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MOORD MET VOORBEDACHTEN RADE
Bijgesloten: Overzicht van criminele activiteiten van de AIVD (4 pagina’s)

Geachte mijnheer Balkenende,

Mijn naam is Peter Mooring, en ik stuur u dit schrijven omdat mijn leven nu al 
bijna twee jaar lang en volledig ten onrechte op een uiterst ernstige manier 
negatief wordt beinvloed door de AIVD. Met AIVD bedoel ik AIVD of 
aanverwante organisaties, ik ken deze niet allemaal. Wel is de AIVD minimaal 
van deze situatie op de hoogte, ook al zullen zij dit ontkennen. 

De AIVD heeft mij, tot nu toe zonder succes, uitgelokt, getracht geestelijk te 
vermoorden (gek te maken), en in auto-ongelukken te betrekken. Daarnaast 
beinvloedt en verstoort zij mijn communicatie met prive personen en klanten  
(telefoon, mobiele telefoon, internet). Zoiets heet in normaal Nederlands 
MOORD MET VOORBEDACHTEN RADE en ik ga er van uit dat u deze 
gang van zaken totaal verwerpelijk vindt en zich persoonlijk wilt inzetten om 
hier een einde aan te maken. 

De reden dat ik mij persoonlijk tot u wendt is omdat ik er vanuit ga dat de 
AIVD ook goede dingen doet (al is deze gedachte behoorlijk op de proef 
gesteld de laatste twee jaar) en dat ik mij beter eerst tot u kan wenden voor ik 
andere mogelijkheden aanwend die ongetwijfeld schade zullen berokkenen aan
het imago van de AIVD. Tevens heeft de AIVD voor haar praktijken jegens 
mij, direct en indirect, personen en politie benaderd en ook deze kunnen schade
ondervinden wanneer ik in hoge mate geconfronteerd zal worden met 
bewijsvoering (het lijkt me bepaald niet prettig om te vernemen dat je 
medeplichtig bent gemaakt aan moord).
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Dat ik dit schrijven pas na zo’n twee jaar na aanvang van deze idioterie aan u 
stuur is eenvoudig verklaard. In het begin gebeuren vreemde dingen, 
vervolgens krijg je het gevoel dat je in de gaten wordt gehouden, je krijgt daar 
bevestigingen van maar wilt het niet geloven. Daarna denk je dat je gek bent 
geworden, maar dat is niet zo, en als je dan constateert dat ‘iets’ je wilt 
vermoorden raak je in paniek, maar tegen zo’n overmacht is het moeilijk 
vechten. In mei 2001 is een zeer serieuze poging ondernomen mij in een klap 
‘te elimineren’ en dat gaat nog steeds door. Uitsluitend dankzij de hulp van 
mijn familie kon ik de rust vinden om mij te concentreren op de dingen die 
belangrijk waren voor de voortgang van mijn leven, en belangrijker, om dit 
alles geestelijk te verwerken. Het is mij na een herstelperiode van meer dan een
jaar, redelijk gelukt om alle idioterie die mij dagelijks teistert het hoofd te 
bieden. Aan verstoring en beinvloeding van mijn communicatie kan ik echter 
niets doen, en dit is essentieel voor leven in de huidige maatschappij. 

U zult begrijpen dat het voor een individu erg moeilijk, zo niet onmogelijk is 
om een dergelijke organisatie aan te pakken. Toch doe ik hier middels deze 
brief een poging toe. Want volgens mij leven wij nog altijd in een rechtstaat en 
niet in een politiestaat! En ik ben niet van plan om mijn leven kapot te laten 
maken door een stelletje gestoorde gekken!

Mocht u zich afvragen wat ik dan wel precies gedaan heb dan kan ik daar kort 
over zijn. Ik zou niets kunnen bedenken dat dit soort acties rechtvaardigen. Wel
heb ik een website gehad waarmee ik de gevaren van het internet ter discussie 
wilde stellen (ik durf mijn kinderen van 9 en 12 niet zelfstandig op het internet 
te laten surfen) en ben ik uitgelokt tot het plegen van strafbare feiten, maar daar
heb ik altijd negatief en soms behoorlijk bot op gereageerd. Ik vermoed dat 
men zich zo afgezeken voelde dat men mij maar voor eens en altijd uit de weg 
wilden hebben. En de situatie was inmiddels al zo ver dat er ook allerlei andere
personen door hen bij betrokken waren, om dingen te doen, toe te laten, mij 
dingen te vragen, te laten zien, enz. Men kon en kan niet meer terug zonder 
gezichtverlies. 

Helaas voor de AIVD ben ik niet gek, ook niet geworden (door haar toedoen), 
ik ben niet gevaarlijk, ook niet geworden (door haar toedoen), ik ben niet 
staatsgevaarlijk, ook niet geworden  (door haar toedoen), ben geen racist 
(integendeel), heb niets met pedofilie (heb zelf twee kinderen), ben geen lid 
van extreme organisaties, ben wellicht wel vooruitziend en eigenwijs in mijn 
opvattingen maar dat zijn wel meer mensen (democratie) en heb ook al geen 
behoefte om op de barricaden te gaan staan. 

Dus, alweer helaas, ik heb niets strafbaars gedaan, integendeel, de AIVD heeft 
zelf een opeenstapeling van strafbare feiten gepleegd, en ik ben nu dus een 
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bedreiging voor de AIVD geworden en het ironische is dat ze deze situatie zelf 
heeft gecreeerd! 

Ik kan helaas niet uitsluitend akkoord gaan met een directe ‘stop’, dat zou al te 
gemakkelijk zijn en daarvoor is er te veel gebeurd. 

Het bovenstaande in aanmerking nemende eis ik dan ook het volgende (een 
toelichting vindt u direct eronder):

[AIVD betekent in het onderstaande ‘AIVD en verwante organisaties’] 

1. [DE AIVD LAAT MET ONMIDDELLIJKE INGANG  MIJN 
COMPLETE  FAMILIE EN RELATIES MET RUST.] Het slaat 
werkelijk nergens op dat bepaalde familieleden van mij worden 
lastiggevallen door de AIVD. De enige reden die ik kan bedenken is dat
deze (in) mij geloven, gesteund en geholpen hebben en dat nog steeds 
doen. En dat is alweer een reden die de geloofwaardigheid van deze 
organisatie volkomen op de tocht zet. Men is bang en denkt met grof 
geschut iedereen uit te schakelen.

2. [DE AIVD LAAT MET ONMIDDELLIJKE INGANG  MIJ MET 
RUST.] Voor zover als ik kan terug gaan in de tijd wordt mijn leven 
negatief beinvloed vanaf augustus 2000. Uitlokking, geestelijke moord, 
bijna autoongelukken, 24 uur ‘watch’ met directe en indirecte reacties 
op mijn handelingen, het verstoren van mijn communicatie met 
personen in mijn prive leven en met klanten (telefoon, mobiele 
communicatie, internet). 

3. [ER KOMT EEN VERBOD OP HET DIRECT OF INDIRECT 
MEDEWERKING VRAGEN DOOR DE AIVD AAN BURGERS 
EN POLITIE EN ANDEREN TOTDAT ZEKER IS GESTELD 
DAT DE AIVD GEEN MENSEN GEESTELIJK OF 
LICHAMELIJK VERMOORD, DISCOMMUNICEERT, OF 
ANDERSZINS SCHADE TOEBRENGT DOOR HAAR 
HANDELEN.] In mijn, en andere gevallen komen de handelingen van 
de AIVD neer op moord met voorbedachten rade. Zij hebben hierbij 
personen uit mijn omgeving, inclusief politie,  betrokken, en deze aldus 
onbewust medeplichtig gemaakt aan moord. 

4. [DE AIVD ERKENT HAAR FALEN EN VERZIET MIJ VAN 
ZODANIGE INFORMATIE ZODAT DE 
VERANTWOORDELIJKE(N) BERECHT EN SCHULDIG 
BEVONDEN KUNNEN WORDEN OF ZORGT ZELF VOOR 
BERECHTING.] Niemand binnen Nederland heeft het recht te 
beschikken over leven en dood. Toch menen bepaalde personen binnen 
de AIVD hierover te kunnen beslissen. Ik ga er tot op heden van uit dat 
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er binnen de AIVD ook nog goede dingen gedaan worden en dat men 
deze rotte appels dus zo snel mogelijk kwijt wil. 

5. [IK ONTVANG VOOR GELEDEN MATERIELE EN 
IMMATERIELE SCHADE EEN SCHADEVERGOEDING TER 
GROOTTE VAN TWEE MILJOEN EURO.] Na twee jaar opbouw 
als zelfstandig ondernemer werden mijn kwaliteiten erkent, en heb ik in
2001 een redelijk jaar achter de rug. Het had echter nog veel beter 
kunnen zijn als mijn leven niet negatief was beinvloed door de AIVD. 
Zo heb ik bijvoorbeeld al mijn internet activiteiten (producten en 
websites) beeindigd in 2001, De consequenties voor 2002 zijn uiteraard
groot evenals de vervolgschade en immateriele schade. 

6. [DE AIVD BENADERT ALLE PERSONEN MET WIE ZIJ OVER
MIJ IN CONTACT IS GETREDEN EN DEELT DEZE MEDE 
DAT IK TEN ONRECHTE OP HAAR LIJST TERECHT BEN 
GEKOMEN.] Het is wel heel gemakkelijk om ‘uit naam van’ of 
anderszins iemand zwart te maken en al helemaal als zoiets gedaan 
wordt door een organisatie die hier de macht voor en (blijkbaar) 
ervaring mee heeft. Het lijkt mij dus niet meer dan normaal dat alle 
‘verhalen’ worden teruggedraaid. 

Nogmaals ga ik er van uit dat u mijn mening onderschrijft dat hier sprake is 
van een totaal idiote situatie waar onmiddellijk een eind aan moet komen.  
Leven of dood, daar beslist niemand over in deze rechtsstaat! 

Ik zou mij kunnen voorstellen dat u nog vragen heeft en mocht u nog een 
mondelinge toelichting wensen dan ben ik graag bereid die te geven. 

In hoop snel een reactie van u te ontvangen, 

Met vriendelijke groet,

Peter Mooring

xxxxx xxxxx xxx xxxx xx  xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx

P.S.1. Bijgevoegd vindt u een overzicht van alle criminele activiteiten van 
de AIVD die ik heb ondervonden/ondervind (4 pagina’s)

P.S.2. xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx 
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx 
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 

Pagina 4 van 5



P.P. Mooring
xxxxx xxxxx xx
xxxx xx  xxxxxxxxxx

Tel#1:
Tel#2: 
E-mail: 
Http:

+31 6 4124 3030
xxx xx xxx xxx
peterpm@xs4all.nl
www.xs4all.nl/~peterpm

Peter P. Mooring

xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx 

Pagina 5 van 5



Brief P.P Mooring d.d. 28-08-2002 Pagina 1 van 4
xxxxx xxxxx xxx xxxx xx  xxxxxxxxxx, Telefoon: 06 4124 3030 / xxx xxxx xxx

Vervolg bij brief ...

SAMENVATTING CRIMINEEL GEDRAG VAN DEZE ORGANISATIE

Het criminele gedrag van de organisatie die het op mij gemunt heeft, schets ik hieronder in het kort. Een 
(beperkt) aantal zaken zijn geconstateerd door mensen direct in mijn omgeving (inclusief mijn kinderen; 
triest!), een aantal andere zaken door mensen waarmee ik privé of zakelijk contact heb. Ik heb met deze 
mensen tot nu toe geen contact gehad over de hieronder aangegeven zaken, maar uiteraard is dit een optie 
die ik zal overwegen bij onvoldoende response van uw zijde. 
Het criminele gedrag beperkt zich niet tot een enkele locatie. Het is gestart op mijn oude adres 
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, maar treed overal op waar ik mij begeef, zo ook op mijn toekomstige adres 
xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, maar ook als ik bijvoorbeeld bij mijn familie in 
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ben, of ergens onderweg. 

Het beschreven gedrag laat zich eenvoudig in drie zinnen samenvatten: 

1. MOORD MET VOORBEDACHTEN RADE
2. UITLOKKEN VAN STRAFBAAR GEDRAG 
3. HET BETREKKEN VAN NIETSVERMOEDENDE PERSONEN BIJ MOORD (inclusief 

politiepersoneel)

Het lijkt mij dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat de verantwoordelijke(n) en bewust 
medeplichtigen hiervoor berecht worden. 

1. 24-OP-24-UUR ‘WATCH’ MET DIRECTE EN INDIRECTE REACTIES 

Ik word 24-uur per dag in de gaten gehouden met audiovisuele apparatuur (infrarood camera’s en 
afluisterapparatuur). 
De informatie (teksten, bewegingen) die men op deze wijze verkrijgt wordt gebruikt om reacties op mijn 
handelen te veroorzaken. Deze reacties komen soms na een tijdje, maar in veel gevallen ook direct. 

1.A. DIRECTE REACTIES 

Een greep uit de directe reacties op mijn handelingen:

 Een auto toeter ergens buiten
 Een sirene
 Autoalarm
 Afspelen van opgenomen geluiden
 Boven mij naar het toilet gaan
 Bonken tegen de muur
 Bonken op het plafond
 Stampende hakken op het plafond
 Verstoren van TV/video-beelden
 SMSjes naar TMF-Text als ik naar TMF kijk
 Hoesten
 Enz. 
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Dergelijke reacties vinden plaats als ik bijvoorbeeld naar het toilet ga en weer terug kom, de keuken in 
loop, achter mijn PC een e-mail open, ergens uit mijn auto stap, een telefoongesprek begin, moet hoesten,
mij in bed omdraai, enz. Dergelijke zaken zijn voor personen in mijn omgeving moeilijk vast te stellen. 
Een reactie vindt plaats op mijn handelingen en treedt voor anderen dus volledig willekeurig op! En 
uiteraard past men wel op om dergelijke reacties te veroorzaken in de directe nabijheid van anderen. 

1.B. INDIRECTE REACTIES

De indirecte reacties bestaan onder andere uit reacties die ik ontvang via e-mail en betrekking hebben op 
bijvoorbeeld gesprekken die ik met mijn partner voer, en dus niet via (mobiele) telefoon of e-mail. Een 
voorbeeld is: Ik heb het mijn partner of afvallen en ontvang dan vervolgens de volgende ochtend een e-
mail die hier direct betrekking op heeft: ‘Loose weight ...’. 
Andere voorbeelden: 

 Het zorgen dat bepaalde artikelen in een winkel ‘uitverkocht’ zijn, nadat ik hier thuis over heb 
gesproken, als ik ze ga kopen (eenmaal heb ik zelfs geconstateerd dat iemand door de ruit van de 
winkel naar mij aan het kijken was toen ik het bewuste artikel zocht)

 Het zachtjes hoorbaar maken van mijn eigen woorden en zinnen via zogenaamd willekeurige 
personen

COMMENTAAR:
Het heeft mij de nodige tijd gekost dit te ‘processen’, maar dat lijkt mij niet onlogisch gezien de impact 
die zoiets op een mens heeft (stelt u zich bijvoorbeeld voor dat op al uw handelingen direct een auto 
toeter ergens buiten klinkt, tsja ...). Ik ben een meer dan gemiddeld opmerkzaam mens, en dat heeft men 
getracht te misbruiken, maar op langere termijn heeft juist deze eigenschap mij gered. 
Voor veel genoemde zaken zijn op mijn locatie (mijn woning) gemiddeld drie tot vier personen nodig, 
naast uiteraard de apparatuur. Zo ‘idioot’ is het inderdaad. 

2. VERSTORING VAN CONTACTEN MET ZAKELIJKE EN PRIVE RELATIES

Dit gebeurt door mijn telefonische, mobiele en internet communicatie te beïnvloeden op de volgende 
manieren:

2.A. BEINVLOEDING TELEFONISCHE EN MOBIELE COMMUNICATIE

 Verstoring van telefoongesprek, door buiten uitgebreid te toeteren, autoalarm af te laten gaan, een 
auto met sirene (of hiervan het geluid te produceren)

 Mobiele gesprekken hebben storing (fragmenten vallen weg)
 Als ik bel, via telefoon of mobiele telefoon, wordt er op hetzelfde moment een gesprek genereert 

bij de ontvanger, of de ontvangt deze op datzelfde moment een SMS-bericht
 Omgekeerd, als men mij belt treedt ontvang ik op hetzelfde moment een (tweede) gesprek, op 

mijn mobiele telefoon, maar als ik opneem is daar niemand
 Als mijn mobiele telefoon gebeld krijgt men soms de mededeling dat het nummer niet bestaat

2.B. BEINVLOEDING INTERNET COMMUNICATIE

 Als ik een e-mail stuur met een attachment dan verdwijnt het attachment, of is het attachment 
verminkt, of is het attachment vervangen door een totaal ander attachment. 

 Websites waar ik aan werk worden ‘platgegooid’ op momenten dat ik niet achter mijn PC zit
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 Pagina’s of hele websites waar ik aan werk worden onbereikbaar gemaakt zodat ik bepaalde zaken
niet kan controleren

 Updates of aanpassingen die ik doe aan websites waar ik aan werk worden ‘verkeerd’ naar mij  
doorgegeven zodat ik moet denken dat er problemen zijn terwijl die er niet zijn

 Het sturen van een ongerelateerd smsje als ik inlog op het internet. 
 Het sturen van een sms bombardement, herhaling van steeds hetzelfde smsje, als ik een wijziging 

die ik heb aangebracht uittest (hiervoor stuur ik dan 1 smsje)
 Het vervormen van attachments van mail die mij gestuurd wordt, bijvoorbeeld door een tekst 

‘SEEN’ aan een attachment toe te voegen en de volgende als ik deze mail lees een tekst 
‘ANSWERED’ toe te voegen 

COMMENTAAR:
Telefoon en mobiele telefoon: 
Veel van deze zaken zijn zeer eenvoudig mogelijk door mijn mobiele communicatie te onderscheppen, 
en/of de telefoonlijn om te leiden. Het met je ‘meerijden’ van busjes (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx in het 
begin) valt hiervoor iets te veel op. Voor wat betreft het ontvangen van smsjes heb ik onder andere 
geconstateerd dat de timestamp in een aantal gevallen hetzelfde is. 
Internet: 
Veel van deze zaken zijn zeer eenvoudig mogelijk door de ADSL (internet) communicatie van mijn PC 
‘om te routeren’, dus leg de telefoonlijn om en ga ertussen zitten met een PC.

3. VERNIELING EN ONTVREEMDING VAN EIGENDOM

 Het veroorzaken van lekkages in mijn woning (in Delft). Dit is op drie verschillende momenten 
‘s-nachts gebeurd. Ik heb de woningbouw vereniging van een van deze gebeurtenissen op de 
hoogte gesteld 

 Mijn autoruit is ingeslagen xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, op een wel heel merkwaardige 
manier. Ik heb hier van aangifte gedaan xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

 

COMMENTAAR:
Er zijn ook andere zaken xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zoals het ontvreemden van parkeerkaarten uit 
de auto. 

4. HET VERNIETIGEN VAN ALGEMEEN KAPITAAL

 Het veroorzaken van files om bepaalde verkeerssituaties te bereiken
 Het veroorzaken van gevaarlijke verkeerssituaties

COMMENTAAR:
Er is een aantal maal een poging gedaan om mij van de weg af te rijden, echter zonder zichzelf hierbij te 
betrekken.

5. ZAKEN DIE ONGEVEER TWEE WEKEN DUURDEN

 Brandende sigarettenpeuken voor je auto gooien
 Steentjes tegen je voorruit gooien
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 Boren in muren waar je ook bent
 Hameren op muren
 Zachtjes kloppen op muren
 Op de snelweg inhalen en direct voor je de afslag nemen

6. ANDERE ZAKEN

 Iemand die bewust voor je gaat staan met een mobiele telefoon en zegt ‘Ja, hij zit hier nog, nee hij
gaat nog niet weg’

 Iemand op straat die je aanspreekt ‘Ik mag nooit meer werken’
 Mensen om je heen ‘parkeren’
 Politieauto’s langs laten rijden, idem busjes van het OM
 Een auto alarm laten afgaan als je langs een auto loopt
 Auto’s om je heen laten rijden
 Pogingen tot inbreken op je PC

SAMENVATTING

Genoemde zaken zijn redelijk ongrijpbaar voor je omgeving (‘dat kan niet’ of ‘ja, dat heb ik ook wel 
eens’) en hebben uitsluitend tot doel je gek te maken en af te leiden van de voortgang in je leven 
(waardoor weer allerlei andere problemen ontstaan). Veel genoemde zaken komen neer op uitlokking tot 
strafbaar gedrag (ook strafbaar in Nederland), immers hoeveel kan een mens verdragen? Door permanent 
‘aanwezig te zijn’ geeft men het gevoel dat je nooit vrij bent, door de directe reacties (zie punt 1.), het 
gevoel dat je nooit vrijuit kunt spreken en handelen en alles tegen je gebruikt kan worden. 

Veel genoemde zaken zijn ook ongrijpbaar omdat ze indirect veroorzaakt worden. Voorbeeld : Iemand 
kan bijvoorbeeld de politie bellen met de mededeling dat zich in jouw straat een vreemd figuur ophoudt 
en er zal een politieauto verschijnen. 
Een aantal andere zaken zijn echter concreet en erger nog, hierbij zijn allerlei onschuldige mensen zonder 
hun medeweten misbruikt. 

In mijn geval heb ik het geluk gehad dat ik xxx xxxx xxxxxxx de rust heb kunnen vinden om al de 
idioterie die mij overkwam, en nog steeds overkomt, te verwerken. Nu, na zo’n twee jaar nadat ik voor 
het eerst dit soort zaken constateerde en na iets meer dan een jaar van de poging om mij in een (1) klap 
knettergek te maken (hier heb ik ook een document van), ben ik zo ver dat ik hiertegen actie kan 
ondernemen. 
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Aan de voorzitter van de Ministerraad,
De heer J.P. Balkenende, Minister van Algemene Zaken
Binnenhof
DEN HAAG

Datum: 27 november 2002
Kenmerk: T20021127-021
Betreft: Toelichting en meer informatie bij brief van 3 september 2002, 

kenmerk B20020820-021

Geachte mijnheer Balkenende,

Inmiddels is het alweer 27 november 2002 en is de situatie zoals beschreven in 
de bijgesloten brief onveranderd, dus mijn leven wordt nu al meer dan twee 
jaar geterroriseerd door de AIVD en dit zouden de mensen moeten zijn die 
terroristen bestrijden? Laat me niet lachen! 
Dat u deze brief nu pas ontvangt heeft er o.a. mee te maken dat mijn leven en 
werk ook nog eens door moet gaan, en mijn verhuizing naar xxxxxxxx heeft 
mij ook de nodige energie gekost. 

Ik heb wel een aantal stappen voorwaarts gemaakt aangezien ik steeds beter de 
werking van deze organisatie begrijp. 

Voor uw informatie: De AIVD is een systeem, een familie, met werkwijzen op 
veel punten vergelijkbaar met de maffia. Als extra geldt dat het meesters zijn in
illusie, suggestie en manipulatie, men de beschikking heeft over de meest 
moderne apparatuur, men kant en klare draaiboeken voor diverse situaties 
heeft, beschikt over prima psychologen, men niet of nauwelijks ter 
verantwoording kan worden geroepen en men betaald wordt uit belastinggeld 
en geld verdiend met allerlei andere criminele activiteiten. Op het laagste = 
uitvoerende niveau werken de ‘zwakke’ mensen. Dit zijn de mensen die 
ingezet worden om zoals in mijn geval, rond te rijden en op commando te 
toeteren, tegen muren te hameren, enz. De mensen die dit doen maken zich 
uiteraard schuldig aan het plegen van stafbare feiten, en ik denk dat men in 
veel gevallen ook heel goed weet wat men aan het doen is, ook al worden ze in 
veel gevallen gemanipuleerd, gekocht, ‘vrijgelaten’ om dergelijke zaken te 
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doen. De organisatie van een dergelijk project, gerund door de 
verantwoordelijken, is uiteraard hoofdschuldig, dit zijn de uiteindelijke 
opdrachtgevers. 

Eigenlijk is het allemaal wel heel triest om te constateren. Stel nu eens dat ik 
wat minder zelfbeheersing had gehad, en mijn buren iets had aangedaan, dan  
was ik in de gevangenis beland, en xxxx xxxxx, die ‘erin gemanipuleerd’ 
waren,  hadden misschien wel permanente schade geleden. En de 
verantwoordelijken ontspringen direct de dans. 

Het feit dat de actie tegen mij doorgaat sterkt mij in mijn overtuiging dat wat er
door de AIVD wordt uitgehaald in veel gevallen absoluut het daglicht niet kan  
verdragen. 

Je kunt iemand die ‘lastig’ is natuurlijk een kogel door zijn kop schieten maar 
begin je daar eenmaal aan dan is het einde zoek. Dus wat zijn de alternatieven? 
Schakel hem uit door hem alle symptomen te geven van iemand die volledig 
doorgedraaid en overspannen is, minimaal psychiatrisch patiënt wordt, al dan 
niet in combinatie met een aanval op zijn buren, waardoor die in de gevangenis
beland. Et voila, uitgeschakeld! En als dit allemaal niet snel genoeg opschiet, 
zorg dan dat zo iemand een auto-ongeluk krijgt.

Ik heb dit allemaal niet verzonnen (daar heb ik niet eens de tijd voor) maar 
helaas zelf meegemaakt, maak het dagelijks mee. Er is heel goed over 
nagedacht, ook door psychologen. Ik kreeg en krijg dagelijks een overdosis op 
mijn waarnemingszintuigen, maar gelukkig kan ik daar inmiddels redelijk goed
mee om gaan. En dan?

Ik ben niet meer optimistisch in die zin dat ik denk dat de mensen van de 
AIVD het beste met het land voor hebben. Deze mensen hebben maar een 
belang en dat is hun eigen zieke systeem in stand houden. Neem mijn geval. Er
is geen enkele reden om zo tegen mij tekeer te gaan, en nu is er een situatie 
ontstaan waarbij de AIVD haar eigen ‘tegenstander’ heeft gecreëerd. En dit zal 
wel veel vaker gebeuren. 

Is het allemaal echt zo erg? Ja, en ik denk zelfs nog veel erger.

Naast de antwoorden die ik wil op mijn vragen in de bijgevoegde brief 
vraag ik u daarom ook nog eens om per direct een onafhankelijk 
onderzoek uit te voeren naar functioneren en misdragingen van de AIVD. 
Het is een gezwel dat helaas niet weggesneden kan worden maar het dient 
minimaal ‘genezen’ te worden. 

Mocht u hierbij gebruik wensen te maken van mijn diensten dan zal ik dit 
uiteraard serieus overwegen. 
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Ik ben nog steeds bereid tot een gesprek over deze hele kwestie, maar wil 
wel binnen 2 weken na bovenvermelde datum (27-11) een reactie van u 
(Denkt u er hierbij om dat het moeilijk zou kunnen zijn om mij te bereiken).

Als ik geen reactie binnen de hierboven genoemde termijn van u ontvang 
dan acht ik mij vrij om andere activiteiten te ontplooien om deze zaak tot 
een einde te brengen. 

Met vriendelijke groet,

Peter Mooring

xxxxx xxxxx xxx xxxx xx  xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx
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