke vervolgstappen (zie onder 3).  Mocht er aan het einde 

van de gehele procedure geld over blijven, dan zal de donateurs worden gevraagd om aan te geven wat zij vinden 

wat er met dit bedrag zou moeten gebeuren. Mochten er extra donaties nodig zijn dan kan de crowdfunding 

opnieuw onder de aandacht worden gebracht.  

Huidige saldo rekening d.d 17-6-2022 

 

 

3. Mogelijke vervolgstappen 
Nu de Officier van Justitie heeft besloten de aangifte niet in behandeling te willen nemen kan er een artikel 12 

procedure worden opgestart. Daarbij wordt het Hof verzocht om het OM te sommeren de aangifte alsnog in 

behandeling te nemen.  

Andere mogelijkheden die momenteel bekeken worden zijn: 

• De aangifte omzetten in een petitie en deze door minimaal 40.000 mensen laten tekenen. In dat geval kan 

de petitie worden aangeboden aan een Tweede Kamerlid met het verzoek de Tweede Kamer te verzoeken 

de vervolgingsprocedure in gang te zetten.  

• Met veel nieuwe, vermoedelijk strafbare, feiten die aan het licht zijn gekomen via de WOB stukken, kan er 

ook een geheel nieuwe aangifte worden opgesteld tegen Hugo de Jonge.  

https://whydonate.nl/fundraising/steun-de-aangifte-tegen-hugo-de-jonge/nl
https://whydonate.nl/fundraising/steun-de-aangifte-tegen-hugo-de-jonge/nl


4. Donaties 
Een totaal overzicht van alle donaties kan worden bekeken via de volgende link: https://bit.ly/3QxOV7J 

De kosten die door WhyDonate in rekening zijn gebracht zijn betaald door de Army of Love.  

 

 

5. Facturen en afschrijvingen 
Hieronder tref je de facturen en afschrijvingen aan.  

• Janeverts.com betreft het E-mailprogramma (zie toelichting onder *1 bij punt 2) 

• Introducing Gallery verzorgde de professionele video (zie homepage https://www.aangiftehugodejonge.nl/) 

De video haalde ruim 15k views op Vimeo en bijna 30k views op de persoonlijke facebook pagina M. Krispijn 

https://www.facebook.com/MordechaiKrispijn.nl/videos/438432327955200  

 

 

 

• Mental Dance verzorgde de Social Media campagne 

• De website www.aangiftehugodejonge.nl werd gebouwd door Serve 

• Berghout advocaten gaf advies en stuurde de brief naar de OvJ waarin nog tien dagen de tijd werd gegeven.  

 

 

 

 

https://bit.ly/3QxOV7J
https://www.aangiftehugodejonge.nl/
https://www.facebook.com/MordechaiKrispijn.nl/videos/438432327955200
http://www.aangiftehugodejonge.nl/


6. Bedankt  
Achter de schermen hebben verschillende juristen, advocaten en mensen met juridische kennis geholpen bij het 

geven van advies, het opstellen, nalopen en/of corrigeren van de aangifte waarvoor dank.  

Ook dank aan diegenen die hebben geholpen bij het categoriseren en mogelijk beantwoorden van de duizenden e-

mails die zijn ontvangen op het e-mailadres: info@aangiftehugodejonge.nl.  

En dank aan alle anderen die een rol hebben gespeeld bij het mogelijk maken van deze aangifte.  

  

mailto:info@aangiftehugodejonge.nl


7. Fakturen  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Afschrijvingen bank 
 

Professionele video 

 

Social media campagne 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Ontwikkeling website 

 

 

Administratiekosten 

 

 



 

 

 

 



Meerkosten e-mailprogramma 

 

 

 

 



 

 

 

Juridische kosten 

 



9. Slotwoord 
 

Maandag 20 juni 2022 is er een overleg met de advocaat over de verschillende mogelijkheden. Natuurlijk wordt 

je hiervan op de hoogte gehouden via het Telegram kanaal: https://t.me/mordechaik.  

Het betreft hier een tussentijds verslag. Na afronding zal een afrondend verslag volgen.  

Er wordt vaak gevraagd hoe er gedoneerd kan worden. Op dit moment zijn er geen extra financiële middelen 

nodig voor de aangifte. Wil je graag onze organisatie steunen dan kan dat hier.  

Bij vragen en/of opmerkingen kan je mailen naar info@aangiftehugodejonge.nl  

 

https://t.me/mordechaik
https://armyoflove.nl/donatie/
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