
VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: David Eric Kuipers 

Geboortedatum: 26 januari 1988 

Geboorteplaats: Hengelo 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Op 1e paasdag zijn mijn moeder, mijn kinderen en ik naar Hellevoetsluis sluis gegaan om onze stem te 

laten horen. Hier hebben we een uur gezellig gestaan in het dorp, liedjes gezongen en paaseieren 

uitgedeeld. Tot de groep ging wandelen. Ik twijfelde omdat ik hier met mijn kinderen was maar heb 

toen besloten om achteraan te sluiten met mijn kinderen zodat ik overzicht hield. We zijn toen van het 

dorp naar het haventje gelopen. Daar aangekomen zag ik dat de groep vooraan werd tegengehouden 

door een linie ME'ers. Toen ben ik meteen omgedraaid om terug naar de auto te gaan. Maar ook van 

de andere kant kwamen er ook al ME'ers aan. Ik heb toen direct aangegeven dat wij naar de auto 

wilden. Ik wilde daar niet tussen de ME en de rest van de groep klem komen te staan. Hier werd ik 

toen door een zeer agressieve ME'er tegengehouden. Hij schreeuwde dat we er niet door mochten, 

duwde mij en pakte me bij mijn arm. Ik ben toen alsnog doorgelopen met mijn kinderen en moeder. 

We verlieten het haventje en liepen door een park naar mijn auto. Daar kwam toen een blauw busje 

aan gescheurd en daar kwam een groep mannen uitgestormd. In burger geklede agenten met 

gezichtsbedekking. Die arresteerden mij en vervolgens mijn moeder met veel geweld. Ze lieten toen 

vervolgens mijn kinderen van 8 en 7 jaar samen met mijn hond daar achter! We zijn toen in het busje 

wederom met veel agressie vervoerd naar het politiebureau Hellevoetsluis en vervolgens 

overgeplaatst in een andere bus en naar bureau Spijkenisse gebracht. Al die tijd is mij niet verteld 

waar mijn kinderen en hond waren ondanks mijn meerdere vragen hiernaar. Wij hebben hier toen 

schat ik 4 a 5 uur vastgezeten. Wij zijn niet gehoord en mochten geen verklaring afleggen. Eenmaal 

buiten gezet mochten we ook van dit alles geen aangifte doen. We hebben van de arrestaties/gijzeling 

een hoop opnames en meerdere getuigen die hun verklaring van af willen leggen. Ik zal u de 

videobeelden sturen. Die heb ik niet op mijn telefoon meer staan maar die stuur ik u zo snel mogelijk. 

Mijn moeder en ik willen beide naar de studio komen om ons verhaal te doen. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

………………………………………….     ……………………………………. 

David Kuipers                                                        Pieter Kuit 

 

 


