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onbetaalbaar geworden. 

Gelet op het aantal onderlinge afrekeningen kan worden gesteld, dat velen het recht in eigen hand hebben 
genomen. Ik ben geen jurist of juridisch onderzoeks-journalist. 

Je wordt er somber van als je ziet wat bijvoorbeeld Micha Kat en Karel de Werd is overkomen. 

Gelijk hebben en gelijk krijgen is verder dan ooit van elkaar af komen te staan. 
Ik denk dat het afbreken van het proces-monopolie de situatie al aanzienlijk zal verbeteren. 

Het is geen kwestie van onkunde of onmacht van meesters in de rechten, ceo’s, bestuurders en 
registeraccountants. 

Het probleem is het gebrek aan integriteit en het gebrek aan onomkoopbaarheid. 

Het gebrek aan normen en waarden bij oorlogsactivisten zoals bijvoorbeeld bij onze minister-president en zijn 
trawanten, die voor de verkiezingen nog een onderzoek inzake Irak beloofde en nu….

19.  Juriste 

2 Dec 2008 om 14:49 

V, U wekte bij mij de indruk dat u een slachtoffer bent of slachtoffers kent, omdat u zo gedetailleerd inging op 
mijn bericht en de motieven van de VK uitdiepte. 

Het onderwerp is dat de zaak Demmink de Nederlandse Media verscheurt. Er is bij mijn weten geen zaak 
Demmink. Maar er is wel censuur bij de media, is mijn ervaring in andere kwesties.

20.  tess 

2 Dec 2008 om 19:26 

@ Juriste

Het advies om onder een nickname te schrijven vind ik een merkwaardig advies van de VK redactie.

Heb je gevraagd waarom dit werd geadviseerd?

21.  tess 

2 Dec 2008 om 19:28 

@ Juriste

Het onderwerp is dat de zaak Demmink de Nederlandse Media verscheurt. 

Hetzelfde kwam bij mij op. Er is helemaal geen sprake van verscheuring. Het is gewoonweg doodzwijgen.

22.  Mark 

4 Dec 2008 om 15:15 

Of je moet het heel figuurlijk zien, zoals uit de media gescheurd waardoor er lege plekken verschijnen, die 
vervolgens worden opgevult met onzin nieuws en advertenties.

23.  tess 

5 Dec 2008 om 07:18 

@ cmmtgnmn

De link werk niet. Althans er is geen bericht.

24.  tess 

5 Dec 2008 om 07:23 

Deze week verschijnt alweer het derde nummer van het misdaadtijdschrift Koud Bloed. In de vorige 
editie stond een achtergrondartikel van mijn hand over de zaak-Demmink/Baybasin. Voor het eerst 
vertelde Klaas ‘IRT’ Langendoen uitgebreid over het geheime onderzoek dat hij onder meer in 
Turkije verrichtte naar de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Joris Demmink, die 
wordt beschuldigd van machtsmisbruik en pedofilie. In tegenstelling tot wat sommigen beweerden, 
heb ik mij nooit door wie dan ook (justitie noch Demminks advocaat) onder druk laten zetten om 
niet meer over deze delicate kwestie te schrijven. Men kent mij blijkbaar slecht. Anders dan anderen 
wellicht, dien ik mij echter wel aan de journalistieke spelregels te houden, niet alleen omdat anders 
mijn werkgever of opdrachtgever in juridische problemen komt, maar ook omdat ik trial by media 
wil voorkomen.

Mijn standpunt in deze zaak is dat er voldoende aanknopingspunten voor justitie liggen om een 
diepgravend onderzoek naar Demmink te verrichten. Om oud-justitieminister Piet Hein Donner te 
parafraseren: er is meer dan alleen rook. Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, wekt de schijn van 
klassejustitie en een doofpot. Zoals Klaas Langendoen het tegenover mij verwoordde: ‘Ik ben me 
ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet sluitend te maken. 
Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er nader 
onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de 
camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van 
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justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, 
waar hij woont, hij kan gehoord worden.’ Het hele artikel uit Koud Bloed kunt u nu hier (in pdf of 
word) downloaden.

Let vooral op:

In tegenstelling tot wat sommigen beweerden, heb ik mij nooit door wie dan ook (justitie noch 
Demminks advocaat) onder druk laten zetten om niet meer over deze delicate kwestie te schrijven. 
Men kent mij blijkbaar slecht. Anders dan anderen wellicht, dien ik mij echter wel aan de 
journalistieke spelregels te houden, niet alleen omdat anders mijn werkgever of opdrachtgever in 
juridische problemen komt, maar ook omdat ik trial by media wil voorkomen.

En verder:

Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge 
ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten 
wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden. 

Ik kan mij toch echt niet aan de indruk onttrekken dat deze Stan de Jong er echt wel seriueus mee omgaat!

Bron: http://www.standejong.nl/2008/11/19/top-secret-het-onderzoek-naar-de-affaire-demmi

25.  M. 
5 Dec 2008 om 14:45 

Tess, mee eens.

Stan mag het dan anders aanpakken dan Micha, maar alle verdachtmakingen en vuilspuiterij toe naar hem, 
soms op deze sites maar ook op andere, is mi zeer onterecht.

26.  tess 

6 Dec 2008 om 11:25 

Over censuur gesproken en diversiteit binnen de media omtrent Demmink. Trouw deed gisteren een oproep om 
te reageren via internet:

http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1916694.ece/Regels_voor__de_praatzieke_burger.html

Huisvriend J vroeg of je in een democratie zomaar kan zeggen dat de SG Joris Demmink zich schuldig maakt 
aan pedoseksualiteit. Ook refereerde hij aan Micha’s klokkenluider on linesite.

De reactie werd dus niet geplaatst en hij heeft ook geen bericht gehad van de webmaster dat het niet geplaatst 
is vanwege die en die reden.

Trouw … aan wie en aan wat?

Dit in tegestelling tot de Volkskrant die in ieder geval de naam Joris Demmink laat staan en de vele verzoeken 
van mensen om er onderzoek naar te doen: http://www.tessonome.com/?p=1623

27.  tess 

6 Dec 2008 om 11:28 

Dat moet je de Volkskrant dan wel nageven:

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1940/Lezer,_zeg_het_maar!

28.  Juriste 

7 Dec 2008 om 18:09 

Tess, dat artikel in Trouw vond ik erg goed. 
“Vrijuit spreken tegenover iemand die gezag had, vergde in de tijd van Domela Nieuwenhuis nog dapperheid, 
omdat de koning of de bovenmeester over strafmiddelen beschikte. Je bedacht je wel twee keer voordat je 
overging tot het uitspreken van je waarheid. Binnen horizontale relaties is de verleiding om je zonder enig 
voorbehoud te uiten vele malen groter. Het vrijuit spreken tegenover iemand die minder of evenveel gezag 
heeft is veel minder riskant”.

Negatieve sanctiemacht zorgt er voor dat mensen de mond gesnoerd worden. In Nederland bezitten alleen 
psychiaters nog negatieve sanctiemacht, wanneer het OM geen reden heeft tot vervolging tegen een persoon. 
Dan kan een persoon opgesloten worden in een separeercel met smaad over deze persoon, zonder een 
verweermogelijkheid.

29.  tess 

7 Dec 2008 om 20:21 

@ Juriste

“Vrijuit spreken tegenover iemand die gezag had, vergde in de tijd van Domela Nieuwenhuis nog 
dapperheid, omdat de koning of de bovenmeester over strafmiddelen beschikte.

Nu wordt het gewoonweg niet geplaatst het vrije woord, althans in Trouw.
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Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’!
Gepubliceerd door Micha Kat 5 juli, 2008 in Algemeen. 

erectie.jpg Augustus 1994: Nederland wordt opgeschrikt door een nog nooit eerder 

voorgekomen fenomeen: ‘diefstal’ van informatie bij het OM. Er wordt ingebroken in 

het huis van de officier van justitie Jo Valente waarbij rond de 50 floppy’s worden buitgemaakt, 

vooral met informatie over de bende rond Charles Zwolsman. Een groot deel van de floppy’s komt 

terecht bij Peter R. de Vries. Valente wordt expliciet gechanteerd met het openbaarmaken van 

pornografisch materiaal. In 1995, precies bij het begin van de verhoren door de PE-commissie Van 

Traa, verhuist Valente naar het parket in Middelburg.

4 oktober 1994: De Amsterdamse Procureur-Generaal R. van Randwijck dreigt te worden 

gechanteerd (of werd dat reeds) met naaktfoto’s die werden gestolen uit zijn woning. In 1995 moest 

Van Randwijck aftreden onder onduidelijke omstandigheden als gevolg van de IRT-affaire. De 

voorganger van Van Randwijck als PG te Amsterdam was Job de Ruiter, waarschijnlijk lid van het 

Demmink-pedofielennetwerk. Ook De Ruiter werd waarschijnlijk gechanteerd.

23 september 2003: Hans Holthuis blijkt als hoofdofficier van Justitie in Rotterdam een sleutelrol te 

hebben gespeeld in de zogeheten ‘vrijbrief-affaire‘ rond Eddy de Kroes. Holthuis is en/of was lid van 

het Demmink-pedofielennetwerk.

25 maart 2004: Fokke Fernhout, voormalige vice-president van de rechtbank Maastricht, wordt 

veroordeeld voor het in bezit hebben van grote hoeveelheden kinderprono.

7 oktober 2004: Officier van justitie Joost Tonino zou zijn PC vol met gevoeloge informatie ‘per 

ongeluk op straat hebben gezet’. De computer komt terecht bij Peter R. de Vries. Op de computer 

blijken enorme hoeveelheden kinderporno en pronografische prive-correspondentie te staan.

15 oktober 2004: Een laptop vol met hyper-gevoelige informatie wordt ‘gestolen’ van een 

Haarlemse officier van justitie.

8 december 2005: de RID (Regionale Inlichtingen Dienst) van de regio Rotterdam ‘raakt enkele 

disketters kwijt met staatsgeheimen’. Op de diskettes zou ook informatie staan ‘over het seksleven 

van Pim Fortuyn’. De discs ‘komen weer boven water’ als ‘een medewerker van de RID zijn auto 

verkoopt’. De discs komen terecht bij Peter R. de Vries. 

 

usb1.jpg Januari 2006: Via De Telegraaf komt aan het licht dat er veelvuldig geheime 

informatie vanuit de AIVD ‘terecht kwam’ in het criminele ciruit. Gesproken wordt 

niettemin van ‘corrupte mensen van Justitie’ en ‘corrupte topambtenaren’ die deze informatie zouden 

hebben ‘verkocht’.

Januari 2006: een hoge medewerker van de MIVD (Defensie) ‘verliest’ een USB-stick met ‘uitermate 
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vertrouwelijke gegevens’ en wordt daarvoor op een geheime zitting veroordeeld. Tevens wordt hij 

‘overgeplaatst’.

7 januari 2006: een rechercheur van de Nationale Recherche wordt aangehouden omdat hij de Hells 

Angels zou hebben ‘getipt’ over een op handen zijnde actie.

2 februari 2006: een kapitein van Defensie ‘raakt een USB-stick kwijt’ met uiterst belangrijke 

informatie; hij ‘zou deze hebben laten liggen in een huurauto’.

8 februari 2006: Minister Remkes vertelt de kamer dat er bij ‘inbraken in politie-auto’s’ ‘opnieuw 

spullen met mogelijk vertrouwelijke informatie’ zijn gestolen.

14 februari 2006: Uit de auto van een Officier van Justitie te Rotterdam wordt een ‘koffertje 

gestolen’ met ‘werkinstructies’

Maart 2006: bij een ‘inbraak’ in de auto van een Amsterdamse rechercheur wordten ondermeer een 

laptop en een CD-rom ontvreemdt.

12 mei 2006: Prive-documenten van Ernst Wesselius, officier van justitie op Bonaire, komen in het 

bezit van de website Geenstijl. De documenten hebben een seksueel karaker en berichten over 

bordeelbezoeken.

21 juli 2006: Defensie ‘ontraadt’ medewerkers USB-sticks te gebruiken.

16 augustus 2006: Er blijkt een USB-stick te zijn ‘verdwenen’ uit Kamp Holland in Uruzgan. Over de 

inhoud van de stick wordt geen mededeling gedaan.

23 januari 2007: een USB-stick met ‘deels gevoelige informatie’ ‘raakt kwijt’ op de Nederlandse 

ambassade te Warschau.

Eind septmeber 2007: een medewerker van de MIVD (Defensie) wordt veroordeeld tot een 

taakstraf omdat hij een USB-stick ‘is kwijtgeraakt’ waarop ‘staatsgeheime informatie’ staat.

6 november 2007: Na kamervragen moet de minister erkennen dat er over 2007 binnen Defensie 

‘vijftien USB-sticks zijn gestolen of kwijtgeraakt’.

3 april 2008: medewerkers van Defensie krijgen nieuwe, beveiligde USB-sticks.

4 juli 2008: medewerker van OM (parket Rotterdam) ‘laat gevoelige dossiers liggen in de trein’.

17 juli 2008: Een OvJ te Almelo wordt ‘beroofd‘ van zijn ‘afgesloten en beveiligde’ koffertje dat 

reeds een dag later wordt afgeleverd op het politiebureau.

Analyse 

knijff.jpg Direct valt op de combinatie van Justitie en Defensie bij al deze ‘vervelende 

incidenten’. Laten dit nu exact de twee ministeries zijn waar Joris Demmink zijn 

sporen heeft verdiend en ook Job de Ruiter, waarschijnlijk lid van het Demmink-pedonetwerk, de 

hoogste positie (minister) heeft bekleed! Ook opvallend is de grote rol van het Rotterdamse parket: 

in drie gevallen is het juist dit parket dat informatie ‘verliest’, hetzelfde parket waar Hans Holthuis, 

lid van het Demmink-pedonetwerk, lange tijd de scepter zwaaide. Om het allemaal nog delicater te 

maken: juist deze drie worden bijgestaan door de peperdure elite-advocaat Harro Knijff (zie foto) 

van De Brauw Blackstone Westbroek!

Maar misschien nog wel interessanter is het ‘journalistieke argument’ voor de chantage-theorie: 

waarom komen al deze ‘incidenten’ steevast zo prominent in het nieuws? Wie ‘regelt dat?’ Zou het 

niet veel meer voor de hand liggen dat organisaties die op deze wijze in diskrediet raken dat allemaal 

onder de pet willen houden? Het antwoord hierop moet vrezen we als volgt luiden: de overheid heeft 

in deze geen keus want wordt immers gechanteerd! Stel je bent officier te Rotterdam en aankomend 
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lid van een pedofielen-netwerkje. Krijg je een telefoontje: geef die en die stukken vanavond af op het 

Zuidplein voor de Ahoy-achteringang. If no, zullen er foto’s gaan circuleren van jouw pedo-

activiteiten. Dan geef je die stukken. Maar dan kan je natuurlijk niet zomaar overgaan tot de orde 

van de dag en vrolijk binnenstappen bij de volgende pedofielen-orgie, nee, dan moet je wel met een 

verklaring komen voor het verlies van de informatie. Je hebt immers geen idee wat ermee gaat 

gebeuren of in welke strafzaken en welke media de info opeens boven komt drijven. Dus zeg je 

maar: ik was zo moe in de trein, ik ben in slaap gevallen en toen waren al die stukken opeens 

verdwenen! Of je zegt: er is ingebroken in mijn auto! Of je zegt: ik heb de sticks laten liggen in een 

huurauto. Vervolgens is het voor Justitie en Defensie van belang zich ‘in te dekken’ tegen wat er 

mogelijk met de info gaat gebeuren door het verlies prominent naar buiten te brengen. Want stel dat 

er opeens in een proces of in een medium informatie wordt uitgespeeld die staatsgeheim is of alleen 

afkomstig kan zijn van het parket zonder dat daarvoor een verklaring kan worden gegeven…. Het 

promiment naar buiten brengen van het verlies van de informatie -uiteraard buiten elke schuld van 

de betrokkenen want immers gestolen- is dus te beschouwen als een ‘verzekering’ tegen het 

uitspelen van de informatie door de chanteurs…You got it? Een andere approach… zijn er nog meer 

landen waar zich dit soort waanzin afspeelt, nu al jaren lang? Waar liggen die landen dan? Theorie, 

natuurlijk. Complotdenken? of course!

15 Reacties op “Dit zijn de gevolgen van onze 
‘porno-Justitie’!”
Feed voor dit bericht 

1.  Kartonnen Hond 

5 Jul 2008 om 09:09 

En vergeet deze niet: 3 oktober 1994: Volgens Het Parool loopt Van Randwijck het gevaar gechanteerd te 
worden met naaktfoto’s, die tijdens een inbraak in zijn huis zouden zijn ontvreemd.

2.  Backbone Charlie 

5 Jul 2008 om 12:27 

Wist niet dat jij ook op “reces” ging Micha. Ik ga liever op vakantie.

3.  Gerard 

5 Jul 2008 om 12:30 

Handlangers binnen justitie onderscheppen mijn vertouwelijke 
post en sturen deze orginele stukken naar H.F.C. Kuijpers 
leider van een grote bende. 
meer info: 
www.xposednet.eu 
www.tabber.wordpress.com 
www.sdnl.nl

Bericht 
KuijpersH, .F.C. 
pagina 1 van 1 
f::ï-;ïlrc rl 3 I 
van: FintelmaAn. - BD/BSG/BV[Aa. fintelman@minjus.nl] 
Verzondenw: oensda2g9 augustu2s0 071 5:19 
Aan: KuijpersH, .F .C. 
CC: TiemanH .- JUSTIS 
OnderwerpR: E:G .-H.K ucharek 
Geachteh eerK uijpers, 
Uit grv informatiem aak ik op, dat in het verledenn ogal wat actie is ondernoment egenK ucharekc s. 
Omdat in zijn laatste actie de naam van uw kantoor wordt misbruikt kan ik mij goed voorstellen, dat u verdere 
actie 
overweegt. 
Ik zal u per post de origineled ocumentent oesturenz, oalsd ie door de dienstJ USTIS zijn ontvangen. 
Wij als justitie zien voorlopig af van verdere actie. 
Succesin dezes trijd. 
Anthorty Finíelman RI 
B ev e i I ig i n gs amb t en a o r 
C orp o rut e S ecur ity M an ager/C IS O 
Ministerie van Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH Den Huag 
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4.  Backbone Charlie 

5 Jul 2008 om 19:13 

Wil je nóg een Openbaring van feiten weten Micha, maar nu over het FARC ? Lees dit blog eens. Je haren zullen 
te bergen rijzen…

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/farc-ronselde-leden-op-universiteit.html

5.  SKS 

5 Jul 2008 om 21:59 

Nederland en kritische journalisten: DOE ER WAT AAN!!!

http://www.stopkindersex.com/2008/07/05/masterplan-stopkindersex

6.  Henk Jan Homan 

6 Jul 2008 om 14:18 

Reactie op Gerard (Handlangers binnen justitie)

Dat je ontdaan van elk fatsoen en burgerzin moest zijn om een leuke baan binnen ons ambtenaren apparaat te 
verwerven, wist ik al een tijdje, maar dat daar nu ongeletterdheid aan toegevoegt is stuit mij toch erg voor de 
borst. Wie o wie herinnert zich nog de postbus 51 spotjes nog waarin de overheid de bevolking opriep om toch 
vooral klare taal te eisen (vooral meneer de haas staat mij nog bij als de dag van gisteren) 
De roman van Kafka, The Trial is een waarschuwing tegen incompetence binnen het ambtenaren appparaat. 
Een ieder die benieuwd is naar de reden waarom de BV Nederland failiet is raad ik aan deze roman te lezen 
(wel ontoegankelijk) of gewoon The Trial als voorgelezen boek te downloaden via een bittorent site (nu dat 
noch kan). Leuk voor in de auto terwijl u in de file staat onderweg naar u werk of vice versa. 
WAT HIER GEBEURT KANNN NIETTT MEERRR. 
vriendelijke groet 
logicandreason

7.  Observator 

6 Jul 2008 om 20:29 

@Henk Jan Homan

Prima suggestie om Kafka aan te bevelen. 
Trouwens: Geenszins ontoegankelijk hoor, dat boek. 
Lees en huiver, dat laatste indachtig de ontwikkelingen binnen Nederland.

Maar waarom alleen de aanbeveling van de Engelse uitgave? 
‘Der Prozess’ zowel als ‘Het Proces’ zijn in Nederland eveneens verkrijgbaar.

8.  DNH 

7 Jul 2008 om 13:54 

PEDOFILIE = L I E F D U!!!

9.  Observator 

7 Jul 2008 om 15:25 

@DNH

Pedofilie is, net als homofilie, een afwijking van het ‘normale’. 
Homofilie op zich is evenwel niet schadelijk, en zelfs zeer acceptabel, zolang het vrijwillige contacten tussen 
volwassenen betreft. 
Pedofilie is, als het sexueel contact betreft, in vrijwel alle gevallen, direct of op den duur, een (zeer) schadelijke 
zaak. 
Dit (sexuele) verschijnsel komt voor in de dierenwereld, bij diverse soorten. 
Wat inhoudt dat pedofielen zich in een wat geretardeerd stadium van de mensheid bevinden. 
Ik ben van mening dat zulk achterblijven behandeling noodzakelijk maakt.

Tenslotte: Houden van kinderen is iets totaal anders dan pedofilie.

Beterschap, DNH.

10.  lezer 

7 Jul 2008 om 20:16 

kan iemand het adres van dnh doorgeven aan de politie? just in case, voor de buurtbewoners, die kinderen - of 
kleinkinderen - hebben.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (4 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

http://petrusblog--incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/farc-ronselde-leden-op-universiteit.html
http://www.stopkindersex.com/2008/07/05/masterplan-stopkindersex
http://-/
http://-/


Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! at Klokkenluideronline

11.  EEN ANDERE 

7 Jul 2008 om 23:16 

Zou het kunnen dat George Bush betrokken was bij de moord op JFK? 

Zoiets wordt in ieder geval gesuggereerd door een memo die werd ontdekt in verband met de moord en waarop 
zijn naam werd genoemd. Hij zelf ontkende het bestaan van een notitie, gestuurd door J. Edgar Hoover van de 
FBI aan “Mr. George Bush van de CIA”. Toen het nieuws van die notitie boven water was gekomen zei de CIA 
eerst dat ze nooit commentaar gaven op vragen over hun personeel. Later echter draaiden ze bij en lieten ze 
zich ontvallen dat ‘inderdaad, er werd een zekere “George Bush” genoemd in dat memo, maar dat was “een 
andere” George Bush dan degene die in 1988 tot president werd gekozen’.

12.  van Ingen 

12 Jul 2008 om 11:50 

Helaas zijn er te weinig mensen bereid om zich werkelijk in te spannen om een echte democratie te bereiken, 
de enige bijdrage is schelden of mopperen, maar gezamenlijk optrekken om dit land weer leefbaar te maken 
doet men niet. 
Waarom zijn Nederlanders altijd zo passief, zelfs in een ontwikkelingsland als Indonesie gaan er dagelijks 
corrupte generaals, wethouders en bankiers de gevangenis in,ALLEEN in dit zogenaamde democratische 
Nederland heb ik in 50 jaar nog niet meegemaakt dat voor leugenaars c.q oplichters met een hoge bestuurlijke 
functie meer als een taakstraf kregen!! Kennelijk zijn wij TE gemakzuchtig en DAAROM betalen wij (zelfs met 
een laag salaris) 50% belasting! 
ZOU HET NIET EENS TIJD WORDEN OM ECHT IN OPSTAND TE KOMEN?? 
iN VEEL LANDEN BEWIJST DE BEVOLKING DAT ‘”PEOPLE POWER’” TOT VERANDERINGEN KAN LEIDEN.

13.  E-bee 

12 Jul 2008 om 12:10 

Van Ingen:

Een soort Franse Revolutie? Goed Plan! Waar zijn al die guillotine,s gebeleven, weet u dat?

maar:

Wat denkt U? Zouden ze de wapens tegen de eigen burgers inzetten? 
Denk het wel….

14.  Henk Jan Homan 

13 Jul 2008 om 18:48 

Zomaar even een klein stukje ter leering en vermaak. Niet veel mensen in nederland zijn bekend met het 
begrip Kyklos. Dit begrip beschrijft de continue cyclus van vormen van bestuur, welke zijn: democratie, 
aristocratie en monarchie. Al deze bestuursvormen zijn in principe onstabiel. Zij zullen onheroepelijk in hun 
eigen tempo ontaarden in respectievelijk: ochlocratie, wat de dictatuur van constituele instellingen inhoud, 
oligargie denk aan Frankrijk voor de franse revolutie,en tiranie, denk hierbij aan de oude chinese keizers. 
Iedereen is het ermee eens dat deze cyclus schadelijk is. Immers, veel mensen zullen, als ze de pech hebben in 
de minder leuke periode van een cyclus te zijn geboren, een onzeker leven moeten lijden. Tevens vliegen de 
drie bestuursvormen elkaar onderling ook nog met grote regelmaat naar de strot, voeg er ook nog wat religie 
bij, en zie daar, de chaos is kompleet. En daar hebben de Fransen wat op gevonden!!!! Zij hebben na de franse 
revolutie zich ontdaan van respectievelijk: de monarchie (via de guillotine), en de papen (via de scheiding 
tussen kerk en staat). Wat ze zich tevens realiseerde, was dat hum mooie, o zo nieuwe staat, onherroepelijk 
zou vervallen tot een ochlocratie. Om dit te voorkomen hebben ze toen het volgende bedacht. Als de tijd de 
grondwet voorbij streeft,en deze geen reele afspiegeling meer is van wat er onder het volk leeft, herzien ze hun 
grondwet rigoreus. Op deze manier blijft hij modern, is een afspiegeling van de geest van de tijd, en blijft 
consistent. 
Strekking van dit verhaal is, kijkt u eens om u heen en herkent u iets van dit verhaal in Nederland??? De 
scheiding tussen kerk en staat bestaat niet in Nederland, sterker nog, we worden op dit moment door 
christenhonden (zie dominicanen, honden van de heer) geregeerd, we hebben noch steeds een koningshuis, dat 
zich actief met regeringszaken bemoeit, en een rigoreuze staatshervorming zit er bij ons nu ook niet direct in. 
En dit is al jaren aan de gang en ik waarschuw er al jaren tegen en nu is het te laat. Mijn hoop is op de Fransen 
gericht, die zich in het verleden al eens negatief over Nederland durfde uit te laten (respectievelijk door 
Nederland de status van Narcotica-staat aan te meten, en via Trichet, directeur van de centrale europeese 
bank, die Nederland verbiedt om de gaten in de begroting op te vullen met een vehoging van de BTW). 

Nog een leuk weetje. Kyklos is Grieks en spreek je als op deze manier uit, koe klos (van de, u raad het al KKK 
aka de Ku Klux Klan), en zo krijgt er weer een goed woord, te weten, KYKLOS, een negatieve lading, want zo 
werkt het.

vreindelijke groeten: logicandreason.

15.  moerstaal 
13 Jul 2008 om 20:41 

@van Ingen, 12 Jul 2008 om 11:50,

Grappig dat dit in Indonesië net als in Brazilië ook zo is. 
De voor de bevolking zichtbare corruptie en de naam corrupt te zijn geldt voor genoemde landen terwijl 
paradoxaal gezien de rechterlijke macht meer ballen toont en er ook meer koppen rollen.

In Nederland is het andersom en krijg ik het idee dat dit slechts schone schijn is. Beetje de cultuur van schone 
straatjes en gewassen auto’s…of niet? 
Ik heb er verder geen mening over maar wilde alleen op jouw punt reageren.
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Het farmaceutisch complot (8): NRC
Gepubliceerd door Micha Kat 25 oktober, 2008 in Algemeen. 

acomplia.jpg CLIMAX ‘WONDERPILLEN-BEDROG’ DOOR SANOFI-AVENTIS EN NRC * 

DAGBLAD WEIGERT SCHULDBEKENTENIS MAAR CLAIMS DREIGEN

Onder de pathetische banier van ‘kwaliteitsjournalistiek’ schrijdt NRC Handelsblad verder en verder 

voort op de heilloze weg van misleiding, leugen en bedrog. Vorige week werd bekend dat de 

‘wonderpil’ van redacteur Wim Kohler die over elf pagina’s full-colour werd onthaald als de grootste 

medische sensatie van de eeuw van de markt is gehaald wegens dodelijke bijwerkingen. Toen uw 

webmaster NRC ter verantwoording riep voor dit fatale lezersbedrog, kreeg hij vanuit Lux et Libertas 

een dagvaarding op de deurmat. Hoe een krant door arrogantie, falen en corruptie verworden is tot 

een moordmachine die de eigen lezers tegen beter weten in -en tegen betaling!- blootstelt aan 

dodelijke pillen. NRC Handelsblad moet worden vernietigd, in het belang van het Nederlandse volk. 

Want zo kan het niet langer!

Zou big farma-redacteur Wim Koher van NRC Handelsbald nu worden ontslagen? Springt hij van een 

brug? Logische vragen. Want wat Wim Kohler als zogenaamd ‘gezaghebbend’ redacteur van een 

‘kwaliteitskrant’ heeft gepresteerd grenst niet aan het ongelofelijke, maar overstijgt elke grens van 

waarzin en horror. 

 

kohler.jpg Tien Hitchcocken hadden het ‘wonderpil-scenario’ niet bij elkaar kunnen bedenken en 

het huiveringwekkende laatste hoofdstuk in deze horror-klucht dat afgelopen week 

werd geschreven plaatst Wim Kohler in de categorie van malicieuze en incompetente 

‘Schreibtischmorderer’ die eigen gewin boven het leven stellen  van duizenden anonieme burgers. 

Wim Kohler heeft een pil gepromoot als ‘wonderpil’ in een serie eye catching producties in NRC 

Handelsblad -voorpagina krant, coverstory magazine- terwijl hij op dat moment op de hoogte was cq. 

had moeten cq. had kunnen zijn van levensgevaarlijke bijwerkingen van dit ‘medicijn’. Dit maakt -ik 

herhaal nu de kwalificatie die mij begin dit jaar op een dagvaarding van NRC kwam te staan- van 

hem een crimineel die achter de tralies hoort. Ik hoop dat Kohler en NRC Handelsblad nu voor de 

rechter worden gesleept door mensen die de dodelijke pil mede op ‘gezag’ van Kohler zijn gaan 

slikken en wiens leven thans -door ‘Wim’s Wonderpil’- is veranderd in een hel, dan wel door 

nabestaanden van mensen die als gevolg van het corrupte falen van Kohler de hand aan zichzelf 

hebben geslagen.

In februari van dit jaar sleepte NRC Handelsblad de auteur voor de rechter omdat de krant meende 

dat hij te ver ging in zijn kritiek op de ‘kwaliteitspublicaties’ van Wim Kohler. De auteur won de zaak 

glansrijk. Lees hier het pleidooi van Kat in deze zaak waarin tevens de rijkwijdte van het falen van 

NRC Handelsblad en Kohler duidelijk wordt. Uiteraard noemt geen enkel medium het falen van 

Kohler. Ook nog genoemd moeten worden de media HP/de Tijd en De Volkskrant die op kosten van 

wonderpil-fabrikant Sanofi Aventis dodelijke propaganda in hun kolommen publiceerden.
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Dit is het achtste deel uit de serie Het Farmaceutisch Complot.

8 Reacties op “Het farmaceutisch complot (8): NRC”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

25 Okt 2008 om 12:06 

Voor een handjevol geld publiceren gewetenlozen alles, Gardasil is ook een middel wat sterk verdacht is.

2.  Inanna 

25 Okt 2008 om 17:44 

Gardasil? Wordt dat binnenkort niet verplicht?

3.  A1 

25 Okt 2008 om 23:11 

In de farmaceutice industrie is er maar één ding dat telt en dat is winst maken. Niks mis mee natuurlijk want 
wie een bedrijf runt om quitte te spelen zou op staande voet ontslagen moeten worden. Winst maken is niet 
vies maar het word wel vies als je die winst genereert op een niets ontziende manier. Paar maanden geleden op 
radio 1 bij het VPRO programma Argos werd fijntjes uit de doeken gedaan hoe corrupt deze industrie is. Neem 
antidepressiva bijvoorbeeld. Deze wondermiddelen schijnen nauwelijks beter te werken dan een placebo toch 
worden deze pillen als aangeprezen als zijnde de Gods gift aan de wereld (http://weblogs.vpro.nl/
argos/2008/06/06/de-rol-van-wetenschappers-bij-de-verkoop-van-antidepressiva/). Dat het aanzienlijke hoge 
aantal zelfmoorden bij jonge Prozac is geen rede om dit middel nog eens nader te onderzoeken. Het word 
afgedaan als “het zijn nu eenmaal depresieve mensen”. Dat klopt maar als er ook maar een greintje tweifel 
bestaat over een middel dat nauwelijks beter werkt dan een placebo dan zou het van de markt gehaald moeten 
worden. De farmaceutice industrie heeft veel geld en dus veel macht en shuwt corrupte practijken niet om de 
winst te beschermen. Houd in gedachten dat de farmaceutische industrie er niet is om U beter te maken (noem 
eens een medicijn dat iets anders doet dan symtoom betrijding) maar om maximale winst te behalen. Altrïsme 
speeld geen zins een rol in de farmaceutische industrie.

4.  Samantha 

26 Okt 2008 om 00:57 

Niemand de documentaire “Psychiatrie, een industrie des doods” gezien? http://psychiatrie-industrie-des-doods.
nl/ Een absolute aanrader en men zal vlug doorhebben dat heel die industrie om te beginnen geen wetenschap 
is maar een pseudo-wetenschap. De psychiatrie is een uitvloeisel van de ‘wetenschappers’ uit de nazi-periode… 
Ze zijn praktisch allen naar Amerika gesmokkeld om ondergronds verder te werken aan hun verderfelijke 
praktijken voor de NWO! 

Sam

5.  Observator 

26 Okt 2008 om 12:10 

Ooit wilden goedwillende mensen goedwerkende middelen zoeken om mensen te genezen. 
Men nam in de meeste gevallen de tijd om de bijwerkingen grondig te onderzoeken.

Tegenwoordig wil men vooral grof geld verdienen aan middelen die onverantwoord vroeg en zonder afdoende 
onderzoek (zéker op langere termijn) op de markt gegooid worden. 
Soms (naar verhouding nogal vaak zelfs) met dodelijke gevolgen.

Een en ander past naadloos in het huidige gewetenloze graaien en snaaien dat zo kenmerkend is voor de 
huidige maatschappij.

Triest, schandalig, onmenselijk.

6.  RuudHarmsen 

27 Okt 2008 om 09:59 

Micha Kat: 
=== 
De auteur [Micha Kat] won de zaak (http://www.nrc.nl/media/article1883494.ece/
Micha_Kat_wint_geding_van_NRC) glansrijk. 
/===

Het is maar wat je glansrijk noemt. Er waren al toen formuleringen teruggenomen, en de rechter stelde volgens 
dit artikel eigenlijk “je moet het niet serieus nemen, het is maar wat overdreven geblaat”.

Ik vind dit een typisch voorbeeld van wat je bij Micha Kat zo vaak ziet: hij heeft misschien inhoudelijk best een 
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punt, maar door de totaal overdreven, ongenuanceerde en hysterische en schoppende manier waarop hij het 
presenteert, ontkracht hij zijn eigen punt volledig. Dat is jammer.

7.  victor 

27 Okt 2008 om 13:30 

Geachte heer Harmsen en anderen die menen op deze site de boodschapper Micha aan te moeten vallen op 
grond van zijn fantastische journastieke werk. Op deze site kan u ongecensureerd schrijven wat u wilt. De 
Volkskrant vindt het leuk door de Raad Voor Journalistiek in het gelijk te zijn gesteld ingezonden artikelen waar 
de redactie het niet mee eens niet te hoeven plaatsen. Tegelijkertijd betaalt de VK columniste Marbe te laten 
schrijven, dat “het ongemak van hebzuchtige roofkapitalisten verreweg te prefareren is boven een permanente 
dictaroriale staatsdwang”, waar van zij de SP beschuldigd. Dat is pas ongenuanceerd, hysterisch en totaal 
overdreven. Maar dit terzijde. Waar het mij in deze reactie om gaat is Micha Kat te feliciteren met zijn 
glansrijke overwinning. Als de rechter een gaatje had gezien Kat onderuit te halen en zijn artikelen inhoudelijk 
onrechtmatig te vinden, dan had hij Kat zeker veroordeeld. En dat kon de rechter niet. Wat hem slechts 
resteerde was Kat in de hoek te zetten op schrijfstijl. En daarover kun je van mening verschillen. De stukken op 
deze internetkrant getuigen van grote werk- en waakzaamheid, grote kennis en studie van zaken, groot 
juridisch strategisch inzicht en van terechte verbazing en boosheid over wantoestanden. Het is jammer meneer 
Harmsen, dat sommige mensen dat proberen te ontkrachten.

8.  Nihil Dicens 

28 Okt 2008 om 18:50 

Hoi Mica!

ER IS BREKEND NIEUWS! RIMONABANT WORDT UIT DE SCHAPPEN GEHAALD DOOR AVENTIS! KLIK DE 
ONDERSTAANDE LINK AAN VOOR MEER INFO.

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/10/aventis-roept-moordpil-rimonabant-terug.html
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Meet ING’s Audit-committee
Gepubliceerd door Micha Kat 20 oktober, 2008 in Algemeen. 
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Audit Committee 

Het Audit Committee telt tenminste vier leden (Wim Kok 

(voorzitter), Peter Elverding, Piet Hoogendoorn, Godfried van der 

Lugt en Jackson Tai) en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Het Audit Committee adviseert de 

Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen 

dat de financiële systemen van ING Groep nauwkeurige en actuele informatie leveren over de 

financiële positie van het bedrijf en de gepubliceerde financiële overzichten hiervan een eerlijk en 

getrouw beeld geven. Dit committee adviseert de Raad van Commissarissen ook over de juiste 

verslaglegging, interne financiële controles en complianceprocedures. De accountants nemen 

doorgaans deel aan de vergaderingen van het Audit Committee, evenals het hoofd Corporate Control 

& Finance en de interne accountant.  

10 Reacties op “Meet ING’s Audit-committee”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

20 Okt 2008 om 23:56 

Wat is het hier stil? Is iedereen zijn geld aan het tellen? 
Of is het de stilte voor de storm, ik hoor dat er morgen voor 400 miljard dollar aan credit default swaps 
derivaten worden verrekend van Lehman Brothers. 
Gerustellende woordjes genoeg van onze kapitaal dienende fasolisten maar laten we dat even afwachten. 
Die cds markt is namelijk 58 triljoen dollar groot.

2.  juwita 

21 Okt 2008 om 15:41 

e-bee 
Credit Default Swaps. Ik heb vanmorgen even wat juridische literatuur geraadpleegd hoe dit soort ”contracten” 
juridisch te duiden. In 2003 heeft er in de juridische vakpers een korte verhitte discussie plaatsgevonden over 
CDS’s. Een deel van de schrijvers vond dat dit soort contracten als ‘’schadeverzekering” zou zijn te duiden. 
Andere rechtsgeleerden waren het hiermee volstrekt oneens. Dit laatste omdat bij dit soort contracten niet 
voldaan is aan tenminste één, mogelijk twee belangrijke (verzekerings)rechtsbeginselen ”het 
idemniteitsbeginsel” en ”het verzekerde belang” beginsel. Ik neig ertoe mij bij de laatste groep aan te sluiten. 
Naar mijn oordeel hebben dit soort ”contracten” sterke overeenkomsten met een deelname aan de voetbal 
TOTO. Je gokt op een bepaalde uitkomst om daarmee geld te verdienen, terwijl anderen op een tegengestelde 
uitkomst gokken. Het enige verschil is dat de TOTO een groepsgebeuren is en een CDS iets tussen enkele 
partijen (meestal 2). Ik meen (serieus) dat dit soort contracten voldoet aan de definitie van een 
kansovereenkomst als bedoeld in de Wet op de Kansspelen. Voorzover Nederlandse recht van toepassing is, 
natuurlijk. Aangezien de desbetreffende contractanten niet over een overheidsvergunning beschikten in het 
kader van deze Wet op de Kansspelen, zijn deze contracten m.i. van rechtswege NIETIG.

Nu nog een rechter vinden die het aandurft dit oordeel uit te spreken. Dat laatste zal nog niet eenvoudig zijn, 
want komt ongeveer overeen met het wrikken aan een steen in een kolossaal gebouw. Je weet maar nooit wat 
je allemaal loswrikt.
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3.  E-bee 

21 Okt 2008 om 16:15 

@Juwita 
Of een advocaat vinden die dit aandurft. 
Als “deskundigen” zullen dan degenen worden opgeroepen die toezicht moesten houden (maar dat niet deden). 
Zoals bijvoorbeeld: Nout Wellink…

Dat die zich nog met financieen in NL mag bezighouden zegt wel iets over de kans die je maakt.

4.  juwita 

22 Okt 2008 om 09:01 

@ebee, 
Na nog wat verder zoeken in de juridische lieteratuur, is mij gebleken dat ook de wetgever zich bij de 
totstandkoming van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT)op het standpunt stelde dat een CDS in ieder geval 
geen schadeverzekering is. In deze wet die 1 januaroi 2007 van kracht is geworden wordt dit soort constructies 
ineens als een ”financieel instrument” aangeduid. De vraag of op dit soort voetbaltotoproducten ook niet 
bovendien de Wet op de Kansspelen van toepassing is, is daarmee nog niet beantwoord. Te meer daar er 
mogelijk vóór 1 januari 2007 sprake was van een soort juridisch ”terra nullius” en ook toen al dit soort CDS 
contracten werden afgesloten, ook in Nederland en tussen Nederlandse contractanten. 
Een advocaat vinden die dit ”aandurft” lijkt mij niet echt een probleem. De voorbije 25 jaar is het aantal 
advocaten als kool gegroeid met zo’n 300%. De rechterlijke macht lijkt mij een veel lastiger hobbel om te 
nemen. Rechtspreken anno 2008 is veelal een soort oppervlakkig doelredeneren waarbij naar een 
voorafbepaalde uitkomst wordt toegewerkt. Omdat er bij dit toewerken naar die voorafbepaalde uitkomst 
sprake is van grove fouten of tenminste van zwakke argumentaties in vonnissen, komt de rechterlijke macht 
vanzelf steeds meer onder vuur te liggen. Eerder gebeurde dit al in het strafrechterlijke circuit (denk aan zaken 
als Schiedammer parkmoord, Lucy de B. en de Puttense zaak), binnenkort is onvermijdelijk ook het 
civielrechterlijke circuit aan de beurt.

5.  AIRVD 

22 Okt 2008 om 12:23 

Wim Kok: 
http://www.dumpert.nl/mediabase/277371/4e4861ef/wim_kok_voelt_zich_ongemakkelijk.html

6.  AIRVD 

23 Okt 2008 om 10:34 

Wat is Micha stil. Wat voor mail zou hij nu weer gekregen hebben?

7.  Juriste 

23 Okt 2008 om 10:36 

Elverding (ex Raad van Bestuur DSM Limburg) zit in alle commissies die de Regering adviseren. Hij adviseerde 
ook al om de wetgeving inzake grote infrastructuur projecten te veranderen, zodat de projecten sneller 
gerealiseerd konden worden (minder inspraak van burgers en milieu-organisaties). Volgens mij is Peter 
Elverding de top-lobbyist van Nederland. Hij voert lobby voor DSM, voor Minister Eurlings (Verkeer) en nu is hij 
ook al in de bankensector doorgedrongen. Dit onderbouwt deels mijn stelling dat de multinationals Nederland 
regeren.

8.  victor 

29 Okt 2008 om 18:55 

RIJKMAN G’s GOUDWILL TOUR. Je moet maar durven. Je hebt de boel opgelicht, bent er zonder straf vanaf 
gekomen en je kunt je met goed fatsoen nergens meer vertonen. Ook in de eigen kring spreekt men er schande 
van. Van de buit in het buitenland genieten is geen optie. Dat krijg je thuis niet door de vergadering. Wat doe 
je dan? Bij het Leger des Heils gratis in de keuken gaan werken? Neen, dat is Rijkman G. te min. Wat doe je 
dan? Je zegt, dat niemand zo goed als jij bij de ABN de chaos kan verhelpen. En dat je daarvoor nul euro wil 
verdienen. Ik ben benieuwd of Bos straks met een een stalen gezicht op televisie komt vertellen; “Ik heb voor 
de belastingbetaler een uitstekende deal gedaan en deze man met zoveel kennis en ervaring aangetrokken voor 
slechts E 350.000,–”.

9.  victor 

30 Okt 2008 om 12:10 

Mensen met chronische pijn in rug, hoofd en ledematen lopen een groot risico op geestelijke afwijkingen. Zelfs 
ernstige hersenbeschadiging is mogelijk. Dit is te lezen geweest in HersenMagazine en Neurologen. Gisteravond 
in NOVA een documentaire over Groenink en zijn goodwill tour om terug te keren bij ABN. Of dat na deze 
uitzending nog zal gebeuren lijkt mij onwaarschijnlijk. Zowel Groenink als Wellink gaan gebukt onder chronische 
pijnen. Dat is zielig voor hun en een ramp voor de burgers… oh nee, de hardwerkende belastingbetalers en 
plumbers.

1.  Het neoliberale experiment is mislukt en de schaamte van Wim Kok · Tessonome 

Pingback op 26 Okt 2008 om 23:53 
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Bij de val van graaf Maurice Lippens
Gepubliceerd door Micha Kat 30 september, 2008 in Algemeen. 

images.jpeg door Ton Biesemaat

In de maalstroom van de ondergang werd ook de bank Fortis meegesleurd. Dat was dan ook het 

sociale einde voor graaf Maurice Lippens, de man die het voor het zeggen had binnen de financiële 

moloch. De protestants-christelijke krant Trouw wijdt vandaag (30-09-2008) een hele pagina aan de 

Belgische graaf. De familie Lippens heeft volgens Trouw aan de Belgische kust voor zo’n 700 miljoen 

euro aan bezittingen in hoofdzakelijk land en vastgoed. Dus medelijden hoeven we niet te hebben 

met de graaf. Bovendien is zijn broer Leopold (een graaf in erfopvolging terwijl Maurice de titel 

gekregen heeft van de Belgische koning) burgemeester van de badplaats Knokke-Heist. Dus de 

bescherming van de 700 miljoen bezit zit wel snor.

Dagblad Trouw rept met geen woord over de meer verdachte kanten van graaf Maurice Lippens. Niet 

zo verwonderlijk omdat mainstream media vanwege het immer ranzige en vaak niet te checken 

materiaal er voor terugschikken. Op websites als Kleintje Muurkrant en Klokkenluideronline wordt 

uitgebreid ingegaan op de duistere seksuele activiteiten van de gebroeders Lippens. Vooral Micha Kat 

op Klokkenluideronline maakt op de hem bekende manier geen moordkuil van zijn hart. Graaf 

Maurice Lippens zou een man zijn met pedofiele voorkeuren. 

lippens1.jpg Beide sites baseren zich grotendeels op het boek ‘De X-dossiers - Wat België niet 

mocht weten over de zaak-Dutroux’ van het journalistentrio Annemie Bulte, 

Douglas de Coninck en Marie-Jeanne van Heeswijck. Dit drietal leverde een kloek maar ook gedegen 

ogend boekwerk af. Kritiekpunt is dat het boek wemelt van de anonieme getuigen en slachtoffers. 

Maar ik weet uit eigen ervaring dat dit soms in onderzoeksjournalistiek een onvermijdelijke 

werkmethode is. Als we in het boek daarom zoeken naar graaf Maurice Lippens dan vinden we hem 

uiteraard niet. Maar volgens een anonieme bron die ik raadpleegde (!) vinden we in de X-dossiers de 

graaf terug onder de afkorting O.

Bladzijde 319 en verder van de X-dossiers introduceert de getuige X2. X2 werkt voor een politiedienst 

en was betrokken bij een deel van het Dutroux-onderzoek. Begin jaren tachtig was X2 op orgiën in 

Knokke. We citeren X2 op bladzijde 320: “Haar minnaar, een veel oudere man, had haar overtuigd - 

soms met argumenten, soms met brute fysieke kracht - dat dit ‘zo hoorde’. Ze keek toe hoe enkele 

topbankiers en magistraten in Knokke de stress van zich af neukten. Een van hen was O., een van de 

machtigste mensen van België, die ook in het relaas van X1 een prominente rol speelde.” X2 zag 

eigenlijk weinig van pedofiele activiteiten. “Slechts enkele keren was ze ooggetuige van 

gebeurtenissen waarover ze zich achteraf grote vragen stelde. Het meisje van vijftien of zestien dat 

tijdens een orgie in een kasteel ‘naar de SM-kamer’ werd meegetroond en nooit meer werd 

teruggezien.” X2 als politiefunctionaris zou je een grotere betrouwbaarheid in haar verklaringen 

kunnen toerekenen dan de andere getuigen die in de X-dossiers worden opgevoerd. Zo vertelt ze 
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verder: “X2 heeft niet alles zelf gezien, vertelt zaken die ze tijdens de feesten gehoord heeft van 

andere meisjes. Ze heeft, zegt ze, ‘maar’ vier jaar in dat milieu gezeten, van 1984 tot 1988. Tijdens 

een bijeenkomst van deze lui in een kasteel in de Ardennen hoorde ze in het park vreemde kreten 

van kinderen. ‘Het was verschrikkelijk, het was onbeschrijflijk’, zegt ze. Uit de toespelingen die ze 

hoorde maken, deduceerde ze dat het hier ging om een jacht op kinderen.” X2 betreurt het dat ze het 

spel veel te laat doorzag. Bladzijde 321 van de X-dossiers: “Ze kent het politie- en justitiewereldje 

door en door, getuigt over hoe het onderzoek naar de Bende van Nijvel vakkundig werd verknald, 

hoe men de gerechtelijke realiteit steeds verder weg deed evolueren van de echte. ‘En dat gebeurde 

hier opnieuw’, blikt X2 terug.”

Als je naam in verband wordt gebracht met een boek als de X-dossiers en je nu ook nog eens het 

zwarte schaap van je bloedeigen financiële omgeving en old boys netwerk bent geworden dan kan je 

ondanks 700 miljoen euro aan de kust last krijgen van hartritmestoringen. En dat gun je toch 

niemand. Hoe ik dat weet van die sombere fysieke conditie van graaf Maurice Lippens? Heel 

eenvoudig: op de TV-zender Canvas (het tweede Vlaamse publieke net) viel ik op 29-09-2008 midden 

in een gesprek dat de immer charmante presentatrice Phara had met drie Belgische hotemetoten die 

de Vlaamse goegemeente gerust moesten stellen dat ze rustig konden gaan slapen. Aanwezig waren 

Jean-Luc Dehaene, voormalig premier, en Karel van Miert, voormalig Eurocommissaris. De derde 

persoon was een ‘companion in crime’ van graaf Maurice Lippens. Zijn mede Fortis-commissaris 

burggraaf Etienne Davignon van wie gefluisterd wordt dat hij ook zou optreden onder een 

mysterieuze afkorting in de X-dossiers. Ik heb niet kunnen achterhalen onder welke afkorting. Dus 

dat zet ik voorlopig nog maar weg bij de afdeling geruchten. De burggraaf begon naar woorden te 

zoeken toen de presentatrice de toch wel terechte vraag stelde waarom graaf Maurice Lippens geen 

rekenschap aflegde van wat er gebeurd was. Burggraaf Davignon die ondanks zijn duidelijk 

francofiele achtergrond uitstekend Nederlands sprak moest geholpen worden met het zoeken naar 

het woord hartritmestoornis. De zwaar getroffen Lippens had het zich allemaal zo aangetrokken dat 

hij helaas niet voor het volk kon verschijnen. We moeten de medische indicatie betreffende zijn baas 

serieus nemen want Davignon mag wel eens de Bilderberg-conferenties bezoeken. Hij is dus niet zo 

maar iemand, zit bijvoorbeeld ook in de Banque de Suez (koop die aandelen!) waarin vroeger een 

illustere jurist en vriend van onze vorstin en haar ega mr Frits Salomonson ook op het pluche zetelde. 

Maar daarover later meer! Dit waren zo maar wat smeuïge beschouwingen over de achtergronden 

van de instortende wereld van een bankier. Wij, kleine luiden, wensen hem beterschap.

Dit artikel staat ook op de site van onderzoeksjournalist Ton Biesemaat 

15 Reacties op “Bij de val van graaf Maurice 
Lippens”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

30 Sep 2008 om 17:17 

Off topic: 
Het meest griezelige aan deze situatie is dat Amerika nu nog een 9/11 nodig heeft zodat Bush cs de plannen 
door het congres en het geshockeerde volk kan rammen. 
Dus wat betreft terroristische aanslagen onder een andere naam/false flag staat de alertheid op code rood. Of 
je er wat tegen kunt doen? Nee, wel je ogen open houden.

2.  Inanna 

30 Sep 2008 om 17:24 

@ AIRVD, het wachten is op de zogenaamde “October Surprise”. Het doel zal zijn, dat de Amerikaanse 
verkiezingen worden opgeschort tot Sint Juttemis. Geruchten daarover circuleren al langer. Nog een maandje 
slapen, dan weten we of het waar is…
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3.  coosie 

30 Sep 2008 om 17:25 

De hele raad van bestuur dient op te stappen. Niet alleen vanwege hun verantwoordelijkheid voor dit wanbeleid 
maar ook vanwege de hardnekkige geruchten over de pedofiele activiteiten van heren uit die club. Want niet 
alleen Lippens, ook Etienne Davignon en Charles De Selliers De Moranville van Fortis worden genoemd als 
beschuldigden in de X-Dossiers. Bron: http:www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm 
Binnenkort verschijnt hierover een boek van John Stevens: Dutroux, the cover up. Dit zijn zeer ernstige 
aantijgingen. Daarom dient dit tot op de bodem te worden uitgezocht voordat er staatsgeld wordt gestoken in 
Fortis. 

coosie, Den Haag op 30-09-2008, 11:23 

Deze reactie is vanmorgen door Trouw onder het artikel geplaatst, zie: http://www.trouw.nl/achtergrond/
article1867816.ece?comments#comments dus het gaat de goede kant op.

4.  AIRVD 

30 Sep 2008 om 17:28 

Tenminste als de republikeinen de plannen blijven blokkeren, zij worden hiertoe gedwongen (terecht) door hun 
achterban. Maar dit betekent dat Bush cs zich tot andere middelen gaat wenden, waaronder dus een false flag 
operatie zoals 9/11. Zo ver zijn we gelukkig niet maar misschien hebben ze wel een andere verassing in petto, 
je blijft je verbazen.

5.  E-bee 

30 Sep 2008 om 18:11 

Het is niet alleen de graaf en zijn broer, er zijn talloze welgestelden op dit niveau die deel uitmaken van een 
internationaal gezelschap van kindermisbruikers. Op die kastelen vinden ook wel andere zaken plaats als 
satanisme bedrijven, ik wens hem dus geen beterschap, naar de hel met hem.

6.  coosie 

30 Sep 2008 om 20:15 

Dezelfde reactie die ik aan Trouw had gezonden (zie hierbovenhet bericht van 30 Sep 2008 om 17:25), had ik 
vanmiddag gezonden n.a.v. dit artikel: 
http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/fortis/2069763/__Dinsdag_nog_spoeddebat_over_kredietcrisis__.html 
in de Telegraaf. 
Maar deze reactie werd niet geplaatst, hij voldeed zogenaamd niet aan de huisregels.

7.  AIRVD 

30 Sep 2008 om 22:56 

@inanna 
Misschien is het allemaal wat voorbarig, maar we zullen zien wat voor verassingen eraan komen. Ik heb het 
gevoel -dus niet op ratio gebaseerd- dat er in Azie nog het een en ander gaat gebeuren. Wat weet ik ook niet, 
hehe.

8.  Stephan 

30 Sep 2008 om 23:46 

AIRVD, hond. Ik weet wie je bent.

9.  esplanade 

1 Okt 2008 om 08:19 

@ Stephan: kssst, ga weg.

10.  AIRVD 

1 Okt 2008 om 12:05 

@Esplanade 
Gewoon negeren.

@micha 
In Spanje is een deel van internationaal kinderporno-netwerk opgerold. Zie teletext maar ook de Televaag.

11.  M. 
1 Okt 2008 om 13:29 

goedzo coosie, al is er maar hier een daar een reactie die wel door de ‘huisregels’ doorkomt, ieder beetje helpt, 
toch?

Verder ben ik blij verrast dat nu ook Ton Biesemaat, na Micha Kat en Stan de Jong ook aandacht schenkt aan 
de ‘andere’ kant van Maurice Lippens. Er lijkt nu toch echt iets op gang te komen.
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12.  RuudHarmsen 

1 Okt 2008 om 16:15 

http://www.telegraaf.nl/buitenland/2075009/__Arrestaties_om_kinderporno__.html

13.  A1 

1 Okt 2008 om 21:14 

Ik dacht dat het al bekent was maar hier staan de verslagen van de x-dossiers vertaald naar het engels. Hier 
word iedreen bij naam en toenaam genoemd…

http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_victims_and_witnesses.htm

Overigens staat er ook een verwijzing in naar Opus Dei (die zouden de wreedste van het hele spul zijn). 
Overigens, en dit even terzijde, als er een organisatie zou zijn waar zoveel kinderen misbruikt zouden worden 
op wereld schaal, als het geval is bij de katholieke kerk, zou die allang verboden zijn. Mocht je denken dat in 
ons mooie Nederland zulks een kwaad nooit onder het tapijt geveegd zou worden dan heb je het mis. Op de 
zelfde site kan je lezen hoe een legale porno shop in Putte onder de toonbank snuff films verkocht waar 
kinderen op een gruwelijke vermoord worden. Dit is bij justitie in (ik meen) Eindhoven aangegen maar nooit 
iets mee gedaan. Wel is de shop van eigenaar gewisseld daar de oude eigenaar, een beetje on de problemen 
was geraakt.

Overigens zijn er zeer sterke paralellen met wat er in Amerkika gebeurd met kinderen. Lees de Greenbaum 
speech als je hier meer over wil weten.

http://www.cassiopaea.org/cass/greenbaum.htm

14.  Sophie 

3 Okt 2008 om 16:19 

De Standaard 
vrijdag 03 oktober 2008 | Bron: BELGA 
‘Lippens heeft hartproblemen’

BRUSSEL - Oud-voorzitter van Fortis Maurice Lippens zou vorige week vrijdag getroffen zijn door problemen 
aan het hart. Dat schrijft La Dernière Heure op basis van ‘een goede bron’. 
Dat zou volgens de krant verklaren waarom Philippe Bodson, bestuurder van Fortis, aanwezig was bij de 
onderhandelingen tijdens het weekend over het reddingsplan voor de bank-verzekeraar.

De informatie is niet bevestigd door de familie van Lippens of door Fortis zelf en ook niet door de regering.

wle

15.  Sophie 

3 Okt 2008 om 16:51 

De Standaard 
vrijdag 03 oktober 2008 | Bron: BELGA 
‘Lippens stapt op bij belgacom’

BRUSSEL - Maurice Lippens, die eerder deze week al opstapte als voorzitter van de raad van bestuur van Fortis, 
stapt nu ook uit de raad van bestuur van Belgacom. De operator heeft dat bevestigd in een persbericht. 
Het ontslag van Lippens bij Belgacom hing al in de lucht na het conflict rond de verlenging van het mandaat van 
topman Didier Bellens. Lippens was één van de ‘opstandige’ bestuurders vahad erop aangedrongen dat Dat 
meldt La Libre Belgique vrijdagmiddag. ‘De beslissing zal zeer snel vallen en zal het logische gevolg zijn van de 
teleurstellingen van een van de prinsen van de Belgische economie die zijn carrière jammer genoeg met een 
valse noot zal beëindigen’, benadrukt la Libre.

‘Naar de buitenwereld toe zou worden gesteld dat Lippens op eigen initiatief opstapt, maar ook hier blijkt zijn 
ontslag enigszins gedwongen en een gevolg van de crisis bij Fortis’, zegt la Libre nog.

wle/wdp
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Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens
Gepubliceerd door Micha Kat 28 augustus, 2008 in Algemeen. 

lippens.jpg De auteur van het binnenkort in Belgie te verschijnen boek Dutroux, the cover-up 

(“John Stevens”, echte naam bekend bij de webmaster) begint zijn uiteenzetting 

over het bewijs tegen Maurice Lippens –hij wijdt een apart hoofdstuk aan Maurice en Leopold 

Lippens- aldus: Now, when I first went through the (X)-files, I was on the lookout for anything that 

might somehow constitute proof of Regina’s (Regina Louf, alias ‘X1’) testimony. I shared the view, 

expressed by certain investigators, that if ten percent of her claims were proved to be true, then it 

would be enough to bring down the state of Belgium. There is one part of her testimony, however, 

which immediately drew my attention. It is her descriptions of the activities of two brothers, who 

both formed part of the same pedophile ring. This stood out because it is so unusual for brothers to 

operate in this way. What made this testimony of Regina so compelling is that other witnesses also 

denounced the same two brothers. Finally, independently from the X’s, a series of anonymous letters 

and phone calls were made denouncing the brothers.

De verklaring van Regina Louf (X1)

X1 was aged 10 when she became pregnant for the first time 

When the contractions began her grandmother telephoned 

The brothers LIPPENS, VANDENBOEYNANTS and the Commisioner-Adjunct of Knokke arrived. DE 

BONVOISIN and VANDERELST arrived later

One of the LIPPENS pushed her onto the bed and held up her arms 

The other brother puts his fingers into her vagina then into her mouth and rapes her 

The commissioner maker her perform oral sex on him

VANDENBOEYNANTS sodomises her 

VANDERELST holds a knife to her throat while DE BONVOISIN rapes her 

When she faints because of the contractions, VANDERELST and DE BONVOISIN cut her to keep her 

awake 

VANDERELST cuts the inside of her thighs and DE BONVOISIN kneed her 

VANDERELST masturbates her with the handle of his knife 

She has to masturbate while VANDERELST takes photo’s 

LIPPENS rapes her with a razor blade

During the actual birth DE BONVOISIN beat her 

Immediately after the birth X1 has been raped and sodomised. Her daughter disappeared sis weeks 

later.

(bron: PV 117.154 d.d. 13-10-1996; verklaring van X1)
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De verklaringen van X2, een functionaris van de Belgische recherche

Orgies in the villa’s of Knokke around the golf course 

The villa’s have been designated 

Equally in the villa of LIPPENS Maurice

Orgies with under age girls in hotel CROMWELL in KNOKKE; present: DELVOIE – KAREL –X2- LIPPENS 

–VAN GELUWE (court of appeal of Brussels) – Etienne DAVIGNON.

The girls knew where to go and with whom 

LIPPENS hits the girls

(bronnen: PV 116.799 d.d. 06-11-1996 en PV 117.535 d.d. 19-11-1996)

chimaykasteel.jpg Deze getuige legde ook een verklaring af over ‘jachtpartijen’ op kinderen die 

plaats vonden rond een kasteel te Chimay in de Belgische Ardennen:

The events in Chimay. She went 5-6 times. In an immense wood… She was forced to go. She was 

never a [visual] witness of whatever was done. Participated: the most violent of the group in Knokke, 

among them the LIPPENS brothers. 

In Chimay she heard shouting and gunfire… It was around the Castle of Chimay. The wood is 

surrounded by a wall. Those were screams of children of maybe 10 years. She thinks there were 4-5 

children. The screams stop all of a sudden… The participants had all been in Knokke and in 

Eindhoven. She never saw the children. 

The screams were horrible and indescribable. Levy was very nervous as if he would not want to be 

there… It happens one afternoon… first half ‘88… On departure the screams were not strong, rather 

screams of pains than the much stronger screams during some seconds and stop clean.

(bron: PV 151.004, d.d. 27-03-1997)

Ook X4 zou via een omweg de Lippens-broers hebben genoemd.

Annemie Bulte, Douglas De Coninck and Marie-Jeanne Van Heeswyck, ‘The X-Dossiers’, p. 327: 

Hearing after hearing the boundaries are pushed further. Extreme torture, rape scenes, murders of 

babies under the eye of men in black hoods. Pretty soon in the investigation the names of politicians 

O. [almost certainly a member of the LIPPENS family] and E. [should be Paul Vanden Boeynants] are 

named as ‘regular customers’. Those have been pointed out by X1 and X3 in the mean time as child 

killers.

Voor een algemene overzichts-studie naar de achtergrond, de betrouwbaarheid en de 

geloofwaardigheid van de X-getuigen zij verwezen naar het boek De X-dossiers, Wat Belgie Niet 

Mocht Weten Over de Zaak-Dutroux door Annemie Bulte, Douglas de Coninck en Marie-Jeanne van 

Heeswijck en de website www.isgp.eu, Beyond the Dutroux Affair.

De verklaring van Chantal Storme

Deze klasgenote van Regina Louf werd veelvuldig misbruikt in het ‘bordeel’ te Knokke van Regina’s 

grootmoeder. Op 15 januari 1998 bevestigt zij –onder eigen naam, dus niet als X-getuige- de 

verklaring van Regina over ondermeer de Lippens-broers waarbij zij zich met name Leopold kan 

herinneren: ze noemt de huidige burgemeester van Knokke tegenover de rechercheurs (PV 150.707 d.

d. 18 maart 1998) een vrai porc. (bronnen: ondermeer Kleintje Muurkrant, Adel Verplicht 15 juni 

2004 en Dutroux, the cover-up door “John Stevens”, pag. 157)

De vier anonieme brieven

Eind 1996, begin 1997 kreeg Justitie vier anonieme brieven in handen die zeer incriminered zijn voor 

de Lippens-broers en de verklaringen van de X’en voor een belangrijk deel bevestigen. De brieven 
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zijn in de files genummerd met de codes 100.229 10/01/97 HASTIR 210 BAG T493, FILE BR 37.66 

112360/96, 116.353 07/11/1996 PIRARD 105 BAG en 100.230 211 BAG T493. Een van deze brieven 

is in pdf. gepubliceerd door Kleintje Muurkrant (Adel Verplicht 34, 14 september 2006). Hieronder 

enkele belangrijke citaten uit de brieven en opmerkingen uit het dossier over de brieven:

The LIPPENS have had destroyed for millions (Bfr) paedophile images.

LEOPOLD has been implicated in a case of scatology, but arranged for the investigation to be 

suspended. His brother paid off the plaintiffs. Without the LIPPENS thousands of children would have 

been saved.

The letter accuses the LIPPENS brothers of being paedophiles and having extensive powers 

concerning the Brugres jucidiary and the press (case covered up, no case to answer)

The writer of the letter is scared of being recognized by the LIPPENS

It is a question of two anonymous letters denouncing MAURICE and LEOPOLD LIPPENS of sessions 

with children; 6-8 children of 12-14 years per session. They choose among the proposed children. 

Each session takes place in a different place in THE NETHERLANDS. They arrive wearing masks and 

barets. There is vaginal penetration, sodomisation, oral sex, also among the children themselves. 

They also go to Spain in SEVILLE, departing from the Netherlands or Luxembourg, using false names. 

The LIPPENS are very influential and very rich. 

If they undergo a psychiatric investigation, they will crack

They are being blackmailed by two extortionists and they are paying up

They are also sadists.

These letters describe similar events to those denounced by X1

Een anoniem telefoontje

Rond dezelfde tijd werd justitie gebeld, een verslag van het telefoontje zit in het dossier onder 

nummer 117.112 22/11/96 BAG. Er is nooit sprake van geweest dan de beller een van de X-getuigen 

zou zijn. Uit de notitie:

Restaurant KLEIN AMSTREDAM ran in KNOKKE by WILLEMS and his wife. Some murders have been 

committed there. No investigation. Police commissioner protected by LIPPENS. Points in common with 

the declarations of X1 which talk of murders in which LIPPENS is involved. This information has not 

been followed. 

De Spanish Connection

Reeds ter sprake kwam dat de Lippens-broers regelmatig naar Spanje (Sevilla) zouden vliegen 

(ondermeer via Nederland) om zich daar ook te bezondigen aan sex met minderjarigen. Deze website 

ontving hierover nog de volgende aanvullende informatie: bij de zogeheten ‘Comite’s Blanche’s’ –die 

kindermisbruik bestrijden- is door een inwoner van Brugge van wie de naam bij de webmaster 

bekend is melding gemaakt van feesten met jonge kinderen op Ibiza waar Lippens land bezitten. 

Deze inwoner verkreeg de informatie van de vriend van zijn zuster (naam bekend bij de webmaster) 

die op Ibiza woont en werkt en door Lippens was uitgenodigd op een feestje waar oudere heren en 

jonge kinderen aanwezig waren. Leopld Lippens heeft ooit toegegeven in Sevilla zes dagen in de cel 

te hebben doorgebracht. (bron: het boek Noblesse Oblige van Jan van den Berghe; ook op Kleintje 

Muurkrant is deze Spaanse connectie uitgebreid en onbestreden aan de orde gekomen).

Indirect bewijs
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Kleintje Muurkrant

Veel van bovenstaande informatie is zoals we hebben gezien gepubliceerd door Kleintje Muurkrant in 

de serie Adel Verplicht vanaf 29 maart 2004. Desalniettemin hebben de Lippens-broers nooit 

rechtsmaatregelen genomen tegen deze website die kan gelden als de ‘basis-bron’ voor alle 

beschuldigingen in andere media. Deze media –Party, HetVrijeVolk.com en Klokkenluideronline.nl- 

werden door Lippens en Fortis wel aangepakt en hebben hun stukken over Maurice Lippens en 

pedofilie gerectificeerd. Dat er nooit rechtsmaatregelen zijn genomen tegen Kleintje Muurkrant is een 

aanwijzing voor de juistheid van de op die site geuite beschuldigingen. Niet te begrijpen is waarom 

wel in het geweer is gekomen tegen de drie ‘secundaire’ media.

Waarheidsvinding tegengewerkt

Op alle manieren denkbaar is de waarheidsvinding naar de betrokkenheid van 

hoogwaardigheidsbekleders bij de pedofielen-netwerken door ‘de macht’ onmogelijk gemaakt en 

gefrustreerd. Rond de 30 belangrijke getuigen verloren het leven op voor de waarheidsvinding 

cruciale momenten. Hierover verscheen het boek Dode Getuigen, Dertig Mensen die Niet Zullen 

Spreken op het Proces-Dutroux van de hand van Douglas de Coninck. De Brusselse psycholoog Marc 

Reisinger vat dit (Livre Regina, 1998) als volgt samen: Een onderzoek dat om bedrieglijke redenen 

wordt stopgezet. Onderzoekers die zonder reden ontslagen worden. De pers die gemanipuleerd 

wordt. Dit alles doet vermoeden dat het onderzoek naar X1 in de doofpot gestopt werd. Om welke 

redenen? De namen van de mensen die Regina Louf in haar getuigenis vermeldt, geven een antwoord 

op die vraag: het gaat om politiek, industrieel en financieel hooggeplaatste mensen, mensen die als 

ongenaakbaar worden aanzien en die in staat zijn gigantische verdedigingsmechanismen op touw te 

zetten. Dat de waarheidsvinding naar de betrokkenheid van hooggeplaatsten bij de pedo-netwerken 

wordt geblokkeerd –iets wat we trouwens in vele landen zien waaronder ook Nederland- is een 

aanwijzing voor de juistheid van de beschuldigingen.

43 Reacties op “Alea iacta: het bewijs tegen M. 
Lippens”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

28 Aug 2008 om 19:34 

Micha, applaus voor deze moedige bijdrage! En ik hoop dat het boek van John Stevens niet zal worden 
verwijderd uit de boekenwinkels en bibliotheken. De waarheid is belangrijker dan de bescherming van de goede 
naam van de adellijke sadistische kinderverkrachters.

Wij willen weten wie dit doen en we willen dat ze worden vervolgd.

2.  A-nonima 

28 Aug 2008 om 19:58 

De gebroeders vieux porc, een van hen is topzakenman, maskeren zich voortdurend en alleen dankzij de pers, 
die door hen gekocht is danwel door hun vrienden van dit internationale kindermisbruikersnetwerk en de 
wonderbaarlijk schaamteloze medewerking van politiek, politie en justitie in alle landen van Europa. Het betreft 
een organisatie die de hoogstgeplaatste elite op sleutelposities in de politiek, politie en justitie tot zijn leden 
rekent. Het zijn alle sadistische fascisten. Men houdt zich zeer actief bezg met occulte zaken en satanisme, 
pedofilie, misbruik, marteling en kinderoffers en zijn uit op de absolute macht die ze bijna in handen hebben. 
Vandaar de corrupte schaamteloosheid van deze lieden. Zij doen dit onder het opzetten van een masker van 
weldoenererij als socialisme, mensenrechten, charitatieve organisaties, kinderbescherming, en 
milieuorganisaties en groeperingen, etc., ook internationaal en altijd met een sociaal gezicht. Zij bevoordelen 
vooral zichzelf in ruime mate met salarissen voor het afgesproken en samegezworen zwijgen in de kamer en 
subsidies voor gebakken lucht. Hun opzettelijke huidige doel is een chaos te creeren in de samenleving en de 
mensen uit te knijpen tot op het bot door het creeren van kunstmatige tekorten en schrijnend onrecht zonder 
rechtsgevolgen voor de veroorzaker. Hier gaat een aloude, langdurig en goed voorbereidde, extreem 
fascistische organisatie achter schuil die evenals in de VS hier in Europa de touwtjes al volledig in handen 
hebben gekregen, wederom op z.g.n. legale wijze, omdat men niet oplette en/of dat niet wilde daar zij zelf 
gechanteerd worden of lid zijn van deze organisatie danwel zich hebben verkocht met een goed salaris en 
pensioen, zoals in de politiek met name het geval is. Zelfs op deze klokkenluideronline zijn er nog personen 
overtuigd dat men in een rechtzaal nog rechtvaardigheid zal treffen. 
Deze grootste internationale organisatie van kindermisbruikers van de elite, rekent volledig op de 
goedgelovigheid van de mensen. 
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.

3.  Observator 

28 Aug 2008 om 19:59 

Maar wij hier in Nederland zijn gelukkig keurig. Tóch? 
En betrouwbaar ook. Tóch? 
Want wij hechten aan onze normen en waarden. Tóch?

Balkenende c.s. kunnen dan ook met een gerust hart onderzoek laten doen naar verwante beschuldigingen die 
Nederland en bepaalde Nederlanders betreffen. God zal het hem lonen. 
Tóch?

Erg benieuwd naar dat boek trouwens.

4.  AIRVD 

28 Aug 2008 om 21:08 

Goed dat je de strijd doorzet tegen deze zeer duistere en sadistische onmensen. 
Maar is dit artikel goedgekeurd door de pedocommissie. Of voorgelegd aan een deskundige hoogleraar zoals 
een Fokke Fernhout. Of misschien zijn oud-collega Hans Crombag? Die laatste wordt in vele pedofielen zaken 
gebruikt als getuige-deksundige. Om de zaak te ridiculiseren. Laatst nog mocht hij in Reporter de onschuld 
pleitte van een andere pedofiel.

@ A-nonima 
Ze hebben inderdaad al bijna de volledige macht over de mens. Want de kroon op het werk -of moet ik zeggen 
de capstone op de pyramide?- is directe controle over de menselijk wil. Directe controle over alle mensen op 
deze planeet. En zover zijn we bijna al. Zeer gevaarlijk gezien de sadistische praktijken van deze ‘mensen’.

5.  Wijze van Zion 

28 Aug 2008 om 22:12 

….Fortis….getting you there……!

6.  EmileZ 

29 Aug 2008 om 08:25 

Zouden die verhalen over verregaand misbruik nou waar zijn ? Immers een normaal mens gruwt toch al bij de 
gedachte ? Dergelijk misbruik is bewezen bij Dutroux, in Oostenrijk bij Fritschl. Anderzijds zijn in Frankrijk een 
aantal mensen hiervoor veroordeeld, maar dat bleek later op misplaatste beschuldigingen te berusten. 

Bedenk dat er ook nogal wat gefrustreerde mensen zijn, die succesvolle mensen graag aan de schandpaal willen 
nagelen dmv kwaadsprekerij.

ALS er toch dergelijk uitgebreid misbruik door deze hooggeplaatste mensen zou zijn, dan zou ik verwachten dat 
later dan toch de slachtoffer(s) wraak zouden willen nemen. Dat hoeft geen moordaanslag te zijn, dat zou wel 
een aktie kunnen zijn, die aandacht vraagt. Zulke wraak/publiciteitsacties zie je niet. 
Wel vreselijk misbruik, maar geen repressaile door de slachtoffers tegen bekende personen. Dat lijkt mij niet zo 
logisch, daarom geeft dat toch te denken.

Daarom toch wat voorzichtig zijn met (wilde) beschuldigingen, dat is nogal makkelijk.

7.  John Stevens 

29 Aug 2008 om 09:53 

This article is a straightforward presentation of the evidence against Maurice Lippens. People can read this 
article and form their own opinion, on the balance of probabilities, whether Maurice Lippens is guilty or not.

But I hope that it is crystal clear that, at the very least, Maurice and Leopold Lippens should have been 
questioned by the police.

The important point is that the ongoing police investigation into the X’s, and therefore the Lippens brothers, 
was interrupted when the policemen leading the investigation were suspended, including the head of the 
investigation, Patrick De Baets.

These policemen were investigated for two years, but the final result was that they were congratuleted for their 
professionalism.

But did the investigation continue? No! It remained, and remains so to this day, in a state of suspended 
animation. And this is the reason why Maurice and Leopold Lippens have never been disturbed in any way. 
Because if the investigation had continued, they would have questioned by Patrick De Baets, one of the 
toughest, and most talented, investigators in Belgium.

This investigation was sabotaged. But is this becaused Maurice Lippens used every weapon at his disposal to 
disrupt the investigation? Or is it because the investigation was a risk for other, very powerful people? I do not 
have the answer for that. 

But the statements, by Maurice Lippens’ lawyers, that the X’s were throughly investigated, and their claims 
found to be groundless, are a pack of lies.
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8.  Observator 

29 Aug 2008 om 10:14 

Dear John, (!)

I’m very pleased with your support of Micha. 
He needs that and he greatly deserves it.

Looking forward to your book. 
How the hell can people involved ignore it? 
(Which will be a shameless fact of course). 
But ‘the beat goes on’. 
Once a day the door will open and show us the rotten world we live in.

And then?

9.  M. 
29 Aug 2008 om 14:05 

EmileZ, heb je het artikel wel goed gelezen?

Het moge duidelijk zijn dat er hier geen sprake is van wilde beschuldigingen, verdiep je eens in de bronnen die 
Micha noemt voor je je mening vormt. Ook lijkt het mij, gezien alle gebeurtenissen de afgelopen tijd, verre van 
‘makkelijk’ voor Micha Kat om deze artikelen te publiceren.

Verder is het bijzonder naief te stellen dat ’slachtoffer(s) wraak zouden willen nemen’ door middel van een 
‘publiciteitsactie’.

Realiseer je je wel hoeveel macht en invloed de beschuldigden hebben? Hoeveel getuigen niet meer leven? 
Dat er door de reguliere media over deze zaak tussen Micha en Lippens/Fortis nergens ook maar een letter is 
gepubliceerd? 

Dat zou je juist te denken moeten geven.

Ook ga je volledig voorbij aan de verklaringen van de X-getuigen. Er zijn dus wel degelijk slachtoffers die 
hebben geprobeerd hun ervaringen kenbaar te maken, en de daders te laten onderzoeken/berechten. 
Dus nogmaals, informeer jezelf eerst eens wat beter, voor je suggereert dat er sprake is van wilde 
beschuldigingen.

10.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 15:51 

Nu ik nog internet heb, dit is de slot passage uit het boek de X-Dossiers van de drie Belgische helden:

Dit boek komt te laat. De discussie is allang gesloten. Elf magistraten gingen begin 1998 plechtstatig naast 
elkaar zitten en spraken in een nooit eerder vertoonde bui van ‘openheid’ de publieke opinie toe: de 
getuigenissen van de X’en, en met name die van X1, stelden niets voor. Waardeloos. Dat was objectief en 
definitief gebleken uit het onderzoek. De media deden de rest. Maakten van vader en moeder Louf vedetten. 
Slachtoffers van de meest extreme hysterie. Ook voor ons was het een bevreemdende ervaring, de lectuur van 
de verklaringen die deze mensen in exact dezelfde periode tegenover de Gentse ‘speurders’ aflegden. Gezien de 
sfeer van toen en de manipulaties waar het dossier van uitpuilt, mag je aannemen dat de zaken nog 
eufemistisch werden verwoord. Maar het staat er wel, zwart op wit, ondertekend door de betrokkenen. De 
kleine Regina Louf werd door pa en ma vrij ter beschikking gesteld van een overjaarse macho uit het 
Antwerpse. Fijntjes voegen ze eraan toe: ‘Jaja, zij was verliefd op hem.’ Zij heeft het gezocht. En trouwens: ze 
begon al borsten te krijgen. Say no more. Regina Louf was toen twaalf iaar. Voor wie zich zo graag een mening 
vormt over X1, leek ons dit een vrij essentieel onderdeel. Wij weten nog steeds niet wat het 
waarheidspercentage in haar verklaringen is. Eén vraag is wel beantwoord. Was er een familiale context die het 
mogelijk maakte dat deze vrouw op zo een jonge leeftijd in een dergelijk milieu terecht kwam? Het antwoord is: 
ja.

11.  John Stevens 

30 Aug 2008 om 09:04 

I hope that the book does not appear too late. The Maurice Lippens angle only forms a small part of the book. It 
is one chapter. But the reality is that Belgium itself can only be described as a sewer.

The book is the result of careful analysis of the entire 400,000 Dutroux case file, and many other police files to 
which I have been granted access. And it presents several shocking facts which are completely unknown to 
everyone in Belgium.

Yes, the X’s have already been discussed. But I have uncovered other, much stronger evidence of the sickening 
perversion that reigns in Belgium. And what is really shocking, for me, is that this evidence, which I present in 
detail, has been suppressed and manipulated NOT by the ‘usual suspects’, but by Belgian journalists that have a 
reputation for being crusaders in search of the truth.

This is what makes Belgium so difficult to deal with. The crimes represent pure evil, but the cover-up is 
Machiavellian. 

But I shed light on what is really going on in Belgium, and reveal the true nature of the organisation, a network 
of the sick, deranged people, who are behind a series of shocking crimes not only in Belgium, but also other 
countries. These crimes include child necrophilia, child murder, extremely violent armed robberies and 
terrorism. And I mean REAL terrorism. I reveal very strong evidence linking this network to the 1980’s 
bombings in Italy, including the bombing of Bologna railway station, and training of ETA terrorists on the 
Spanish/French border. 

These deranged people were behind the kidnapping and murder of An and Eefje. I prove it, and I prove that the 
truth was covered up in a truly diabolical way. With the collusion of one of Belgium’s most promiment 
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journalists.

But it has also been important to expose the mechanism used by the network to protect itself. This is mainly 
blackmail, but also includes attempted contract killings of policemen that ‘get too close’. I describe this 
protection mechanism in detail.

As is my usual style, almost all evidence comes from leaked police files, so that readers can make up their own 
minds. Readers will not have to take my word for anything. But for me there is no doubt at all that an 
organization of deprived people, who have avoided all media attention, and who use blackmail and intimidation 
as their main tools, are responsible for many terrible crimes in Belgium and other countries.

12.  EmileZ 

30 Aug 2008 om 10:29 

Reaktie op M. 
Ik heb tt van de Belgische affaire de getuige Regina Loef diverse malen op TV gezien. 
Als zij nou als kind verkracht en misbruikt zou zijn door de gebr. Lippens dan kan ze toch eenvoudig een paar 
ludieke aktie tov de Lippens ondernemen. Gooie met rotte eieren, tomaten, taarten. Dan zal de pers je vragen 
waarom je dat doet. Dan heb je publiek. Dan kun je zo de daders aan de kaak stellen. 
Dat doet deze Regina Loef NIET, maar komt slechts met wat makkelijke beschuldigingen. NB Ook ik weet niet 
zeker of het zij maar wat kletst.

Echter als zij er zelf nooit op eigen initiatief er echt werk van maakt, dan is het toch twijfelachtig. Een normaal 
mens laat zich toch niet misbruiken zonder iets terug te doen.

IMHO denk ik toch niet dat belangrijke en rijke mensen als de Lippens er een kick er van krijgen om kleine, 
eenvoudige meisjes te misbruiken. Dat is toch meer iets voor Dutroux. We moeten niet doorschieten met een 
heksenjacht.

13.  A-nonima 

30 Aug 2008 om 11:04 

@EmileZ. 
Maurice Lippens, die vele malen staat genoemd in X-dossiers, heeft daar nog nooit actie tegen ondernomen. De 
X-dossiers zijn immers betrouwbaar. Dutroux en companen bevoorraadden uitsluitend de elite met kleine 
kinderen voor hun lage lusten. U moet eens leren lezen voor u zich een domme mening vormt.

14.  Observator 

30 Aug 2008 om 11:08 

@ EmileZ

Ben jij downplayer van beroep? 
Of ben je dat incidenteel, uit eigenbelang of wellicht op verzoek?

Ken jij de gesteldheid waarin Regina Loef verkeert? 
Ooit slachtoffer geweest en daarom weet je dat ieder slachtoffer barst van het eigen initiatief? 
Het is al heel wat dat R.L. naar buiten komt met haar verhaal! 

En wat een geweldig onnozel tomatenverhaal lepel je op! 
Het niet gooien van tomaten bewijst dat Regina niet de waarheid spreekt?

Ik denk zo het mijne van je reactie.

15.  AIRVD 

30 Aug 2008 om 11:26 

@A-nonima 
Wederom helemaal met je reactie eens. Met EmileZ hebben we met een naïeveling te maken. Die zijn mening al 
klaar heeft voordat hij ook maar één woord over deze kwestie gelezen heeft. Ik maak er geen woorden meer 
aan vuil.

16.  A-nonima 

30 Aug 2008 om 11:31 

Illusionisme is hun wapen net als intimidatie. Wordt je beschuldigd van pedofilie dan ga je je actief bemoeien 
met kinderbeschermingsorganisaties, zodat je daar mee in de pers komt, en die opvallend vaak als leveranciers 
blijken op te treden voor de elite. 
Nu weer deze Emilez. Het voordeel van lieden als deze intrigant, niet de eerste trouwens op klokkenluideronline.
nl, is dat je de argumenten weer kunt herhalen die juist tegen deze elite pleit.

Als intimidatie niet meer helpt en de commissie ter bepaling van het pedofilie gehalte van de vieux porc en het 
bedrijf ter beroving van ons allen niet afdoende blijkt, komt men nu met kwalitatief ondermaatse intrigantes en 
intriganten.

17.  Pierre Lebon 

30 Aug 2008 om 12:48 

Eventjes ‘down to earth if you please?’ Zelfs de drie Belgische Journalisten/schrijvers van de Xdossiers 
kwalificeren niet zonder meer alle uitspraken en/of beschuldigingen van Regina als onbetwistbaar en zoals jullie 
hierboven kunnen lezen, geven ze zelf aan, niet te kunnen inschatten wat het waarheidspercentage is in al haar 
uitspraken gedurende de verhoren. 
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Hoeft ook niet. Zelfs al zou er maar 10% van waar zijn, dan nog is dat genoeg om België te laten desintegreren. 
In een groot aantal verklaringen blijkt Louf feilloos op de hoogte van niet gepubliceerde details of 
beschrijvingen van huizen, locaties etc etc. 
Jean Paul Raemaekers zit volgens mij nog steeds gevangen, maar claimt videos in Zuid Amerika te hebben 
verborgen, die er voor zouden kunnen zorgen dat het gehele Belgische systeem ontploft. 
Het is zijn levensverzekering, zo verklaart hij. 
Nooit heeft de BOB enige moeite genomen deze piste te volgen, zoals met zovele duidelijke aanwijzingen of 
verklaringen niet is gebeurd. 
Connerotte: nog nooit heb ik zoveel mensen zoveel moeite zien doen 
in de doofpot te krijgen en houden….

18.  Pierre Lebon 

30 Aug 2008 om 12:50 

om een onderzoek in de doofpot te krijgen en houden…. was incorrect geformuleerd.

19.  EmileZ 

30 Aug 2008 om 12:52 

Beste mensen…. 
Er is heel wat mis in deze maatschappij, maar ik ben van mening, dat je toch voorzichtig met beschuldigingen 
moet zijn. ALS de “Rammende Rechter” met nogal wilde verhalen komt ook over Hirsch Ballin en Donner, dan 
zou ik zeggen, dat je niet alles moet geloven. 
Laat me voorop stellen, dat ik zowel Hirsch Ballin als Donner als nogal hypocriet en leugenachtig beschouw. 
Echter ik kan me echt niet voorstellen, dat deze mannen waarbij alle leven vrijwel ontbreekt, dat die zich 
zouden inlaten met zulke foute praktijken.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Lippens. Als je maatschappelijk zo geslaagd bent en bij de mooiste meiden 
kunt vertoeven, waarom zou je dan inlaten met riskant en perverse toestanden met kleine meisjes ?

Als Micha Kat met zulke wilde beschuldigingen komt, dan wordt hij als een relnicht beschouwt. Daarom 
behoedzaam te werk gaan. 

Maarre: iedereen moet maar geloven, wat hem het beste uitkomt.

“On y soit qui mal y pense….”

20.  Pierre Lebon 

30 Aug 2008 om 13:11 

EmileZ, ik heb begrip voor je relativerende reacties, temeer daar hieruit blijkt dat je je nog niet echt verdiept 
hebt in alle informatie die hierover beschikbaar is. 
Kat is GEEN DONQ die windmolens aanvalt maar een onderzoekjournalist met een geweten en ballen. 
Ik ben van nature ook geen BELIEVER maar ik heb na een aantal weken research inmiddels alles wat me heilig 
was, moeten bijstellen. 
De aanpak van de Xdossiers was en is een ongelovelijke misstand in een democratische rechtsstaat en dat is 
misschien nog wel het ergste: We warenj tot voor kort altijd in de veronderstelling dat we werden beschermd 
door ons rechtssysteem. Welnu, dat is niet zo. 
Alles moet wijken voor hoge ambtenaren, corrupte politiemensen, leden van het koninklijk huis en puissant 
rijke captains of industry

21.  AIRVD 

30 Aug 2008 om 13:14 

Vooral die latijnse wapenspreuk doet het hem. Interessant hoor.

EmileZ schreef: “Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Lippens. Als je maatschappelijk zo geslaagd bent en bij de 
mooiste meiden kunt vertoeven, waarom zou je dan inlaten met riskant en perverse toestanden met kleine 
meisjes ?”

Omdat seks om macht draait voor die ‘mensen’ en veel meer dan dat. Voor jou een ver van je bedshow, voor 
hun realiteit. Omdat te begrijpen moet je ook eerst verdiepen in de kwestie en niet als een kip zonder kop maar 
wat roepen.

Vreemd trouwens dat je juist die wapenspreuk gebruikt. De wapenspreuk van de Order of the Garter waar alle 
groten der aarde lid van zijn. 
Dus toch een intrigant zoals A-nonima terecht stelde. Ik had eerst nog mijn twijfels.

22.  AIRVD 

30 Aug 2008 om 14:54 

Die EmileZ is echt onnozel. Hij dumpt hier een interessant klinkende latijnse wapenspreuk maar weet zelf niet 
wat het betekent? 
Honi Soit Qui Mal Y Pense betekent: Hij die er kwaad over spreekt. Maar waar mogen we van EmileZ geen 
kwaad over spreken? Over de elite niet? Over sadistische lustmoorden? 
EmileZ, vertel ons nou precies waarover wij geen kwaad mogen spreken. Dan weten we dat ook weer.

23.  Observator 

30 Aug 2008 om 17:49 

Nog maar even een na-correctie:
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‘Honni soit qui mal y pense’ betekent ‘Schande voor hem die er kwaad van denkt’.

Uitwijken naar dit soort ongein houdt voor mij in dat onze Emile ook niet meer weet hoe hij op feiten die hem 
niet bevallen moet reageren.

En Emile, een pedofiel (hé, dat rijmt!) is niet zozeer uit op mooie meiden hoor. Die lust wel wat jongers! Anders 
was hij geen pedofiel, nietwaar? 
Ook hier ben je dus (bewust naar ik vrees te moeten aannemen) bezig met zaken te verdraaien.

En om AIRVD even bij te vallen: Als Emile beschuldigingen wenst te kwalificeren als ‘kwaadspreken’, dan was 
het natuurlijk héél snel gedaan met de totale rechtspraak.

Emile is géén partij voor degenen met wie hij een soort strijd denkt te kunnen aangaan. 
Hij lijkt toch opnieuw, om welke reden dan ook, een downplayer van feiten. Een niet zo’n bijster handige óók 
nog.

24.  A-nonima 

30 Aug 2008 om 18:28 

“Als je maatschappelijk zo geslaagd bent en bij de mooiste meiden kunt vertoeven waarom zou je je dan 
inlaten met kleine meisjes”.

Omdat zielepoten als de graaf vieux porc en co psychisch onmiddellijk door de mand zouden vallen bij vrouwen 
met een normale intuitie, die niet met een dergelijk misbaksel opgescheept wensen te zitten en ze over deze 
geen macht kunnen uitoefenen, laat staan ze aandoen wat ze bij kleine meisjes wel durven doen…

Verder: Is de graaf vieux porc maatschappelijk geslaagd dan, werkt hij voor een respectabele organisatie of zo? 
Het gaat om plat geld verdienen, geld geeft het vernis van vals fatsoen, en er zijn dan altijd gekken die dan nog 
met zo iemand, of een dergelijke vergeven organisatie, om willen gaan… zelfs al worden ze in hun gezicht door 
de vieux porc voorgelogen dan weten ze nog niet dat ze bedrogen worden. Verblind heet zo iets.

25.  EmileZ 

31 Aug 2008 om 07:44 

Wat wel bewezen en fout is, dat Fernhout en Tonino over een serie foute fotos’s beschikten. 
Daarop bleek dan de Nederlandse rechters zeer coulant oordeelden. Er werd gesteld, dat Fernhout al grote 
schade had geleden door de publiciteit. Tja, dat is eigen schuld zou je zeggen. Bijgevolg geen flinke 
veroordeling. 
Bij OfficiervanJustitie Tonino werd gesteld dat er wel foute foto’s waren, maar dat die misschien toevallig op zijn 
PC waren gekomen. Nou, als die foute fotos keurig ingedeeld zijn, dan is dat geen toeval. Maar ja, de 
Nederlandse rechter wilde natuurlijk geen OfficiervJustie hiervoor veroordelen. 

Kortom, de NL rechtspraak is te coulant voor foute rechters en Officieren van Justitie. 
Dat punt dat moet duidelijker aan de kaak gesteld worden.

En inderdaad heb ik al die verhalen van Regina Louf niet uitputtend gelezen. Als mijn indruk is, dat haar 
beweringen nogal onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig zijn, dan zal ik dat niet van A tot Z lezen.

Mijn advies is: neem aktie op wat goed fout is, maar ga niet in het wilde weg iedereen (Hirsch Ballin, Donner 
….) beschuldigen van dit soort praktijken. Als je dat wel doet, dan ben je niet geloofwaardig.

26.  Erik B. 
31 Aug 2008 om 10:53 

Als je het toch niet leest bespaar ons dan ook je commemtaar. Op het commentaar van een nitwit zit niemand 
te wachten.

Dus: Waarom precies is het dan niet geloofwaardig, als je het niet gelezen hebt?

27.  EmileZ 

31 Aug 2008 om 17:57 

Waarom geloof ik de beschuldigingen van Regina Louf niet zo maar ?

Ook vanwege de voor de hand liggende reden, dat ALS belangrijke mannen als de Lippens zich met zulke 
strafbare en perverse praktijken zouden bezighouden, dat daar dan (gegarandeerd) chantage op zal volgen. De 
mensen die zulke kleine meisjes zouden leveren, die zouden gaan foto’s en audio opnemen, chanteren.

Dat is juist het probleem voor bekende mensen. Juist zulke mensen als de Lippens kunnen dan gechanteerd 
worden. 
Zelfs als die mannen zo’n perverse neiging zouden hebben, dan is dat in hun positie vrijwel niet dan met groot 
risico uit te voeren.

Ongetwijfeld zal die Louf in haar jeugd eea hebben meegemaakt, maar het lijkt mij (zoals verklaard boven) 
hoogst onwaarschijnlij, dat bekende mannen zoals de Lippens daarbij betrokken zouden zijn.

En daarom zijn die beschuldigingen ook niet aannemelijk te maken.

I rest my case….

28.  Observator 

31 Aug 2008 om 18:13 
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Chantage door WIE, Emile? 
Door 30 doden of zoiets?

Eerst nadenken voor je antwoordt s.v.p.

29.  Erik B. 
31 Aug 2008 om 18:44 

Er schijnt anders heel wat afgechanteerd te worden en de burgemeester vieux porc werd meen ik al eens in 
staat van beschuldiging gesteld, cover maar up. Met alleen al deze staat van dienst terzake onweerlegbare 
berichten over sadistisch geweld van deze broeders, zelf doen ze dat nooit, weerleggen, die dan vervolgens 
NIET worden onderzocht door chantage(.) en omkoping, kun je bij normaal denkende mensen niet aankomen. 
Zodra je hun gaat chanteren heb je beeldmateriaal of informatie over het sinistere netwerk van 
kindermisbruikers waar zij deel van uitmaken en hun macht aan ontlenen en ben je dood. Ze hebben 
koningshuizen in hun macht en justitie en politie. 

In de door EmileZ ZELF geschetste balans tussen aanname of deze pedocraten vieux porc zijn, is met aan 
redeljkheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat zij deel uitmaken van een sinister gezelschap van 
kindermisbruikers op internationale schaal. 
Pedofiele sadisten.

30.  BL 

31 Aug 2008 om 21:23 

EmileZ, M. Lippens maakt deel uit van de Bilderberg groep http://www.bilderberg.org/g/Bilderberg.html, de 
groep van de machtigste en invloedrijkste mensen uit het westen, incl. Bea, die jaarlijks samenkomen om te 
bespreken hoe ze ons kuddedieren nog meer voor de gek kunnen houden.

31.  M. 
2 Sep 2008 om 16:44 

Erik B. schreef:

‘In de door EmileZ ZELF geschetste balans tussen aanname of deze pedocraten vieux porc zijn, is met aan 
redeljkheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat zij deel uitmaken van een sinister gezelschap van 
kindermisbruikers op internationale schaal.’

Precies Erik, zoals A-nonima al eerder opmerkte geeft deze Emile juist gelegenheid de argumenten die wijzen 
naar het bestaan van dit netwerk opnieuw te benadrukken.

Juist door zijn onzinnige redenaties is het voor degenen die wel hun eigen hersens durven te gebruiken (ipv 
mee te hobbelen met de kudde die het liever onwetend blijft) en op zoek te gaan naar meer informatie, 
duidelijk dat zowel de zaak Lippens/Fortis als de zaak Demmink, aan alle kanten stinkt, en er wel verbanden 
nmoeten zijn.

32.  Pierre Lebon 

2 Sep 2008 om 19:45 

Patrick de Baets & Co, maar ook de drie journalisten die het boek de Xdossiers hebben geschreven waren en 
zijn nog steeds kritisch en soms zelfs twijfelachtig over een aantal verklaringen van X1. 
Daar staat tegenover een respectabele hoeveelheid aanwijzingingen die onomstotelijk duiden op een netwerk 
en betrokkenheid van “respectabele” burgers. 
X1 kwam met feiten en details die NOOIT in de pers waren verschenen, waaruit bleek, dat ze er wel bij geweest 
MOET zijn. 
Op het moment dat aanwijzingen en getuigenissen deels richting de adel en zelfs het koningshuis lopen, wordt 
alles in het werk gesteld om de X’en via de pers te ridiculiseren en wordt er MEER TIJD en ENERGIE gestoken in 
het onder het tapijt vegen van het werk van de Baets en zijn team dan aan het hele X Onderzoek zelf. 
Gedurende het onderzoek en tijdens de nasleep is een aantal belangrijke getuigen op vaak mysterieuze wijze 
om het leven gekomen. 
Dat aantal loopt naar de 30 toe. Ik beschik over een lijst van alle “ongelukken” “zelfmoorden” en moorden.

33.  Erik B. 
2 Sep 2008 om 20:45 

Ik heb altijd gevonden dat de innerlijke worsteling van Regina Louf, die daardoor warrig leek over te komen, 
juist een aanwijzing was voor de waarheid. En helemaal toen ik dit nog eens liet inwerken. Iemand die DAT is 
overkomen zit in een compleet andere aanname van de “werkelijkheid”. Zij zijn zo geconditioneerd door de 
verhouding tot hun mishandelaars, allerlei mechanismen waar we geen idee van hebben treden dan in werking. 
Al die deelpersoonlijkheden, daar moest innerlijk mee worden afgerekend. Een dergelijk verhaal glad oplepelen 
bestaat dan eenvoudigweg niet meer. 
Het ontbreken van wraakzucht vond ik een absoluut kenmerk. Ik ken persoonlijk een pseudologica fantastica uit 
de Kwakel die handelt uit wraakzucht en haar hele leven al beweert dat ze misbruikt is, ziekelijk zwelgt in haar 
slachtofferrrol en geniet van al die aandacht. 
Ze heeft alleen nog nooit ergens een aangifte van gedaan.

Verder kent Regina Louf dermate details, ook van lokaties, dat zelfs de onderzoekers overtuigd waren dat zij 
daarbij aanwezig geweest moest zijn. 
Als je bedenkt dat Dutroux maar een van de vele leveranciers van fijne vleeswaren was die onze elite der lage 
landen consumeert op regelmatige basis, dan is het moeilijk voor te stellen. Maar toch moeten er internationaal 
10duizenden kinderen het slachtoffer zijn die aan ons zicht worden onttrokken door politie en justitie. alleen de 
case Zandvoort bedroeg al 88.539 stuks, ook babys. Maar ik vermoed nog veel en veel meer.

34.  Pierre Lebon 
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3 Sep 2008 om 08:32 

Waar je gek genoeg weinig over hoort is Nihoul. Dutroux zit vast, Nihoul is inmiddels op vrije voeten (was 
veroordeeld obv een XTC deal). 
Belgische adel staat (terecht) volop in de belangstelling, maar Nihoul blijkt vanuit alle getuigenisen de 
verbindende schakel in het netwerk en is ongetwijfeld van veel op de hoogte. 
Hij is ook in Bertrix in gezelschap van onder meer Dutroux positief geïdentificeerd door een Belgische familie 
vanwege het opvallend observeren van kinderen in een zwembad. De betreffende familie werd vervolgens NIET 
serieus genomen en heeft moeten smeken om de verklaring opgenomen te krijgen. Is daarna in de pers 
compleet afgebrand en Nihoul had een “sluitend alibi” door een BBQ bij kennissen. Later bleek dat de datum 
door een stom misverstand verkeerd was opgenomen en stortte het hele alibi in. Daar zijn nooit consequenties 
aan verbonden. 
Nihoul op een gloeiend heet rooster leggen en uitputtend verhoren zou een reeks van bekentenissen opleveren, 
waar prominent België zich compleet in zou verslikken. 
Als Justitie daar niet snel werk van maakt, dan zal het netwerk binnenkort ingrijpen om dit dreigende “lek” 
definitief te dichten.

35.  De Haas 

4 Sep 2008 om 21:54 

Als dit werkelijk waar is (ik werd onpasselijk van het verhaal van X2) dan zou ik op de oordeelsdag van God 
niet in de schoenen van deze lui willen staan. Deze mensen (wel of geen Lippens) offeren kinderen aan Moloch. 
En indien een mens één van deze kinderen tot zonde verleidt, dan zou het beter (!) voor hem zijn als hij met 
een molensteen te water wordt gegooid, volgens Jezus dan.

36.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 22:08 

Jeeeezus de Haas, waar heb je het over? 
Wanneer is de oordeelsdag van God? en ken je kaartjes krijge voor de publieke tribune? 
Ik wil Nihoul best zien verzuipen….

37.  Ruf Nachtergaele 

5 Sep 2008 om 16:14 

Kan er iemand de volgende tekst vertalen? 
Het is een tekst die te vinden is op internet:

http://www.spazioforum.net/forum/index.php?showtopic=18159

A condurre le audizioni è unèquipe di poliziotti guidati da Patriek De Baets, uno specialista di criminalità 
finanziaria, sotto i riflettori da anni per aver condotto le indagini più scottanti sulla malavita dei colletti bianchi. 
Le prime pressioni su De Baets e i suoi arrivano da molto in alto. Tra le telefonate che uno dei giudici riceve nel 
dicembre del 1996, quando inizia a circolare la voce che un testimone sta parlando, cè quella di uno degli 
uomini più potenti del Belgio, il patron di Banque Fortis, Maurice Liepens. Chiede di sapere se i poliziotti 
verranno a perquisire la sua casa. Poco dopo Liepens che, secondo De Baets, Regina avrebbe riconosciuto tra i 
suoi clienti, tenterà il suicidio. Ma laria cambia quando Regina inizia a fare i nomi di gendarmi e pejeists, i 
funzionari della Polizia giudiziaria.

38.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 16:33 

Letterlijke vertaling van Google translate:

Voor het voeren van de verhoren is gebruikt gemaakt van een team politiemensen onder leiding van Patriek De 
Baets, een specialist op het gebied van financiële criminaliteit, geprezen door de jaren heen voor zijn 
onderzoeken naar de witte boorden criminele (onder)wereld.

Dit kon ik nog vertalen, dan wordt het een beetje moeilijk:

De eerste druk van De Baets en zijn afkomstig zijn van zeer hoog. Een van de telefoongesprekken dat een van 
de rechters in december 1996 ontvangen, wanneer begint gerucht verspreiden dat een getuige het praten is, cè 
dat een van de machtigste mannen van België, de beschermheilige van de Banque Fortis, Maurice Lippens. Hij 
vraagt zich af of de politie huiszoekingen zal komen doen in zijn huis. Lippens Kort na dat volgens De Baets, 
Queen erkend worden door haar klanten, zal poging tot zelfmoord. Maar laria verandert wanneer Regina begint 
te maken van de namen van de gendarmes en pejeists, de ambtenaren van de gerechtelijke politie.

Misschien kun je er wat van maken.

39.  Sophie 

8 Okt 2008 om 11:30 

Kan iemand mij uitleggen waarom het Belgische (en Nederlandse establishment) Maurice Lippens zo snel heeft 
laten vallen als voorzitter van Fortis? Wijst dit erop dat het zgn. complot waarbij kindermisbruikers elkaar 
beschermen niet meer werkt in crisistijden?

40.  E-bee 

8 Okt 2008 om 11:56 

@Sophie 
Het Belgische establishment heeft hem niet zo snel laten vallen, hij heeft zich in alle bochten gewrongen om 
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langer aan te blijven na de termijn. Onder zijn bewind is het Belgische establishment zwaar verarmd, er is 50 
miljard verdampt.

41.  Sophie 

8 Okt 2008 om 16:44 

Ik zou graag wat meer vernemen over de rol van Lippens in de voorbije weken. De mainstream media komen 
niet veel verder dan te stellen dat hij ziek was (ziek!?, verziekt ja!) en moest rusten.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Vechten als Kat en advocaat 

Pingback op 29 Aug 2008 om 12:23 

2.  Crimineel pedonetwerk in Nederland « AIRVD 

Pingback op 23 Nov 2008 om 18:22 
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prince.jpg Terwijl in de VS de hele ‘oude’ politiek te hoop loopt om ‘the American people‘ uit te 

leggen dat de bailout toch eigenlijk vooral een enorme ‘reddingsactie’ is voor ‘John 

with the cap‘ blijven de bankiers (op de foto Chuck Prince, ex-CEO van Citibank) de zakken gewoon 

vullen. Bekijk deze onthullende slideshow voor een overzicht, maar bedenk daarbij dat mensen als 

Rijkman Groenink en Herman Verwilst ook hun potje meegraaien. We hebben het hier zonder enige 

twijfel over de grootste georganiseerde, van hogerhand goedgekeurde en zelfs actief gesteunde roof-

operatie uit de economische geschiedenis. Intussen is het Fortis-drama wereldnieuws waardoor het 

Nederland van Wouter Bos en Noud Wellink er ‘internationaal weer mooi op staat’. En het zou het 

intussen gaan met onze nep-graaf Maurice Lippens?

5 Reacties op “Kleptokraten-kermis: slideshow”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

29 Sep 2008 om 21:34 

Micha, die nep-graaf neemt de benen, maar hij heeft nog wel een appeltje voor de dorst. Die 
kleptokratenkermis, daar word ik echt misselijk van!

2.  AIRVD 

29 Sep 2008 om 23:22 

Lippens kan zich nu volledig op z’n hobby’s richten, lustmoorden en verkrachtingen zoals meerdere getuiges 
gemeld hebben.

3.  Stephan 

30 Sep 2008 om 00:12 

AIRVD, ik weet wie je bent.

4.  AIRVD 

30 Sep 2008 om 02:52 

@Stephan 
Gefeliciteert, zou dat een geheim moeten zijn?

5.  AIRVD 

30 Sep 2008 om 08:40 
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Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland
Gepubliceerd door Micha Kat 3 januari, 2008 in Algemeen. 

subprime.jpg Hypotheek nodig maar staat een BKR-notering u in de weg? Wellicht kunnen wij u 

helpen! Deze tekst is te vinden op een website van PQ Finance uit Zutphen. Deze 

onderneming blijkt zelfs nog een website te hebben om mensen met een notering bij het Bureau 

Krediet Registratie aan een hypotheek te helpen. Is dit na alle ellende die over de wereld is uitgestort 

dankzij de subprime-hypotheken aan minder vermogenden in de VS te geloven? Nee. Maar het 

gebeurt dus wel. Wat is dat voor bedrijfje, dat PQ Finance? Zitten Jacobse en van Es hier soms 

achter? Je zou het wel zeggen als je op hun website leest: PQ staat voor Persoonlijk en Qualiteit.  In 

de reguliere media is niets over de onderneming te vinden. Er wordt met dit baanbrekende financiele 

product ook geadverteerd op regionale radiozenders. Alle tijd voor de AFM deze club eens stevig door 

te lichten, zo lijkt ons.

2 Reacties op “Nu ook subprime-hypotheekhysterie 
in Nederland”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Brammetje 

4 Jul 2008 om 00:52 

Geachte,

Na heel erg veel zoeken op Internet is uw bericht het enige wat ik kon vinden over PQ Finance uit Zutphen wat 
enigzins twijfelt aan de integriteit van deze club. 
Vanaf afgelopen vrijdag ben ik met partner bezig om te achterhalen wat wij in godsnaam verkeerd hebben 
gedaan, iets over het hoofd hebben gezien, of nog dommer…naief geweest? Eerlijk gezegd; we weten het niet 
meer. 
In het kort, althans een poging daartoe;

In januari 2008 hebben wij contact gezocht met PQ Finance, na het natrekken van deze club. Alles leek goed, 
bij het AFM, erkend hypotheekadviseur etc., geen negatieve berichten etc. 
Op dat moment hadden wij twee BKR noteringen waarvan wij zeker wisten dat die onterecht waren. Toch heel 
onze financielle handel en wandel op tafel gelegd bij de hypotheekadviseur van PQ. Op dat moment werd door 
hem een offerte aangevraagd bij ABN/AMRO, in april 2008 werd deze afgewezen door een te groot BKR. 
Hypotheekadviseur ging verder shoppen en wij vechten tegen de onterechte noteringen bij het BKR. 
Hypotheekadviseur vertelde dat als de BKR noteringen weg waren, er nog altijd een offerte aangepast kon 
worden. Inmiddels hadden wij een voorlopig koopcontract getekend bij de verkopend makelaar, met 
ontbindende voorwaarden welke inmiddels al drie keer zijn verlengd. 
In de tussentijd kwam adviseur met offerte van Hypotrust. Bij de ABN/AMRO was de te betalen rente 5,4%, bij 
Hypotrust schoot die omhoog naar 9,4% ivm de noteringen BKR. 
Nogmaals aangekaart dat we uiteraard niet gingen betalen voor een BKR hypotheek als zou blijken dat deze 
onterecht waren. Advies was; teken maar, we kunnen dit later nog oplossen. Na een poosje kwam er een 
tweede offerte van Hypotrust met 0,5% rente extra wegens door Hypotrust foutieve offerte van 9,4%. Schrik in 
de tent, bruto hypotheekkosten € 2031.= !! Na overleg met partner en nogmaals advies adviseur deze tweede 
offerte getekend. Ontbindende voorwaarden liepen tot 23 mei. Op 21 mei heb ik een mail gestuurd naar de 
verkopend makelaar met het verzoek om de ont. voorwaarden te verlengen met twee weken, waarop retour 
mail van de makelaar dat zij een en ander besproken had met onze adviseur, en hij vond het niet nodig de 
ontb. voorwaarden te verlengen……bankgarantie was inmiddels afgegeven bij de notaris. Tevens hadden we een 
levens en arbeidsongeschiktheidsverzekering naast de hypotheek afgesloten, wederom bij onze adviseur.
Ingaande op 1 juli, de dag van passeren van de akte bij de notaris. Half juni kreeg ik van de twee bedrijven het 
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Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland at Klokkenluideronline

bericht dat er een onterechte melding was gemaakt bij het BKR, en dat zij de onterechte vermelding zouden 
verwijderen. Deze berichten meteen doorgestuurd naar de adviseur. 
Vrijdag 27 juli laat in de middag melde de notaris dat er geen bankpapieren bij haar binnen waren. Gebeld met 
PQ, waar ons “even” medegedeeld had dat de Hypotrust om een nieuwe taxatie vroeg. Nog meer paniek in de 
tent…huur opgezegd per 1 juli, 300 adreswijzigingen de deur uit, gas etc. opgezegd. Verkoper woedend, hij 
moet nu langer zijn hypotheek betalen en zijn huurhuis waar hij pas 15 juli in kon etc. Een poel van ellende. 
Het weekend gebruikt om een en ander qua emailverkeer nog eens te lezen etc. Maandag j.l. zelf gebeld met 
Hypotrust, want adviseur was niet te bereiken. Contactpersoon bij Hypotrust vertelde dat de reden van de 
taxatie was dat zij het taxatierapport wat er lag niet vertrouwden. Deze taxateur was geregeld door adviseur. 
Verder wist hij te melden dat we blijkbaar een “foute” adviseur hadden, Hypotrust hield zich aan de 
aangeboden offerte, en zou nooit de offerte rente verlagen. 
Gebeld met de verkopend makelaar om haar mede te delen hoe erg we deze situatie vonden. Zij vertelde dat 
onze adviseur haar vrijdag j.l. nog gebeld had over de ontbindende voorwaarden en dat “zij het gesprek 
daarover met haar , maar moest vergeten” ???. Uiteraard heeft zij daar niet mee ingestemd. Telefoongesprek 
gevoerd met direkteur van PQ, die beloofde een en ander na te trekken en zou ons terugbellen…maar niets 
meer gehoord. 
Stand van zaken nu; we hebben geen hypotheek, de nieuwe taxatie was te laag (uitgevoerd door het NTS), 
medewerkster kantoor vertelde dat er een nieuwe aanvraag, wederom bij het NTS, weg was voor weer een 
nieuwe taxatie ??? Vond het niet nodig ons hierover in te lichten, nam samen met de adviseur de beslissing 
over weer een nieuwe taxatie ??? 
We moeten uiterlijk 15 juli as ons huis uit, hangt er een claim van de waarborgson = € 28.750,= boven ons 
hoofd, plus het onkostenlijstje van de verkoper.

Radiostilte bij de adviseur. We horen helemaal niets van hem. Het bericht over de nieuwe taxatie hoorde ik 
toevallig omdat ik belden naar PQ met vragen over de afgesloten verzekeringen…..en zo gaat het maar door. 
Inmiddels is het al weer vrijdag, en we weten echt niet meer wat te doen. We zijn lam geslagen, verdrietig en 
woedend. 

Irma van Roessel

2.  Shermine Goeloe 

22 Jul 2008 om 14:34 

Hoi Irma en Roessel,

Ik leef met jullie. Hoop echt dat het goed is gekomen. 
Zit namelijk ook in een zelfde situatie met een onterechte BKR melding. Hoe hebben jullie dat aangepakt? 
Succes jongens……vanuit mijn hart.
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« Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! Dutch credit crunch: wij wisten het in januari! »

Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters”
Gepubliceerd door Micha Kat 23 september, 2008 in Algemeen. 

mrvandersloot.jpg Van de situatie op Aruba weet ik in zoverre wat af, dat er veel 
hotemetoten zijn die zich laten verwennen door de veelal 

Colombiaanse hoeren. En iedereen kent iedereen, dus …. Het zou mij bijna verbazen 
als de vader van Joran niet zoveel compromitterende informatie over sleutelfiguren bij 
politie en justitie had, dat hij ze daarmee kan chanteren.

Aldus Wicher ‘de rammende rechter’ Wedzinga in een email aan deze website die reeds eerder op 

deze site werd geciteerd omdat de voormalig raadsheer in dezelfde mails de heren Donner en Hirsch 

Ballin beschreef als vaste bezoekers van een SM-club in Breda.  Thans staan de ‘Slootjes’ weer volop 

in de belangstelling omdat via een publikatie in De Telegraaf nu toch weer de focus wordt gericht op 

de ‘rechter in opleiding’ Paulus van der Sloot. Ook de ‘Emmy’ voor Peter R. de Vries voor zijn ‘Joran-

uitzending’ geeft de zaak weer actualiteit. Deze site heeft altijd gesteld dat vader-Sloot de sleutel 

vormt tot de oplossing van het Holloway-mysterie, maar dat Paulus in bescherming wordt genomen 

door het justitieel apparaat wegens zijn kennis van de seksuele excessen van de heren (en dames) 

rechters op ‘de eilanden’. Sterker: Paulus was een soort ’seksuele maitre de plaisir‘ voor het 

rechtersgilde die ervoor moest zorgen dat de magistraten voldoende kicks kregen! De onthulling van 

Wedzinga dat rechters zich op Aruba te buiten gaan aan sex met Colombiaanse hoeren is koren op de 

molen van deze hypothese. 

De moraal van dit verhaal: de zaak zal nimmer worden opgelost omdat alle hoge heren tot over en 

onder hun toga’s in de seksuele bagger verstrikt zijn geraakt! Als justitie de zaak serieus had willen 

aanpakken, was dat immers reeds lang gebeurd en zaten vader en zoon Van der Sloot reeds lang en 

breed achter de tralies!

14 Reacties op “Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor 
rechters””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

23 Sep 2008 om 15:36 

Micha,

Wat ieder weldenkend mens altijd al dacht over deze zaak, krijg met de huidige ontwikkelingen steeds meer 
handen en voeten. 
Het is triest daarbij te moeten instemmen met ‘de moraal van je verhaal’. 
Of kentert het tij alsnog?
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2.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 15:37 

Prostituee bezoek is niet verboden in Nederland en de Antillen. Ik zie niet in waarom ze daardoor chantabel 
zouden zijn. Wel zou de partner ingelicht kunnen worden maar daar laat je niet door chanteren. 
Natalee is door haar stiefvader naar Amerika gehaald. Ze werd door hem misbruikt en wilde niet meer terug. 
Bekijk de Netwerk uitzending daarover. Peter Rukker de Vries zit er naast.

3.  Observator 

23 Sep 2008 om 15:37 

Van ‘krijg’ maar even ‘krijgt’ maken…..

4.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 19:16 

Je moet Natalee zien als een soort Regina Louf. De stiefvader had allerlei hoge contacten in het Witte Huis. De 
Amerikaanse ambassadeur heeft het hoofd van de politie aldaar, Gerald Dompig, met de dood bedreigd. Zij 
hebben beslist over Natalee’s leven. Is ze inmiddels vermoord? Geeindigd in een snuff movie? De stiefvader 
weet het. 
Maar juist jij zou inmiddels moeten weten hoe zulke dingen in elkaar kunnen zitten.

5.  Micha Kat 

24 Sep 2008 om 04:48 

@AIRVD: 
Alles goed en wel, maar laten we ons hier even beperken tot de Nederlandse kant van de zaak en de feiten! Dat 
wil zeggen: de rol van Joran, van vader Van der Sloot en van het OM. 
Dat er bij het frustreren/saboteren van het onderzoek Amerikaanse belangen in het spel zouden kunnen zijn: 
ok, wij hebben altijd beweerd dat er OOK Nederlandse belangen in het spel zijn de waarheid onder de tafel te 
houden. Op dit punt zouden de Nederlandse en Amerikaanse belangen dus parallel kunnen lopen en dat zou ook 
prima verklaren waarom er vanuit de VS niet veel meer druk op Nederland wordt uitgeoefend deze zaak nu 
eens goed aan te pakken.

6.  Inanna 

24 Sep 2008 om 08:53 

Beste Micha, over seks en chantage op Aruba kan ik niet oordelen, maar de rol van moeder Beth in dit spel is 
nogal vreemd. 
Waarom verspreidde ze op Aruba eerst een poster met : “Natalee, ik zoek je. Bel me” om deze vervolgens te 
vervangen door een poster met “Vermist: Natalee”??? Waarom ontkent ze dat achteraf? Waarom doet ze alsof 
ze uren later op Aruba aankwam dan waar is? 
De hamvraag: Hoe kon Beth reeds op weg zijn naar Aruba, voor bekend was dat Natalee werd vermist? Die 
eerste posters, die dus zogenaamd niet zouden bestaan, zijn gedrukt in de VS. 
Wonderlijk dat deze vragen nooit zijn gesteld, dat deze sporen nooit werden gevolgd! De familie van Natalee 
klopt niet! 
Joran liegt nou eenmaal altijd, dus ook tegen Patrick? Gewoon een kletsverhaal van een puber die interessant 
wil doen tegenover zijn vriend de crimineel? Het is heel goed mogelijk dat Joran niets met haar verdwijning te 
maken heeft… 
Zie ook: 
http://www.nwo-info.nl/2008/02/19/waarom-joran-niet-wordt-aangehouden/?cp=7#comments

7.  AIRVD 

24 Sep 2008 om 09:49 

@Inanna 
Joran heeft er inderdaad niets mee te maken. Hij vertelde wat die crimineel Patrick wou horen zodat hij indruk 
kon maken onder invloed van verdovende middelen. 
De echte dader is de stiefvader maar dat spoor mocht niet gevolgd worden, de hoofdcommissaris, Gerald 
Dompig, werd met de dood bedreigd door de Amerikaanse ambassadeur.

8.  AIRVD 

24 Sep 2008 om 09:56 

He Micha, 
Maar de rol van vader van der Sloot zou dus anders zijn geweest. Niet zozeer chantage maar hij heeft het 
Amerikaanse spelletje meegespeeld. Onder bedreiging zoals bij Dompig gebeurde of misschien was hij zelf 
chantabel?

9.  noshit 

26 Sep 2008 om 22:23 

Nattelee, die avond ladderzat meeggegaan met Joran, extra volgegooid op het laatste moment, lijkt mij 
duidelijk alcoholvergiftiging, sluit ook aan bij verhaal Joran. Joran voelde zich schuldig (heeft de druppel 
geleverd die de emmer deed overlopen) en heeft het meisje laten dumpen in zee. 
Lichaamstaal gedurende de opname in de Rangerover verraadt dat hij de waarheid sprak, niets opscheppen, 
geleuter. 
Moord? geloof ik niet, zoek maken van een lijk? Ja! 
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Corruptie? duidelijk, vader heeft er vanaf het begin met de neus bovenop gestaan en gesoufleerd. 
Die Emmy heeft Peter de Vries verdiend, hulde!

10.  Juriste 

27 Sep 2008 om 13:47 

Ik begrijp niet dat die rechter Wicher nu ook e-mails stuurt aan Mischa. Mijn ervaring is dat rechters heel 
naieve, eerlijke mensen zijn, behalve dan de rechter-plaatsvervangers, tevens advocaat of bedrijfsjurist. 
Ex-rechter Wicher was zo naief om een Russin van internet te plukken. Daarmee bracht hij zichzelf in de 
problemen, want de Russinnen op internet zijn in de eerste plaats uit op een beter leven (geld). 
Ik werkte zelf voor de president van de rechtbank. Een zaak ging over een lerares, die in de krant een 
advertentie had gezien over een SM-kelder in Sittard. Zij ging naar die kelder om daar seksueel bezig te zijn. Er 
werden video-opnames gemaakt van haar activiteiten, zonder haar medeweten. Die video-opnames werden 
verspreid in een videotheek. Zij was bang voor haar reputatie als lerares, want de ouders van de kinderen in de 
klas zouden haar kunnen herkennen. Zij spande een Kort Geding aan via haar advocaat, maar kwam zelf niet 
mee naar de zitting. 
Alle griffiers van de rechtbank waren nieuwsgierig naar deze seksbom en wilden haar allemaal wel eens in het 
echt zien. De schrijvende pers was ook naar de rechtszaak gekomen met 2 personen. 
De President van de rechtbank schorste de zitting, want de vrouw moest de volgende zitting zelf verschijnen. 
De President van de Rechtbank was ook nieuwsgierig naar haar.

11.  Pierre Lebon 

28 Sep 2008 om 22:27 

Hoezo ben je naief als je een Russin van het Internet plukt?? 
Ik heb meerdere Russinnen van het internet geplukt en het is me altijd uitstekend bevallen. een stuk beter 
bijvoorbeeld dan de doorsnee assertieve, hoogopgeleide NL vrouw, met navelpiercing en edelhertgewei tattoo 
boven de bilspleet, die zich vooral onderscheiden, door het “zichzelf uit de markt prijzende gehalte” 
Ik hou wel van vrouwen, die achter het aanrecht staan en tevens een rechtzaak kunnen winnen, zonder daar 
bijzonder over te doen. 
Als je postings schrijft onder de naam: “JURISTE”, dan zou je jezelf eigenlijk eens een tijdje terug moeten 
trekken in een rustige omgeving om na te denken over de essentie van het leven en dan beslissen of je moet 
discussieren met mensen onder de noemer “juriste” 
Je vindt je kwalificatie belangrijker dan je naam? en dan nog eens JURIST(E), dus een jurist met een doos? 
Impressionant!!

12.  M. 
29 Sep 2008 om 18:08 

Pfff…

13.  Juriste 

30 Sep 2008 om 11:19 

Pierre Lebon, Ik ben juriste en ik trek me niets aan van aanvallen op mijn persoon. 
Uiteraad hebben de lieden, die op internet surfen naar vrouwen een voorkeur voor Russinnen, die een beter 
leven zoeken. En als de Russin dan een Nederlandse rechter treft, die haar in huis wil nemen voor hardhandige 
spelletjes, dan heeft zij gewonnen, wanneer zij haar verwondingen kan tonen in een TV-programma. Grote 
klasse! Andere Russinnen zijn minder gelukkig en worden opgesloten in een bordeel, wanneer zij gelokt door 
een beter leven naar Nederland komen.

14.  Pierre Lebon 

30 Sep 2008 om 17:35 

Juriste: ik bied mijn welgemeende excuses aan, ik reageerde een beetje OTT.
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Zaak-Holloway draait geheel om rol vader
Gepubliceerd door Micha Kat 23 november, 2007 in Algemeen. 

mrvandersloot.jpg Bizarre ontwikkelingen in de zaak-Holloway. Er zouden nieuwe verdenkingen 

tegen Joran van der Sloot zijn onstaan vanuit telefoontaps. Hierom is Joran 

opnieuw vastgenomen en overgebracht naar Aruba alwaar het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij 

de verdwijning van Natalee Holloway zal worden voortgezet. We hebben nu al tweeeneenhalf jaar 

operette en beschamend, nee zelfs potsierlijk geblunder in deze zaak achter de kiezen zodat wat er 

nog over mocht zijn van Nederland’s reputatie als rechtsstaat en beschaafd land inmiddels wel geheel 

de grond in is geboord. Geblunder? Reeds vanaf het allereerste begin was al duidelijk in welke 

richting er in deze zaak gezocht moest worden. Maar het onderzoek werd van hogerhand 

gefrustreerd. Waarom? Juist: vanwege de betrokkenheid van vader van der Sloot, een rechter. Een 

rechters kunnen in Nederland nu eenmaal nooit betrokken zijn bij een delict. Rechters in Nederland 

zijn namelijk mensen van een soort goddelijk materiaal vervaardigd die uitsluitend goede dingen 

kunnen doen en eerlijk en onpartijdig kunnen vonnissen. Mochten er onverhoopt idioten en 

criminelen zijn die iets anders te melden hebben over rechters, bijvoorbeeld dat zij delicten plegen of 

partijdig zijn, worden deze mensen ofwel gedebiliseerd ofwel wordt het delict ‘niet bestaand’ 

verklaard ofwel wordt het onderzoek naar de rol van de rechter gewoon zodanig ‘verkracht’ dat de 

rechterlijke macht geheel en al ongeschonden uit de strijd komt. Dat laatste scenario is het verhaal 

van het onderzoek naar de moord (want dat was het) op Natalee Holloway. Maar…. er zat een 

gigantische adder onder het gras! 

Die adder is het grootste gif dat er bestaat in strafrechterlijk onderzoek en heet: politiek. Recherche 

in het strafrecht gaat over waarheidsvinding en over feiten. De vraag of die feiten ‘prettig of 

onprettig’ zijn of politiek ‘gunstig of ongunstig’ mag daarbij uiteraard geen enkele rol spelen. Maar in 

Nederland ligt dat inmiddels heel anders zoals tal van gemanipuleerde opsporingsonderzoeken laten 

zien. Als de feiten wijzen op de ‘verkeerde’ dader worden deze gewoon vanuit het dossier de 

prullenbak ingekieperd zodat de pijlen gericht kunnen worden op een andere ‘goede’ dader. Of het 

onderzoek wordt gefrustreerd als er geen andere ‘dader’ beschikbaar is zoals in de zaak-Holloway. 

Well, de rechterlijke macht in de figuur van pappa Paulus van der Sloot moest dus in bescherming 

worden genomen tegen de reputatieschade die het gevolg zou zijn van een rechter die met zijn zoon 

in samenzwering een lijk laat verdwijnen van een blonde Amerikaanse studente… Maar in de VS 

denken ze daar heel anders over. Er ontstond steeds meer politieke druk vanuit de VS op Nederland 

om in deze zaak boter bij de vis te leveren. Dat heeft dan weer te maken met de familie van Natalee 

die in de VS nogal hoog in de boom schijnt te zitten en zelfs toegang zou hebben tot George W. 

persoonlijk. Dit is mijns inziens de achtergrond waartegen de nieuwe ontwikkelingen moeten worden 

gezien. Opnieuw dus een voorbeeld van ‘feiten’ die worden aangepast aan de politieke opportuniteit. 

Dat deze ‘feiten’ zouden bestaan uit telefoontaps is alarmerend omdat steeds meer zaken laten zien 

dat er met deze taps gemakkelijk te marchanderen valt. Mijn analyse is: de taps waaraan Joran van 
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der Sloot nu alsnog dreigt te worden opgeknoopt zijn net zo vals als de taps waarmee het OM 

probeerde Robert Horchner te nailen en de taps op grond waarvan de Koerdische zakenman Baybasin 

levenslang heeft gekregen. Eerst was het dus nodig de feiten te manipuleren om Joran en zijn vader 

uit de wind te houden, nu moet er opeens worden gemarchandeerd met de waarheid om -Joran 

althans- alsnog op te knopen. Want ruzie met de VS, nee, om dat te voorkomen is Joran een 

onbeduidend offer! Blijft over de vraag: wat gaat er gebeuren met pa? Wie biedt?

4 Reacties op “Zaak-Holloway draait geheel om rol 
vader”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

23 Nov 2007 om 16:11 

Scherp artikel, Micha. Dank je wel.

“Blijft over de vraag: wat gaat er gebeuren met pa? Wie biedt?”

Mijn suggestie op grond van de jurisprudentie: De dode Nathalie wordt beschouwd als “bijvangst.” ;-)  
Ik heb de link even op Nujij geplaatst: 
http://www.nujij.nl/de-zaak-holloway-en-de-telefoontaps.1348766.lynkx

2.  Micha Kat 

23 Nov 2007 om 17:19 

‘Klassenjustitie’ in rechtszaak Diessen 
door Tom Tacken

Donderdag 22 november 2007 - DIESSEN - In de zaak van een Diessense burenruzie heeft het Openbaar 
Ministerie (OM) de ’schijn van klassenjustitie’ gewekt. Dat oordeel velt de Nationale ombudsman, die daar de 
kwalificatie ‘zeer laakbaar’ aan toevoegt.

Slideshow image 
VORIGE 
START 
STOP 
VOLGENDE 
De ombudsman vindt dat de officier van justitie een Diessenaar had moeten vervolgen voor de vernieling van 
bomen, struiken en planten in de tuin van zijn buurman aan de Julianastraat. In plaats daarvan kwam het tot 
vervolging en ook veroordeling van zijn vrouw. 
De man zou zijn ontzien om zijn loopbaan niet te schaden. “De omstandigheid dat een mogelijke vervolging of 
veroordeling desastreuze gevolgen voor zijn functie als rijksaccountant bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties zou hebben, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman ‘geen enkele 
rechtvaardiging om betrokkene niet als verdachte aan te merken’, staat in het openbaar rapport van de 
ombudsman. 
Het is de buurman zelf, Jos van de Schoot, die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de ombudsman. Volgens 
hem is de politie in Oisterwijk al bij het eerste verhoor ingegaan op het verzoek van de vrouw om de volle 
verantwoording op haar schouders te laden: “Later is daar de officier van justitie in meegegaan. Het moet in 
Nederland toch niet kunnen dat iemand zijn straf ontloopt omdat hij een hoge baan heeft.” 
Het strafbare feit deed zich voor op 1 maart 2004. Om een uitbreiding aan hun woonhuis te kunnen bouwen, 
achtten de accountant en zijn vrouw het nodig om door hun aannemer groen bij de buren weg te laten halen. 
Van de Schoot: “Toen mijn vrouw smeekte daarmee op te houden, heeft onze buurman tegen de aannemer 
gezegd dat ie door moest gaan met omzagen. Dat hebben wij als bedreigend en intimiderend ervaren. We 
hebben dan ook tegen hem aangifte gedaan.” 
Met verbazing zag Van de Schoot vervolgens de echtgenote van zijn buurman als verdachte voor de 
politierechter verschijnen. “Ik heb verschillende malen naar het waarom gevraagd, maar kreeg steeds geen 
antwoord.” 
Later heeft hij zich bij het gerechtshof beklaagd. Dat de accountant zelf niet was vervolgd, bevreemdde ook het 
hof. 
Maar het gerechtshof achtte het ‘niet opportuun’ om dat alsnog te doen. De vrouw had immers al, volgens de 
veroordeling, een schadevergoeding van 750 euro overgemaakt.”

3.  Piermonde. 
24 Nov 2007 om 01:05 

Maar die Kat toch! Begrijp je het niet? Als mevrouw zichzelf opoffert voor haar man, dan kan manlief zijn mooie 
baantje behouden. Wie zou daarvoor niet zo weinig euros voor willen opofferen?

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Geslaagd, gezakt of blijven zitten? 

Pingback op 26 Feb 2008 om 07:53 
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« Maurice Lippens got it all right: meltdown! Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” »

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!
Gepubliceerd door Micha Kat 22 september, 2008 in Algemeen. 

zalm.jpg De economie stort in. Crisis staat voor de deur. We krijgen het enorm voor de kiezen. 

Een misdadige samenzwering van zogenaamd ‘deskundige’ betweters heeft ons 

gebracht tot waar we nu staan: de bodem van de afgrond. Deze ‘deskundigen’ hebben hun eigen 

zakken met hoongelach naar de ‘gewone man’ wiens belangen ze voorgaven te dienen op 

ongehoorde wijze gevuld en wentelen zich thans rond in luxe en decadentie. Maar nu is het tijd voor 

de payback voor al die investment bankers, accountants, consultants, advocaten, politici, professoren 

en andere malloten die meenden te weten hoe de wereld in elkaar steekt! Rob them back! Ze hebben 

geen enkel recht op de welstand die ze zich op misdadige wijze hebben toegeeigend! Hieronder een 

lijst -niet compleet- van de grootste criminelen uit de Nederlandse economie. 

GERRIT ZALM. Criminele minister van Financien die het volk voorhield dat 

 
met de invoering van de Euro (”geen prijsstijgingen! Ik herhaal: geen prijsstijgingen!”) het paradijs 

zou aanbreken. De werkelijkheid: sinds de Euro werd ingevoerd is alles kapot gegaan en begon een 

nooit eerder vertoonde downhill run! De landen zonder Euro (Zweden, Denemarken) doen het veel 

beter dan de landen met! Zalm zelf probeert intussen zijn zakken eens te meer te vullen via posities 

bij andere deelnemers aan de ‘economische samenzwering’ die maar een doel heeft: de burger 

bestelen en de deelnemers verrijken!

dassen.jpg ROGER DASSEN.  Baas van de mafia-bende Deloitte die ook maar een doel heeft: 

het vullen van de eigen zakken en het bestelen van de burger. Recent werd Deloitte 

nog veroordeeld voor ongekend bedrog bij de controle van de boeken van Ahold waarbij vrind Dassen 

een hoofdrol speelde. Dassen poogt zijn criminele activiteiten doorgaans af te schermen achter een 

waas van ‘verbeter de wereld’ en ‘los op die honger in Afrika’ hetgeen zijn diefstal van publieke 

gelden eens te meer een weerzinwekkend karakter geeft. Geen enkele accountant heeft de 

samenleving meer schade berokkend dan Roger Dassen. Deze man is werkelijk een ENORM GEVAAR 

voor de samenleving en verdient levenslang in de EBI te Vught. Voor meer info over de rol van 

accountants in de meltdown en Roger Dassen in het bijzonder zie deze link en deze link. Dassen 

wordt ook gehekeld in een recent comment op www.accountant.nl.

jaapwinter1.jpg JAAP WINTER. Deze professor annex toezichthouder annex wetgever annex 

ondernemer annex consultant staat symbool voor de verziekte cultuur van 

belangenverstrengelingen in Nederland waardoor niets meer is wat het lijkt en niemand meer doet 

wat men denkt dat hij doet of wat hij zou moeten doen.  Lees dit stuk voor meer over deze Jaap 

Winter die per direct van al zijn posities dient te worden ontheven en dient te worden berecht wegens 

verkrachting van de Nederlandse economie en rechtsstaat.

wellink1.jpg NOUD WELLINK. Symbool voor het ‘pseudo-toezicht’ in Nederland wat in feite 
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neerkomt op samenspanning met corrupte en criminele bankiers die zichzelf willen 

verrijken ten koste van de argeloze burger. Wellink heeft in zijn gehele loopbaan nimmer een 

moment van daadkracht getoond en elke crisis -zo ook deze- steeds proberen te downplayen met 

nietszeggende en ridicule comments. Het enige doel hierbij: tijd winnen voor zijn criminele vrinden de 

kassen van de banken te kunnen leegroven. Het grote voorbeeld van de wijze waarop Wellink en DNB 

‘toezicht houdt’ is het faillissement van Van der Hoop.

hessels1.jpg JAN-MICHIEL HESSELS. Hessels staat als ‘supercommissaris‘ absoluut symbool 

voor het complete falen van het onafhankelijk toezicht op ondernemingen. Deze 

onbeschaamde zakkenvuller spant bij Fortis, Philips en Heineken samen met het management en 

verraadt de belangen van de aandeelhouder voor eigen gewin. Let’s face it: niemand kan ook maar 

iets concreets noemen wat deze Hessels heeft bereikt, gedaan dan wel bedacht dat enige kwaliteit en 

visie verraadt. Sterker: Hessels is zo groot kunnen worden juist door nooit iets van betekenis te doen 

of te zeggen, want zo werkt het in het compleet verziekte en corrupte Nederland!

jensma1.jpg FOLKERT JENSMA. De voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad is de 

grootste verrader van de journalistiek uit de geschiedenis van de Nederlandse 

media.  Lees hier een beknopt overzicht van de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van deze journalistieke 

crimineel die de media als countervailing power voor het bedrijfsleven heeft uitgeschakeld, samen 

met zijn voorganger Ben Knapen. Jensma is thans min of meer kalltgestellt door NRC Handelsblad in 

afwachting van zijn berechting voor het Journalisten Tribunaal te Den Haag waar de grootste 

verraders van het vak will have to face justice.

groenink12.jpg RIJKMAN GROENINK. De voormalige bestuursvoorzitter van ABN Amro staat 

symbool voor een verziekte cultuur waarin CEO’s zich niet meer door algemeen 

belang of door het bedrijfsbelang, maar uitsluitend nog door eigenbelang laten inspireren.  De schade 

die Groenink Nederland heeft aangedaan is met geen pen te beschrijven (en dat is ook nooit gebeurd 

omdat de man door de media die met hem samenspanden altijd de hand boven het hoofd is 

gehouden). Pim Fortuyn zei het destijds al, nog voordat Groenink zou worden ontmaskerd als een 

criminele en incompetente charlatan: de man hoorde reeds lang thuis achter de tralies!

Deze mensen -more are to come- moeten voor een tribunaal worden gesleept net als het Joegoslavie-

tribunaal maar dan met als onderwerp: de willens en wetens vernietiging van de Nederlandse 

economie, schaamteloze zelfverrijking, overtreding van tal van wetten en regels. etc, etc……

37 Reacties op “Dit zijn de criminele schuldigen aan 
de crisis!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  EmileZ 

22 Sep 2008 om 15:27 

Heerlijk stuk - en nog waar ook ! 
De bovenstaande lullo’s zin BN-ers, maar eigenlijk lieden zonder inzicht. 
Het enige wat nog ontbreekt, dat is wat deze lieden jaarlijks opstrijken.

Noud Wellink: zo’n 450.000 Euro 
Deze man houdt dan regelmatig de mensen voor, dat de salarissen echt niet hoger mogen, want dat zou inflatie 
veroorzaken. Alsof dat salaris van onbenul Wellink redelijk zou zijn.

Dat de mensen het pikken, onbegrijpelijk….

2.  AIRVD 

22 Sep 2008 om 16:09 

Vooral Zalm is een grote crimineel. Met z’n zogenaamd sympathieke uitstraling maar achter dat masker gaat 
een monster schuil. Althans als ik af ga op zijn aandeel in de vernietiging van NL. De EURO is een grote ramp, 
en dat was de elite allang bekend. Het is niet voor niets dat een paar maanden voor de invoering van de euro 
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de wereld een groot trauma werd aangedaan, 9/11. Zodat iedereen in grote shock zou verkeren en niet zou 
protesteren.

3.  AIRVD 

22 Sep 2008 om 16:10 

Zalm is overigens maar een kleine pion. Maar wel een publieke pion.

4.  AIRVD 

22 Sep 2008 om 20:33 

Om precies te zijn: 9/11 was precies 3 maanden en 3 weken voor de invoering van de euro. En als je terug telt 
van december naar september dan was 11 september de 3e dindsdag van september. De 3e dinsdag van 
september maar dan omgekeerd. De start van een nieuw begin.

5.  Sophie 

22 Sep 2008 om 23:48 

De link tussen 9/11 en de invoering van de euro lijkt me complete onzin. Kan je die theorie eens wat deftiger 
onderbouwen?

6.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 00:31 

Het heeft niet direct iets te maken met de invoering van de euro. Maar het geeft aan dat het allemaal gepland 
is. Ik geloof namelijk niet in toeval.

7.  Jolinemaria 

23 Sep 2008 om 08:55 

Bekijk de film Zeitgeist op google video. De verbanden tussen de verschillende gebeurtenissen op het 
wereldtoneel worden daar glashelder uitgelegd.

8.  Samsonnait 

23 Sep 2008 om 11:47 

3 oktober komt het vervolg op Zeitgeist uit. 7 oktober stort de boel in, 15 oktober breekt de pleuris uit. Zo is 
ongeveer het script, maar daar hebben deze pim-pam-petters niks mee van doen. Het zogenaamde redden van 
de economie mbt de krediet-crisis is feitelijk de grootste diefstal uit de geschiedenis. 
Ik denk dat dit lijste wel een goede aanvulling is. http://www.whodidit.org/cocon.html 
700 miljard, om de maffia te redden… De hier genoemde heren zijn in vergelijking armoedzaaiers bij de echte 
graaiers.

9.  RuudHarmsen 

23 Sep 2008 om 12:00 

Micha Kat schreef: 
=== 
De werkelijkheid: sinds de Euro werd ingevoerd is alles kapot gegaan en begon een nooit eerder vertoonde 
downhill run! 
/===

Grote, grote onzin. De euro is ontzettend handig (ik geniet er elke keer weer van als ik in het buitenland ben), 
aparte valuta per land in Europa is klunzig (pas in Denemarken geweest, wat een getob!) en de huidige 
problemen op de financiële marketenhebben NIETS maar dan ook helemaal met de euro te maken.

Jammer dat Micha Kat soms rake dingen schrijft, maar ook zo vaak doorschiet en de weg volkomen kwijt is.

10.  RuudHarmsen 

23 Sep 2008 om 12:02 

=== 
Noud Wellink. […] Het enige doel hierbij: tijd winnen voor zijn criminele vrinden de kassen van de banken te 
kunnen leegroven. 
/===

Nog meer flauwekul van Micha Kat.

11.  RuudHarmsen 

23 Sep 2008 om 12:09 

AIRVD, 22 Sep 2008 om 16:09: 
=== 
De EURO is een grote ramp, en dat was de elite allang bekend. Het is niet voor niets dat een paar maanden 
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voor de invoering van de euro de wereld een groot trauma werd aangedaan, 9/11. Zodat iedereen in grote 
shock zou verkeren en niet zou protesteren. 
/===

Dwaze, onzinnige complottheorie die nergens op slaat. Waarom toch je eigen leven verpesten met zelf 
VERZONNEN leed dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat? Het leven is zo soms toch al wel moeilijk genoeg. 
Waarom het dan nodeloos moeilijker maken terwijl dat helemaal niet hoeft? Geniet eens van de vele mooie 
dingen die er zijn, denk eens positief!

AIRVD, 23 Sep 2008 om 00:31 
=== 
Maar het geeft aan dat het allemaal gepland is. Ik geloof namelijk niet in toeval. 
/=== 
Paranoia. Dat is een ernstige geestesziekte. Je vertoont symptomen (zeg ik als geïnteresseerde niet-arts). Dat 
is ongezond.

12.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 12:20 

Als je aan een Afrikaanse bosjesman verklaard dat wij naar de maan zijn geweest zal hij je voor gek verklaren, 
of als bezetene bestempelen. Jij bent de bosjesman in dit vergelijkende voorbeeld. Het is dus een kwestie van 
kennis.

13.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 12:29 

Verklaart…

14.  Juriste 

23 Sep 2008 om 12:34 

Micha schiet af en toe te ver door, maar dat is inherent aan het klokkenluiden: Het geluid moet ver doordringen 
en dan moet het wel luid en duidelijk zijn en niet te subtiel. (De Euro vind ik persoonlijk erg handig, omdat ik 
steeds tussen Belgie en Nederland heen en weer pendel). 

Het lijstje namen is nog niet compleet en kan nog worden aangevuld.

15.  Sophie 

23 Sep 2008 om 13:16 

Ik geloof evenmin in toeval, maar uw redenering over de invoer van de euro staat op drijfzand. Geef harde 
feiten en een logische argumentatie i.p.v. losse flodders! Anders is uw verhaal geen euro waard.

16.  juwita 

23 Sep 2008 om 13:46 

Zalm was Minister van Financien ! En dus niet, zoals Micha schrijft,: van Economische Zaken. Hij was wel ooit 
ambtenaar bij EZ en later directeur bij EZ-onderdeel het Centraal Planburo (alleen de naam ‘Planburo” al doet 
je bijna gieren van het lachen)

17.  esplanade 

23 Sep 2008 om 17:04 

Zucht.

De euro werd niet op 1 januari 2002 ingevoerd, op die datum ging het alleen maar om munten en biljetten. De 
euro dateert van 1999.

Een land dat Micha zo maar weg laat uit zijn opsomming van landen die zonder de euro floreren, is het 
Verenigd Koninkrijk. Daar sloeg men zich trots op de borst dat ze zonder de euro de economie zo goed voor 
elkaar hadden. Echter, geen land in Europa zal zo hard door de crisis worden getroffen als het VK. 

En een opmerking als “Wanted dead or alive” kan echt niet.

18.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 17:16 

@esplanade 
Wat een onzin compleet met een verzuchting. De euro werd 1 januari 2002 ingevoerd daarvoor bestond het 
virtueel. Maar dat zegt geen drol. Vanaf 2002 begonnen de europrijzen. En de VK heeft juist nergens last van 
gehad en zullen als een van de weinige landen weinig merken van de crisis.

19.  Micha Kat 

23 Sep 2008 om 17:35 

@juwita en esplanade: 
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dank voor de verbeteringen en de kritiek! 
Maar de invoering van de Euro staat wel degelijk direct in verband met de huidige crisis. Het sleutel-begrip is 
hier: internationaliseren van economie en risico’s. Als je systemen ‘uitsmeert’ over meerdere landen wordt het 
zo ingewikkeld dat het niet meer duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het is het leerstuk van :iedereen 
is verantwoordelijk, dus niemand. De crisis in de VS kon uitgroeien tot monsterlijke proporties juist omdat 
buitenlandse banken enorme pakketten van deze toxic hypotheken opkochten. Hierdoor konden de banken in 
de VS jaren langer doorgaan met het verstrekken van deze ‘giftige’ leningen. Toen de capaciteit van 
Amerikaanse banken om deze shit te kopen was uitgeput, werden ze gewoon ‘over the fence’ gekieperd! 
Doordat er Euro er is, is het voor Europese banken veel makkelijker geworden dergelijke foute produkten op te 
kopen. De Euro heeft dus een sterk aanjagend effect gehad op de crisis.

Bij de invoering van de euro luisterde niemand naar het volk, maar werd de agenda bepaald door duistere 
krachten; dat blijkt er vooral uit dat de invoering ’stiekum’ werd bekokstoofd via een politieke ‘overvaltechniek’, 
precies zoals landen oorlogen worden ‘binnengerommeld’, dan blijkt de democratie (zie Irak) ook opeens niet 
meer te werken. 
De huidige crisis is ook veroorzaakt omdat ook de overheid in de VS geheel in de greep is geraakt van duistere 
(business)krachten die via peperdure lobbyisten de weg effenden voor Wall Street om alles te kunnen doen wat 
ze wilden ter plundering van middelen en burgers.

20.  esplanade 

23 Sep 2008 om 17:40 

@AIRVD,

Ah ja, dat de huizenprijzen in VK in een jaar met 11% zijn gedaald (met verdere forse daling voorspeld), maakt 
niets uit. Daar merkt de economie niets van.

Voo wat betreft vermeende prijsstijgingen door de invoering van de euro: er is een enorm verschil vanaf 2002 
tussen de werkelijke inflatie en de “gevoels-inflatie” (zie grafiek http://redir.vara.nl/tv/zembla/20050526/docs/
inflatie_en_ inflatieperceptie.pdf). 

Daar zijn vele oorzaken voor te geven, zie bijvoorbeeld dit artikel van het CBS: www.cbs.nl/NR/rdonlyres/
AB3F1E9D-EFED-4FD9-9393-E59F762D5C9B/0/2007gevoelsinflatieart.pdf

21.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 18:24 

Jaja, het CBS als bron gebruiken, de club die middels allerlei rekentrucs beweert dat de prijzen niet buiten 
proportioneel gestegen zijn. Gewoon glashard ontkennen ipv er wat aan te doen. Met dank aan Zalm. Vraag het 
eens aan de man op straat en 9 van de 10 zullen beamen dat de prijzen buiten proportioneel gestegen zijn. 1 
van de 10 zal het ontkennen, dat zijn de graaiers die profiteren of leven in een ivoren toren, zoals medewerkers 
CBS en CPB.

22.  esplanade 

23 Sep 2008 om 19:00 

Micha,

Quote: 
Toen de capaciteit van Amerikaanse banken om deze shit te kopen was uitgeput, werden ze gewoon ‘over the 
fence’ gekieperd! Doordat er Euro er is, is het voor Europese banken veel makkelijker geworden dergelijke 
foute produkten op te kopen. De Euro heeft dus een sterk aanjagend effect gehad op de crisis.

Dit begrijp ik niet. Ten eerste hebben banken in de Eurozone relatief weinig exposure naar de US mortgage 
assets (in tegenstelling tot bijvoorbeeld UBS). Ten tweede, waar is het woord ‘doordat’ op gebaseerd? Waarom 
werd het voor Europese banken makkelijker US assets te kopen toen de euro werd ingevoerd? Dat geef je niet 
aan.

23.  RuudHarmsen 

24 Sep 2008 om 09:11 

esplanade, 23 Sep 2008 om 17:04 

100% eens met alles wat je daar schrijft.

esplanade, 23 Sep 2008 om 19:00 

Terechte vraag, deze opmerking van Micha is ook naar mening onzin.

24.  RuudHarmsen 

24 Sep 2008 om 09:16 

esplanade, 23 Sep 2008 om 17:40 
=== 
@AIRVD,

Ah ja, dat de huizenprijzen in VK in een jaar met 11% zijn gedaald (met verdere forse daling voorspeld), maakt 
niets uit. Daar merkt de economie niets van. 
/===

Denk het wel. En als ik de makelaarsprogramma’s mag geloven, zijn de huizenprijzen in GB nog extreem hoog 
(of dat waren ze kort geleden, toen die programma’s werden opgenomen), zelfs als ik de foute omrekening 1 
pond = 1,5 euro van de ondertiteling corrigeer naar 1,25. Daar mag best een beetje lager om reëel te worden.
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Maar voor iemand die net duur heeft gekocht is het zuur als het dan opeens daalt, natuurlijk, dat snap ik ook 
wel.

25.  RuudHarmsen 

24 Sep 2008 om 09:20 

=== 
Jaja, het CBS als bron gebruiken, de club die middels allerlei rekentrucs beweert dat de prijzen niet buiten 
proportioneel gestegen zijn. Gewoon glashard ontkennen ipv er wat aan te doen. 
/===

Mijn induk is dat de prijzen in de horeca wel zijn gestegen (nadat ze jarenlang veel lager waren dan in het 
buitenland) maar in de supermarkt niet.

=== 
[…] ipv er wat aan te doen. 
/=== 
Blij dat we niet in een land leven waar het aan het CBS is om “er wat aan te doen”.

Prijzen ontstaan in de markt, ook de regering kan daar niets aan doen en hoort daar ook niets aan te doen.

26.  RuudHarmsen 

24 Sep 2008 om 09:27 

esplanade, 23 Sep 2008 om 17:40 

Eerste link doet het niet. 
Tweede link: interessant en goed stuk van het CBS. Laat zien dat het zo simpel niet is. Geen rekentrucs maar 
uitleg.

27.  AIRVD 

24 Sep 2008 om 10:24 

@Ruud Harmsen 
Het CBS levert de cijfers waarmee Den Haag vervolgens beleid uitzet, niet zo onnozel. 
Het CBS werkt met rekentrucs om de belachelijke prijsstijgingen te camoufleren. Waarom ze dit doen? 
Misschien een een-tweetje tussen Zalm en een VVD’er aldaar. Of misschien ter promoting van de duro, EU 
subsidie. Heb dat niet onderzocht, weet in ieder geval dat het CBS de boel bedondert.

28.  esplanade 

24 Sep 2008 om 11:25 

@RuudHarmsen 24 Sep 2008 om 09:27 

Hier nogmaals een poging voor de eerste link. http://redir.vara.nl/tv/zembla/20050526/docs/inflatie_en_ 
inflatieperceptie.pdf

Dit is een grafiek van de prijsontwikkemling in de horeca. Hier blijkt duidelijk uit dat die prijzen inderdaad 
behoorlijk zijn gestegen bij de invoering van de euro: http://redir.vara.nl/tv/zembla/20050526/docs/
prijsstijgingen caf

29.  esplanade 

24 Sep 2008 om 11:28 

Krijg een SQL error message. Procent-tekens in de url’s lijken voor problemen te zorgen. 

Via deze link kom je op punt waar je door kunt linken: 
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20050526/zembla

30.  somber zicht 

25 Sep 2008 om 17:07 

http://www.driegeleding.org/essays/2002-03-003.html

.. arbeidsdwang in handen van internationale bankiers.

.. malafide praktijken … met valsmunterij als basis. 

” 
De DNB is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel geheel onafhankelijk geworden van de staat. Deze 
wijziging was noodzakelijk opdat de DNB toe kon treden tot het stelsel van de Europese Centrale Banken. 
Feitelijk, en gezien het bovenstaande, betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank van 
het soevereine recht van de EMU-landen om zelf de gelduitgifte te regelen. Artikel 104 van het Verdrag van 
Maastricht 1992 bepaalt daarnaast ondubbelzinnig: “De centrale bank is in het geheel niet gehouden om de 
regering van krediet te voorzien, de centrale bank kan niet gedwongen worden zulk een krediet te verschaffen”. 
(29) Daardoor moeten regeringen primair via de reguliere banken zorgen voor financiering. Dit én de 
soevereiniteitsoverdracht betekent formeel een complete uitsluiting voor een land om schuldloos zijn eigen 
economie met zijn eigen geld te voorzien en zelf de geldhoeveelheid en waarde te regelen, b.v. à la Lincoln 
(feitelijk is de ECB zo een kopie geworden van de Federal Reserve). 
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Zo zijn de staatsschuld en het belastingstelsel, aangedreven door een constante inflatie, bij uitstek middelen ter 
effectuering van arbeidsdwang, in handen van internationale bankiers. 

De Euro lijkt zo op het eerste gezicht een kostenbesparing en een welkome telg in een hoogst intelligent 
financieel systeem, maar nader bekeken eerder een verdere bezegeling van malafide praktijken in een 
geldsysteem met valsmunterij als basis. 
“

31.  AIRVD 

25 Sep 2008 om 17:17 

Wederom met je eens somber zicht. Slavendrijven is het.

32.  esplanade 

25 Sep 2008 om 18:15 

@ somber zicht

Sorry, maar mis ik iets? De staat kan toch gewoon obligaties uitgeven ter financiering van haar activiteiten? 
Daar komen banken toch nauwelijks aan te pas?

33.  AIRVD 

25 Sep 2008 om 18:36 

@esplanade 
Ben geen econoom, maar lopen die obligaties niet via banken of andere financiele instellingen? 
En obligaties zijn niet renteloos.

34.  AIRVD 

25 Sep 2008 om 18:46 

Wiki: Staatsobligaties worden door min. van Financien uitgegeven.

35.  somber zicht 

25 Sep 2008 om 19:11 

Het gaat om de euro zelf; aan iedere euro die wordt uitgegeven hangt een schuld, omdat de staat de euro niet 
zelf uitgeeft, maar “leent” van een bankier. 
Deze schuld kan alleen worden voldaan met meer te lenen geld, dus meer schuld.

De kern van de amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog lag in het feit dat het VK deze scam wilde opdringen aan 
de amerikanen, maar dat de amerikanen hieraan niet wilde meewerken.

Opvallend dat “wij” als geinformeerd burger onze ziel wel zonder verzet aan de euro hebben verkocht.

36.  RuudHarmsen 

25 Sep 2008 om 21:10 

=== 
Het gaat om de euro zelf; aan iedere euro die wordt uitgegeven hangt een schuld, omdat de staat de euro niet 
zelf uitgeeft, maar “leent” van een bankier. 
Deze schuld kan alleen worden voldaan met meer te lenen geld, dus meer schuld. 
/=== 
Daar gaan we weer. Dezelfde onzin maar steeds blijven herhalen, tegen elke logica in, dan gaan er steeds meer 
mensen in geloven!

37.  somber zicht 

25 Sep 2008 om 22:19 

@ RuudHarmsen 25 Sep 2008 om 21:10 

Oorlogen worden om deze onzin gevoerd.

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=“the refusal of king george III”&btnG=Google zoeken&meta=

http://www.zeitgeistmovie.com

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (7 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

http://airvd.wordpress.com/
http://airvd.wordpress.com/
http://airvd.wordpress.com/
http://rudhar.com/
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=
http://www.zeitgeistmovie.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html


Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

« Maurice Lippens got it all right: meltdown! Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (8 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1071/maurice-lippens-got-it-all-right-meltdown.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/zalm.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/zalm.jpg [3/11/2009 12:17:48 AM]



http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/fortis-top.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/fortis-top.jpg [3/11/2009 12:17:48 AM]



Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens Het woord is nu aan Fortis en Lippens zelf. Ask! »

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster
Gepubliceerd door Micha Kat 29 augustus, 2008 in Algemeen. 

manen_j.jpg Lippens-advocaat Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek is niet 

tevreden over de gang van zaken. Hij stuurde gisteren een brief (vanmanenbrief.

pdf) waarin hij stelt dat uw webmaster de vaststellingsovereenkomst schendt, ondermeer door ‘de 

schikking in een voor mij gunstiger daglicht te plaatsen dan gerechtvaardigd’ in het artikel op deze 

website Webmaster behoudt ongeslagen proces-status. Ook vindt Van Manen het maar niks dat uw 

webmaster spreekt (ondermeer in dit artikel op deze site) over de CPML, de Commissie Pedofilie 

Maurice Lippens. Joris van Manen (die in deze zaak al meerdere steken heeft laten vallen) maakt het 

nota bene zo bont door te schrijven dat mijn eigen advocaat zou hebben gezegd dat ‘deze opvatting 

van uw webmaster op een misverstand berust’. Tenslotte klagen Lippens en Van Manen er nog over 

dat ‘de opmaak van de rectificatie niet conform is aan hetgeen is overeengekomen in artikel 2.2 van 

de vaststellingsovereenkomst’. Ze kondigen aan de ‘executie van de verbeurde boeten terstond in te 

zetten’ als niet vandaag om 11:00 aan hun eisen is voldaan. De laatste drie punten van hun 

eisenpakket zijn inmiddels ingewilligd -ik mag ook niet verwijzen naar de afdeling Persvoorlichting 

van Fortis, ze willen daar niets met mij te maken hebben, who cares? - maar het eerste punt-

verwijdering van de genoemde stukken op deze site- is te belachelijk voor woorden. Het is nota bene 

Fortis zelf geweest dat er door het intrekken van het Kort Geding voor heeft gezorgd… 

dat uw webmaster zijn ongeslagen proces-status heeft kunnen behouden (waarvoor nogmaals dank, 

Maurice en Joris!). In het stuk staat geen woord dat niet 100% juist is en ik ben dan ook bang dat ze 

bij Fortis het juiste perspectief in deze affaire een beetje uit het oog aan het verliezen zijn, met alle 

respect voor de ‘top-bankiers’ natuurlijk. Dat geldt zo mogelijk nog meer voor hun gefoeter op de 

CPML. Artikel 1.4 van de samenwerkingsoverenkomst: Indien partijen van mening verschillen over de 

onrechtmatigheid van een artikel, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te staan 

indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien 

de voorzieningenrechter in KG een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst. De ‘een of meer 

door partijen aan te wijzen derden’ vormen zo’n beetje de beste definitie voor het woord ‘commissie’ 

denkbaar. (Van Daele: een commissie is een ‘groep mensen aan wie een bepaalde opdracht wordt 

gegeven’). Over de rechtmatigheid van het gebruik van het woord ‘commissie’ kan dus geen 

misverstand bestaan. Moet de CPML dan anders heten? Bijvoorveeld de ‘COEVML’, de Commissie 

Onderzoek Eminente Verdiensten Maurice Lippens? Nee, want in 1.3 van de overeenkomst is toch 

duidelijk sprake van artikelen waarin Fortis en Lippens ‘op enigerlei wijze in verband worden gebracht 

met pedofilie, pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen. Van ‘eminente 

verdiensten’ zijdens Lippens is nergens sprake! Hoe is dan een andere naam voor de CPML denkbaar 

dan juist de Commissie Pedofilie Maurice Lippens?

Niet uw webmaster, maar Fortis schendt de overeenkomst door nu op hoge poten verwijdering van 

artikelen te vorderen en deze artikelen niet voor te leggen aan de CPML zoals ze zouden moeten doen 
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Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

conform de vaststellingsovereenkomst. Overigens schendt Fortis de overeenkomst eens te meer door 

te weigeren medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de CPML en al helemaal door uw 

webmaster een ‘verbod’ op te leggen over een commissie te spreken. We beraden er ons thans over 

op welke wijze we de bank hiervoor in rechte zullen gaan aanspreken.

27 Reacties op “Woedend Fortis op oorlogspad 
tegen webmaster”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  somber zicht 

29 Aug 2008 om 08:55 

Zijn er nog mensen die een rekening hebben lopen bij Fortis /ABN-AMRO?

2.  Kantklosser 

29 Aug 2008 om 09:52 

Ja, ik. Maar ik denk eraan die op te heffen. Ik wil niet dat een gore pedo mooi weer speelt van de winst op mijn 
geld.

3.  Joha 

29 Aug 2008 om 10:03 

Micha, dit soort kronkelende constructies en abnormale eisen mag je niet verbazen. Deze mensen zijn allemaal 
behoorlijk de weg kwijt, incl. hun advocaten die hierin meegaan. Je zult je moeten voorbereiden op nog veel 
meer van dit soort toestanden. Je kunt hier echter heel veel uit opmaken over de stand van zaken. 
Succes en vergeet niet dat je een gezonde achterban hebt!

4.  A-nonima 

29 Aug 2008 om 10:09 

Als je meermaals genoemd staat in de X-dossiers en topman wil blijven van een toponderneming is dat een 
contradictio in terminus.

Vervolgens ga je dan een commissie oprichten die praatjes daarover moeten voorkomen en vaststellen hoe 
pedofiel hij is volgens wettelijke richtlijnen.

Hoe gestoord moet je zijn om kinderen te misbruiken en in de pers te verschijnen. Die vent is hondsbrutaal en 
in dat bedrijf zitten er nog meer, laten we het daar ook eens over hebben…

5.  Observator 

29 Aug 2008 om 10:26 

@ Somber zicht Kantklosser: 
Mijn lieve echtgenote, die de wereldellende niet zo volgt, had tot voor zeer kort een rekening bij Fortis lopen. 
Nadat ik haar vertelde van welk type bank zij gebruik maakte heeft ze stante pede haar rekening leeggehaald 
en opgezegd.

@ Joha 
De weg kwijt, ja. En goed ook! 
In paniek doet een kat dan rare sprongen….

@ A-nonima

Helemaal eens met je opvatting. 
Wat zou onze ‘normen en waarden’-clown hier nu van vinden? 
Moet hij niet eens in actie komen, aangezien ook Nederland betrokken is bij deze immoraliteiten?

6.  E-bee 

29 Aug 2008 om 10:45 

Vieux porc is een vriend van deze niksnut met het uitgestreken normen en waarden gezicht. Gedurende zijn 
gehele regeringsperiode is die nog nergens voorin actie gekomen.

7.  Wijze van Zion 

29 Aug 2008 om 12:21 

Fortis Lippens Kat : circa 12.000 hits en dat heeft er geen reeDt mee te maken dat Fortis- en ABN-Amroklanten 
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als gekken naar de Nederlandsche concurrenten hollen….

Fortis, getting you there…….

8.  Wijze van Zion 

29 Aug 2008 om 12:28 

Het wachten is nu op de (bedrijfs)juristen van Fortis die Van Manen gaan pressen om de zaak op te lossen en 
zich suf gaan piekeren hoe het schervenlogo Fortis uit deze steeds penibeler wordende situatie los te weken……

9.  M. 
29 Aug 2008 om 14:52 

Ben het ook eens met Anonima’s reactie om 10.09u.

Ik vermoed dat de heer Lippens zich onaantastbaar waant. En ook nog eens een enorm ego heeft.

10.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:02 

Zoals ik al eerder TERECHT constateerde: Fortis had zich geheel en al moeten distancieëren van de ziekelijke 
kinderhops praktijken van haar Bestuursvoorzitter Graaf Lippens. 
De bank verdient (ivm haar klanten) een doorstart en de mogelijkheid op herstel van vertrouwen, zonder 
gehinderd te worden door Senior Executives met een buitengewoon duister verleden.

11.  coosie 

29 Aug 2008 om 22:25 

Lippens koopt aandelen Fortis

President-commissaris Maurice Lippens van Fortis heeft 80.000 aandelen van zijn eigen bedrijf gekocht. Met 
deze transactie is een bedrag gemoeid van euro 712.000.

Dat blijkt uit een melding bij de Belgische toezichthouder. 

De transactie is gedaan op 27 augustus. Toen sloot de koers van Fortis op euro 9,03. Lippens heeft de aandelen 
gekocht voor euro 8,90 per stuk. 

bron: 
http://www.fd.nl/artikel/9983163/lippens-koopt-aandelen-fortis

12.  Barbelo Perfect Glory 

29 Aug 2008 om 22:25 

Inspiratie voor Allen. 
I denk dat Joris en Maurice nog wel een keertje huilend terug denken aan hun zielige leventje hier op deze 
mooie planeet.

Hun gevoel dat geld en macht hen aanzien en respect brengt is de grootste illussie van hun bestaan.

Loreena Mckennitt - The Mists of Avalon 
http://www.youtube.com/watch?v=SFpdJ0q1hj4

Princess of Egypt 
http://www.youtube.com/watch?v=S7RC0Mbzm0o

Battle Hymn lord of the rings 
http://www.youtube.com/watch?v=J5Ay_6kdvE0

Laat kinderen kinderen zijn en laat ze beschermt en in vrijheid opgroeien. 
Your ‘Thrones’ will Fall.

13.  A-nonima 

29 Aug 2008 om 23:34 

Situatie,s als bij Fortis/lippens spelen in de maatschappij op alle niveau,s. In de politiek is dit al decennia aan 
de gang. Toen zichtbaarder werd dat allerlei onzichtbare organisaties feitelijk de de dienst uitmaakten waren de 
sleutelposities bij de “Nederlandse” Politie en Justitie al lang bezet door leden van dit internatinale syndicaat 
wiens oorsprong trouwens in Duitsland ligt. En de politiek, feitelijk loze zakkenvullers die de opdrachten van 
een vreemde mogendheid uitvoeren, hebben een embargo geregeld zodat hun inkomen geen gevaar zal lopen. 
Ook hier zie je dit verschijnsel, als je tenminste meent op te kunnen maken dat een minister van justitie zich in 
een SM- gelegenheid bevond. Politie functionarissen en justitiemedewerkers en magistraten worden op ieder 
niveau betrokken in chantabele activiteiten, het zou u allen verbazen waar deze wellustige lieden zich mee 
bezig houden. Door de mediagiganten die de markt beheersen wordt alleen over de kleintjes geschreven en 
meestal nogal overdreven ook maar het betreft hier de stilgezwegen elite die tezamen de grootste 
internationale organisatie van kindermisbruikers vormen en deze exploiteren voor hun eigen perverse 
genoegens. Zelfs baby,s. Het gegeven dat die vieux porc zich zo manifest durft op te stellen is een teken aan de 
wand van de maatschappij… en een klap in het gezicht van zijn slachtoffers. Het is namelijk een eerste klas 
psychopaat die in iedere andere situatie zonder geld meteen zou leiden tot een inflatie van zijn persoonlijkheid, 
gebakken lucht. Wat zijn klanten hiervan vinden vraag ik mij regelmatg af, want wie daar nog zaken mee doet 
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mag van mij failliet gaan. Een dergelijke topman dient namelijk een doeln is daar niet toevallig. En deze 
organisatie is vergeven van deze lieden.

14.  Wijze van Zion 

30 Aug 2008 om 00:14 

….en Fortis maar lippen(s)diensten bewijzen……..

15.  Wijze van Zion 

30 Aug 2008 om 00:18 

En Kat kan z’n hele weblog volschrijven over Lippens cs, zolang hij citeert uit, en verwijst naar het boek van 
John Stevens…..

16.  Inanna 

30 Aug 2008 om 12:12 

Nu ook op de voorpagina van Zapruder: 
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_kindervrienden_van_fortis/rss

Het staat gewoon 1-0 voor kat.

go, Micha, go!

17.  Pierre Lebon 

30 Aug 2008 om 16:49 

Lippens-advocaat Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek heeft volgens mij EEN HELE SLECHTE 
JOB gedaan voor zijn adelijke cliënt, met een monsterovereenkomst die waarschijnlijk nooit in de praktijk zal 
worden gebracht. 
Ik denk dat “oom maurice” dat inmiddels ook wel door heeft. Raar eigenlijk dat zo’n snel ogende, dynamische, 
jonge, generatiebewuste en geangageerde advocaat zo weinig bewustzijn toont voor de veelzijdigheid en “de 
lange arm” van het Internet. 
Hij had natuurlijk zijn cliënt vooraf eerlijk moeten inlichten over zijn toch relatief beperkte mogelijkheden om 
“THE FREEDOM OF SPEECH” via het WWW effectief in te perken. Maar ja, dat kost omzet! 
Er zijn zowieso nog een aantal andere sites waar Lippens duidelijk in verband wordt gebracht met misbruik in 
de meest brede zin van het woord en laten we niet vergeten, AS WE SPEAK worden het er als maar meer….. 
Geen lieve Lippens die daar iets aan kan doen

18.  Pierre Lebon 

30 Aug 2008 om 16:56 

En dan moet je hierbij nog bedenken, dat één zo’n briefje aan Kat door de juridische formulering al gauw, pak 
em beet anderhalf uur (De nederlandse taal is al sedert 10-tallen jaren niet meer wat het geweest is) tegen een 
honorarium van minstens 450 Euri per uur aan Lippens/Fortis wordt gefactureerd. 
Hiermee wil ik maar zeggen, dat al dit gedoe toch weer een bijdrage levert aan de economie en dus niet alles 
negatief is aan dit verhaal. 
Op naar de volgende interventie Jorissie!!!!

19.  Juriste 

30 Aug 2008 om 19:22 

Inderdaad Pierre, Joris van Manen moet zo’n brief schrijven omdat hij uren moet declareren bij Fortis, namens 
zijn werkgever de Brauw Blackstone Westbroek. Het niveau van de brief is bedenkelijk omdat hij schrijft over 
“zij”, terwijl hij het heeft over de wederpartij. 
Van Manen bewaart de juridische afstandelijkheid niet en lijkt te jagen op de webmaster. Hij jaagt daarmee 
Fortis op kosten. De eventuele boete komt immers niet ten goede aan Fortis, maar aan een stichting tegen 
kindermisbruik.

Er is volgens mij niemand binnen Fortis, die de advocaat aanstuurt. 

De persdienst wil niet genoemd worden op deze site volgens Joris van Manen, maar dat betwijfel ik ten zeerste. 
Een persdienst wil altijd genoemd worden, want daar is een persdienst immers voor: Om de PR te verzorgen. 
Zoals ik al eerder opmerkte in een eerder bericht wordt de Communicatie afdeling van Fortis gepasseerd. Er is 
een leemte bij Fortis op het gebied Public Affairs en Communicatie.

20.  Erik B. 
30 Aug 2008 om 19:33 

Oh, een leemte in de public affairs en communicatie? Ik ken nog een geschikte mamagementcoach annex 
communicatiedeskundige die zijn eigen vriendin misbruikte en begraven heeft, als hij daar al niet 
werkzaamheden voor verichtte tenminste, zou goed kunnen…

21.  EmileZ 

1 Sep 2008 om 09:52 

Gezien de recente overeenkomst met boeteclausule zou het verstandiger zijn als Micha Kat stopt met zijn hetze 
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tegen Lippens en Fortis. 
Immers Micha Kat heeft zich verplicht om zich te onthouden van beschuldigingen mbt pedofilie ivm Lippens. Zo 
te zien houdt Micha Kat zich niet aan de overeenkomst. Althans dat is mijn mening. JMHO

OK, de boete is maar laag (10.000 Euro), echter: Een man houdt zich aan zijn woord.

Zie Art. 1.3: 
1.3 Voorts zullen Kat en de Stichting zich onthouden van het, rechtstreeks dan wel door middel van een met 
(één van) hen verbonden (rechts)persoon, onrechtmatige artikelen 
of berichten openbaar maken of anderszins publiceren of verspreiden, waarin (één van de) in de aanhef sub 1 
tot en met 3 genoemde partijen of enige met hen verbonden (rechts)persoon op enigerlei wijze in verband 
worden gebracht met pedofilie, 
pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen.

22.  Observator 

1 Sep 2008 om 12:08 

Emile komt steeds beter in zicht! (posting 09:52) 
Zou hij dat zelf nu niet door hebben?

23.  Pierre Lebon 

1 Sep 2008 om 16:38 

Hij heeft op z’n minst aandelen en dan oordeel ik mild

24.  Observator 

1 Sep 2008 om 21:02 

Of zou het een stagiaire van Lippens zijn?

25.  M. 
2 Sep 2008 om 16:52 

Ik constateer ook een leemte bij Fortis op het gebied van integriteit… op z’n zachtst gezegd.

26.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 10:12 

Kijk Micha, dit vond ik bij een collega van je van HVV, Paul Ruys. 
op: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=129

Quote: 
Laatst probeerde ik een Amerikaanse professor duidelijk te maken dat we zelfs advocaten hebben die voor 
rechter spelen. Hij weigerde het te geloven. En inderdaad, de gekte is compleet als u bijvoorbeeld kijkt naar mr 
F.A.A. Duynstee. De beste man is niet alleen notaris, maar tevens raadsheer in het Amsterdamse gerechtshof, 
met als een van zijn vele nevenfuncties: adviseur van het kantoor de Brauw Blackstone Westbroek. Of neem 
mijnheer B.D. Wubs. Uw landsadvocaat van Pels Rijcken Drooglever Fortuijn, maar tevens rechter in de Haagse 
rechtbank waar de Staat altijd wordt gedagvaard. Advocaten die rechter zijn en rechters die advocaten 
adviseren! Dat verzinnen ze zelfs in Italië en Amerka niet, u weet wel, twee van die landen die het niet zo nauw 
nemen met het recht. 
Unquote.

Je tegenstander zijn advocaat zou mogelijkerwijs ook voor rechter kunnen gaan spelen?

27.  A-nonima 

4 Sep 2008 om 13:17 

Ik meen dat Nederland op dit gebied een van de meest corrupte zoniet corrupste landen van Europa is. Ik heb 
die Karel de Werd en de Oppositie er op toen nagelezen. Officieel hoort er meen ik een lijst met nevenfuncties 
aanwezig te zijn ter inzage bij iedere zitting, veel rechters etc kun je daar voor aanvang van de zitting al op 
laten wraken. Een zooitje is het. In dat opzicht steekt zelfs Belgie nog gunstig af. En het Europese hof is ook al 
in handen gevallen van gewetenlozen. Wat het in Nederland allemaal zo stuitend maakt zijn lieden als 
Balkenende en Donner die proberen het vale vernis van fatsoen nog uit te stralen en het aanpalend konunkluk 
kot. Pedofielen zijn hun normen waarden.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! »

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens
Gepubliceerd door Micha Kat 22 augustus, 2008 in Algemeen. 

commissie.jpeg Uw webmaster mag blijven schrijven over Fortis-voorzitter Maurice Lippens in 

relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient bij een 

meningsverschil met Fortis de concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan ‘een of meer door 

beiden aan te wijzen derde(n)’. Deze Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML) zal dus bestaan uit 

een enkel gezaghebbend persoon dan wel uit een gremium van drie personen waarbij Kat en Fortis/

Lippens er elk een benoemen waarna die twee samen een voorzitter uitkiezen, zoals ook vaak 

gebeurt bij arbitrages. De komende week zullen Kat en Fortis gezamelijk de CPML trachten te 

formeren. De CPML dient over een concept-stuk het oordeel ‘rechtmatig’ dan wel ‘onrechtmatig’ uit te 

spreken in de gevallen waarin Fortis niet akkord gaat met een artikel van Kat . In tweede instantie zal 

het oordeel van de voorzieningenrechter leidend zijn, ongeacht of er hoger beroep wordt ingesteld. 

Dat is het meest in het oog springende element in de vaststellingsovereenkomst1.pdf die Micha Kat, 

Maurice Lippens, Fortis NV en Fortis SA op 21 augustus hebben getekend.

27 Reacties op “Er komt een Commissie Pedofilie 
Maurice Lippens”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Erik B. 
22 Aug 2008 om 07:37 

Als je genoeg geld hebt krijg je alles voor elkaar. Zelfs dit.

2.  Observator 

22 Aug 2008 om 09:33 

Een béétje rechtssysteem zou op zijn minst onderzoek doen naar het hoe en waarom van deze merkwaardige 
‘overeenkomst’. 
Waarom zette Lippens/Fortis het aangekondigde proces tegen Kat niet door? 
Dat alléén al geeft te denken.

3.  Pierre Lebon 

22 Aug 2008 om 10:07 

Observator, ik betwijfel of ‘rechtssystemen’ uit zichzelf in beweging komen. Hoe merkwaardig de overeenkomst 
ook is, als beide partijen het eens zijn, is het contract rechtsgeldig. 
Er staat zelfs in opgenomen (zie:PDF) dat de overeenkomst door partijen NIET kan worden ontbonden of nietig 
verklaard. 
Dat betekend mijns inziens een PERMANENTE censuur op alle schrijfsels van Micha mbt dit onderwerp. 
Als je een vogel zijn vleugels afsnijdt, kan hij alleen nog maar hopsen.
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4.  Observator 

22 Aug 2008 om 10:30 

@Pierre Lebon

Als er -via wélke slinksigheden dan ook- bij Micha een permanente censuur gelegd is op een onderwerp dat 
beslist, BESLIST, onderzoek vereist, is het tijd dat een andere, nog niet gebonden, strijder voor recht in het 
perk treedt. Maar wie heeft wat dat betreft de kwaliteiten van Micha? 
En ja, objectief werkende rechtssystemen bestaan eigenlijk niet meer. 
Ik vind ze nogal corrupt.

5.  Wijze van Zion 

22 Aug 2008 om 11:15 

Waar een bank, het samenraapsel Fortis, je al niet mee van dienst kan zijn….. 
Kennelijk is Lippens de tweede kredietcrisis die ze in huis hebben……

6.  Pierre Lebon 

22 Aug 2008 om 13:06 

Observator, excuus ik woon op het franse platteland en het (bovengrondse) internet lag er een tijdje uit. 
Ik zou niet weten wie Micha hierin zou kunnen vervangen. Alleen een journalist van naam en reputatie kan 
voldoende impact bewerkstelligen om de massa te mobiliseren, want ik denk toch dat dat altijd de bedoeling 
van Micha Kat is geweest. 
En dat willen we eigenlijk toch allemaal? 
Opnieuw een ‘witte mars’ maar nu met een 4-voud van het aantal demonstranten zou fantastisch zijn. 
Niet om Lippens te lynchen, maar om de authoriteiten te dwingen alle pistes uit het onderzoek OPNIEUW en nu 
integer te laten uitzoeken en EINDELIJK het recht zijn loop te laten hebben.

7.  Sophie 

22 Aug 2008 om 14:59 

Pierre Lebon, het trio Belgische journalisten dat ‘De X-dossiers’ heeft geschreven, lijkt me hiervoor geknipt. Ze 
zijn wel zwart gemaakt, maar veel van hun argumenten en feiten staan nog steeds overeind.

8.  Observator 

22 Aug 2008 om 15:01 

@ Pierre Lebon

Pas nécessaire de vous excuser, mon cher Pierre. 
Inderdaad, WIE zou Micha hier kunnen vervangen? 
Vragen en speculaties te over, nu deze zaak zo’n wending neemt.

Hoe in hemelsnaam lukt het de lieden die nu onder vuur liggen (en/of andere ‘personen en instanties’ die 
belang hebben bij doofpotten) toch steeds weer om mensen die rechtvaardigheid nastreven de mond te 
snoeren? Want dat monddood maken lijkt mij toch heus aan de orde te zijn. 
Zwarte rookwolken te over waarvan de bron hoognodig ontdekt óf ontzenuwd moet worden. Al was het alleen 
maar om de ‘normen en waarden’ veilig te stellen en niet aan twijfel onderhevig te laten zijn. 
Ik kan werkelijk niets anders bedenken dan dat hier ernstige bedreigingen, van welke aard dan ook, aan de 
orde zijn.

9.  Pierre Lebon 

22 Aug 2008 om 15:12 

Dat klopt Sophie, ook Rufin Nachtergaele heeft al 10 jaar lang een internetsite volgestouwd met informatie, 
bijna een databank! http://x1dossier.forumup.be/index.php?mforum=x1dossier 
Echter, sinds de publicatie van het boek door de 3 BE journalisten, is het daarna relatief stil geworden. Ik denk 
ook dat ‘men’ in BE het vertrouwen in een rechtvaardige afloop zo langzamerhand aan het verliezen is. Kijk 
naar Marc Vervloesem, het is vechten tegen de bierkaai lijkt het. 
Toch moet de onderste steen boven !!

10.  Juriste 

22 Aug 2008 om 17:06 

Indien Partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel als in het vorige artikel 
bedoeld, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te 
staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien de 
voorzieningenrechter in kort geding een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst en/ of Kat en/of de 
Stichting daarvoor veroordeelt, ongeacht 
of tegen die uitspraak beroep wordt aangetekend. Zodra de onrechtmatigheid als bedoeld in dit artikel vast 
staat zal de in artikel 1.6 bedoelde boete door Kat en de Stichting aan Fortis worden betaald.

Overeengekomen is dus dat de onrechtmatigheid van een publicatie wordt vastgesteld door een of meer 
deskundigen, door beiden aan te wijzen, wanneer een verschil van mening bestaat over de onrechtmatigheid. 
Dit als extra mogelijkheid bovenop de gang naar de voorzieningen rechter. 
Wie betaalt de kosten van deze deskundigencommissie?

Micha Kat heeft het voor elkaar: Hij heeft een overeenkomst gesloten met een beursgenoteerde onderneming 
(Fortis) en met de Graaf Lippens.

Bezoekers

●     16 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165338 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html (2 of 5) [3/11/2009 12:19:06 AM]

http://x1dossier.forumup.be/index.php?mforum=x1dossier
http://www.meldpuntmedischefout.nl/
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

In de overeenkomst viel mij iets heel anders op.

11.  Inanna 

22 Aug 2008 om 17:46 

Juriste, die interpretatie begrijp ik niet goed. Er staat:

Indien Partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel als in het vorige artikel 
bedoeld, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te staan indien deze wordt geconstateerd door 
een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in kort geding een 
verbod ten aanzien van die artikelen toewijst en/ of Kat en/of de Stichting daarvoor veroordeelt, ongeacht of 
tegen die uitspraak beroep wordt aangetekend. Zodra de onrechtmatigheid als bedoeld in dit artikel vast staat 
zal de in artikel 1.6 bedoelde boete door Kat en de Stichting aan Fortis worden betaald. 
——————————————————————

Weliswaar mag Micha Kat invloed uitoefenen op de samenstelling van die commissie, maar het voelt toch als 
een vorm van curatele.

Uit deze gang van zaken begrijp ik dat Micha van van zijn advocaat het advies kreeg om het kort geding niet 
door te laten gaan, omdat er een grote kans bestaat dat hij het verliest. Het belang van Lippens is volgens mij, 
dat hij geen publiciteit wenst rond deze zaak en daarom geen kort geding wenst.

Dat is een patstelling waarin beide partijen liever instemmen met een schikking, dan door te gaan met 
procederen. Natuurlijk ben ik dan wel benieuwd naar de samenstelling van die commissie…

12.  Observator 

22 Aug 2008 om 18:02 

@ Juriste

We kunnen natuurlijk lang en breed keuvelen over ‘extra mogelijkheden’ -waarom nodig?- maar de kernvragen 
blijven:

1. Waarom heeft Lippens/Fortis het aangekondigde proces niet doorgezet? Lippens stond toch zo(genaamd) 
sterk?

2. Wat is de werekelijke reden dat Micha Kat accoord is gegaan met een commissie die uiteindelijk in staat is of 
kan zijn, publikaties aanzienlijk te vertragen dan wel tegen te houden? 
Nog afgezien van het feit dat de beoogde ‘derde’ via allerlei juridische strapatzen -en die zullen dan wel ‘legaal’ 
genoemd worden of zelfs zijn- veel te veel invloed krijgt op het kenbaar maken van de denkwereld van Kat, 
welke toch volgens de bestaande informatie beslist geen wazige wereld is.

Het blijft vooralsnog een wazige zaak, die door deze ontwikkeling in een extra juridisch net is beland. Dat 
betekent: dubbele mazen.

13.  Erik B. 
22 Aug 2008 om 18:34 

Maurice Lippens van FORTIS, die in de X-dossiers staat vermeld en over wie de X-getuigen gruwelijke 
verklaringen hebben afgelegd.

Als je het zo zegt mag het volgens mij wel. 
Als hij nog nooit juridische actie daartegen heeft ondernomen mag je er altijd naar verwijzen, toch?

14.  Pierre Lebon 

22 Aug 2008 om 23:03 

Wat ‘anders’ in de overeenkomst viel je op juriste? 
(mn internet lag er opnieuw uit)

15.  Pierre Lebon 

22 Aug 2008 om 23:05 

De duur van de overeenkomst? (onbeperkt)

16.  Erik B. 
22 Aug 2008 om 23:21 

Mij treft het, dat met akkoord gaan met een overeenkomst alleen al, hiermee dus, vasstaat dat er sprake is van 
door alle partijen erkende onrechtmatigheid. 
Nu betwijfel ik of daar sprake van is om de u allen bekende redenen. 

Dus is akkoord gaan instemmen met onrechtmatigheid. De mate van onrechtmatigheid kan dan worden 
getoetst. 
Niet akkoord was procederen geweest.

17.  M. 
25 Aug 2008 om 16:15 
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Uit de verschillende reacties bij dit en andere artikelen lees ik teleurstelling en vermoedens over bedreigingen 
aan het adres van MK.

Ik denk niet dat dit laatste perse het geval hoeft te zijn. 

Ook denk ik dat deze uitkomst zeer zeker ook in het belang van de zaak van MK is, immers, deze 
schikkingsovereenkomst is een zeer opmerkelijk en uniek feit, waar menigeen zijn vraagtekens bij zou kunnen 
zetten, wat velen ook al doen.

En dat heeft MK dan toch maar mooi bereikt.

18.  M. 
25 Aug 2008 om 17:20 

Nog iets om over na te denken, de heer Lippens neemt ook deel aan de conferenties van de Bilderberggroep 
(waar Balkenende niet over wil praten, zelfs niet als er kamervragen over worden gesteld !! Dat dat zomaar 
geaccepteerd wordt!), zijn goede bekende Etienne Davignon (goh, waar heb ik die naam nou nog meer gelezen) 
was zelfs erevoorzitter van de conferentie in 2001.

Ook is de heer Lippens lid van de Trilaterale Commissie.

19.  Pierre Lebon 

25 Aug 2008 om 18:03 

Als ik Lippens was en onschuldig, en ik zou keer op keer ten onrechte worden beschuldigd van de meest infame 
misdaden, dan zou ik alle vuilspuiters voor het gerecht dagen en ze straatarm procederen. 
Micha Kat had ik opgehangen aan de hoogste boom. 
De nu onstane oplossing is dus veelzeggend. 
Deze slag is dus wat mij betreft met ruime voorsprong door Kat gewonnen, maar er moeten nog een groot 
aantal ronden worden gelopen tegen een tegenstander van formaat.

20.  Erik B. 
25 Aug 2008 om 18:34 

Helaas is Maurice L. bij lange de enige niet, broer Leopold L. is nog veel erger. En de elite is er tegenwoordig 
mee vergeevn. Ook bij Fortis zitten er nog meer van. Blijkens de site van Knokke-waakhond.com en de 
vermeldingen in de X-dossiers heeft de burgemeester ongekende macht. De man kan aangemerkt worden als 
de gene die het in Belgie geheel voor het zeggen heeft als representant van een zeer sinsitere organisatie. 
Inclusief justitie. En dat doe je dus niet in je eentje.

21.  Sophie 

25 Aug 2008 om 20:07 

“Ook denk ik dat deze uitkomst zeer zeker ook in het belang van de zaak van MK is, immers, deze 
schikkingsovereenkomst is een zeer opmerkelijk en uniek feit, waar menigeen zijn vraagtekens bij zou kunnen 
zetten, wat velen ook al doen.

En dat heeft MK dan toch maar mooi bereikt.”

Daar heb je zeker een punt M. Als dit nu wat ruimer bekend wordt… 
Dus niet enkel op deze blog posten, maar ook op andere blogs, fora en vooral krantensites!

Voor meer achtergrond, verbanden tussen dossiers, documenten, reportages,… kan je terecht op de zeer 
volledige site van Ruf Nachtergaele.

http://x1dossier.forumup.be/

22.  M. 
26 Aug 2008 om 14:26 

Sophie schreef: 
‘Als dit nu wat ruimer bekend wordt… 
Dus niet enkel op deze blog posten, maar ook op andere blogs, fora en vooral krantensites!’

Precies Sophie, ik ben het helemaal met je eens.

Daarbij is dit een manier voor ‘ons’ meelezers om Micha Kat zoveel mogelijk te steunen in zijn strijd, die 
eigenlijk de strijd van ons allen zou moeten zijn. Dus, hoe meer ruchtbaarheid hier aan gegeven wordt, hoe 
beter. 

Ik blijf me overigens verbazen over het zwijgen van Stan de Jong, ik heb daar voor de 2e keer een opmerking 
over gemaakt op zijn site:

http://www.standejong.nl/2008/07/28/update-kat-versus-fortislippens/#comment-2397

Ik hoop dat hij reageert, en vooral, dat hij hier weer over gaat schrijven. Alhoewel ik zijn verklaring over de 
‘naamsverwisseling’ over Joris D. niet geloofwaardig vind, is Stan toch iemand die in tegenstelling tot zijn 
meeste collega’s, aandacht aan deze zaak heeft gegeven. En dat is al heel wat, zo blijkt.

23.  M. 
29 Aug 2008 om 15:58 
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Ik heb maar weer even een korte update gegeven op de site van Stan :-D

24.  alain 

15 Sep 2008 om 15:01 

Het is niet Leopold, maar Maurice die de macht heeft. 
De code Lippens?? Toen ik dat hoorde dacht ik aan een Belgenmop. maar hij bestaat. alleen Lippens zelf volgt 
ze niet in zijn eigen bedrijf: Cie du Zoute. 

En Leopold: 
Toen ik in aanraking kwam met de corruptie in onze stad in verband met het dossier strand (na 9 jaar gisteren 
gewonnen)was ik nog zo naif om als reserveofficier de koning aan te schrijven. De week daarop werd ik naar 
Leopold geroepen en kreeg ik volgende te horen: De Koning heeft niets te zeggen in Knokke, ik ben hier de 
baas. Toen ik hem vermelde dat we een democratie zijn antwoorde hij: Jammer genoeg.

Ik heb toen www.knokke-waakhond.com opgericht. 

En in verband met de kindermoorden: Leopold Lippens heeft mij persoonlijk bij hem thuis gevraagd, de koffie 
laten opdienen door een jongetje van 10 -12 jaar en gezworen op het hoofd van zijn kinderen dat hij er niets 
mee te maken had.

Terzelfdertijd liet hij onwettig de bowwerken van mijn huis stopzetten. Ik procedeerde en kreeg van stad 
knokke te horen: Laat uw klacht vallen en ge moogt verder bouwen. 

En in verband met mijn processen tegens trand: onze Vlaamse minister van Mechelen veranderde eigenhandig 
het wetsvoorstel dat terassen op het strand te Knokke verbood. Dus in belgië kwam een wet waarin stodn dat 
van De Panne tot Zeebrugge de badkarjhoduers geen oneerlijke concurrentie mochten aangaan met de Horeca 
en dus geen terassen kregen, enkel raamverkoop van dranken. Met uitzondering van Knokke ?? En ik die dacht 
dat de grondwet zegt: alle belgen gelijk voor de wet. Na opnieuw 3 jaar wachten kwam alles voor de raad van 
state en kregen we gelijk. Minister heeft gelijkheidsprinciepe geschonden en ging zijn bevoegdheden te buiten. 

Maar je ziet wel???

25.  De Pineut 

4 Okt 2008 om 15:44 

Tjonge, jonge, jonge, en ik ken Lippens dan alleen nog maar van Fortis en vindt hem al 3X “FOUT”, maar wat ik 
op deze site allemaal lees … Ik word er stil van … En Fortis beschermt zo´n man???

1.  Fortis … · Tessonome 

Pingback op 24 Aug 2008 om 16:02 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de geschikte graaf Maurice Lippens 

Pingback op 28 Aug 2008 om 11:56 
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Webmaster behoudt ongeslagen proces-status
Gepubliceerd door Micha Kat 24 augustus, 2008 in Algemeen. 

davidgoliath.jpg In alle bescheidenheid en deemoed: uw webmaster over wie nota bene op 

Wikipedia een entry staat met als belangrijkste tussenkop ‘controverses en 

relletjes’ kan per eind augustus 2008 claimen dat hij als David tegen diverse ‘Goliath-en’ een 

ongeslagen juridische proces-status bezit: alle processen waarin hij partij was heeft hij 

gewonnen! Uw webmaster ‘versloeg’ daarbij voor de rechter niet de minste partijen: de vice-

president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg (december 2005) en NRC Handelsblad (februari 

2008), ’s lands voornaamste en ‘meest gezaghebbende’ qualitaitsch-courant. Recent wist uw 

webmaster een felle aanval af te slaan van grootbank Fortis die een schikking aanging waarbij uw 

webmaster mede een commissie mag samenstellen die artikelen gaat beoordelen over mogelijke 

pedofiele activiteiten van bestuursvoorzitter Maurice Lippens. Aldus is nog de staat (Westenberg) 

noch de media (NRC) noch het bedrijfsleven (Fortis) erin geslaagd uw webmaster in een proces op de 

knieen te krijgen. Voor de compleetheid: 

uw webmaster heeft wel twee zaken ‘verloren’ voor de Raad voor de Journalistiek, maar in geen van 

die zaken ging het om fouten in zijn berichtgeving. In de eerste (Gerla/Klokkenluideronline en Micha 

Kat) ging het om de verantwoordelijkheid van een webmaster voor de postings op zijn site (een 

baanbrekende uitspraak) en in de tweede (Van der Steenhoven/Kat) ging de klacht erover dat uw 

webmaster zich tegen een advocaat had uitgegeven als journalist van Het Advocatenblad, maar dat 

de betreffende publicatie uiteindelijk verscheen in Quote. Dit is aldus het volledige juridische track 

record van uw webmaster. Reden voor een feestje? Nee, dat zeker niet.

westenberg.jpg De zaak-Westenberg loopt nog altijd; in maart is de ‘toprechter’ (zie foto) in 

hoger beroep gegaan. Het is een politiek proces geworden met ‘het systeem’ als 

eiser dat uw webmaster zeker gaat verliezen, om de simpele reden dat rechters een collega-rechter 

uiteindelijk niet in het stof laten bijten ook al zijn de feiten nog zo duidelijk en ondubbelzinnig. Dit 

proces (waarbij uw webmaster overigens wordt gesteund door de NVJ) is een grote schande, vooral 

omdat de procedure voor Westenberg wordt betaald door de Staat, door u dus. Met uw eigen 

belastinggeld wordt via de rechter de vrijheid van meningsuiting om zeep geholpen en wordt een 

gecorrumpeerde magistraat in staat gesteld zich te ‘rehabiliteren’ ten koste van een eenvoudig 

freelance-journalist. Deze zaak is er de voornaamste reden van dat uw webmaster het vertrouwen in 

de Nederlandse rechtsstaat grotendeels heeft verloren en moet ook worden gezien als drijfveer 

iemand als Joris Demmink aan te pakken. Dan komt er in deze zaak nog iets vervelends bij: het 

advocatenkantoor dat uw webmaster tegen de rechter verdedigt heeft hem op onvoorstelbare wijze 

laten vallen in de Fortis-zaak en daarna niets meer van zich laten horen. Het is vooralsnog een 

raadsel hoe uw webmaster in deze zaak met dit kantoor verder moet gaan. De raadsman van 

Westenberg daarentegen, Henk-Jan Boukema van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, heeft al meer 

dan 100.000 Euro belastinggeld gedeclareerd bij de Raad voor de Rechtspraak die de procedure voor 
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Westenberg financiert; het is ongetwijfeld dikke mik tussen Westenberg en Boukema!

Over de NRC-zaak kunnen we ook kort zijn: geen enkele reden tot borstklopperij omdat NRC niet te 

beschouwen is als een serieuze tegenstander. Ajax schreeuwt het ook niet van de daken als het wint 

van De Kozakken Boys.

Dan Fortis, wel een zeer serieuze opponent! Wellicht dat het er binnenkort nog van gaat komen, een 

procedure van uw webmaster tegen de grootbank die zozeer in de problemen zit en worstelt met de 

eigen geloofwaardigheid.

14 Reacties op “Webmaster behoudt ongeslagen 
proces-status”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

25 Aug 2008 om 12:47 

Ik heb nog de illusie dat niet alle rechters corrupt zijn. Of zijn alle rechters lid van een netwerk en is 
lidmaatschap zelfs een vereiste om in aanmerking te komen voor een rechterlijke functie? Daar zou de heer 
Wedzinga uitsluitsel over kunnen geven. Maar het lijkt me niet. 
In de kwestie Fortis had de rechter misschien niet ontvankelijk verklaard. Maar dat zullen we nooit weten omdat 
er geschikt is, waarschijnlijk onder dringend advies van advocaat. 
Maar dat advocaten het graag op een akkoordje gooien is me wel vaker opgevallen (uit eigen ervaring).

2.  juwita 

25 Aug 2008 om 12:51 

Ofschoon niet vergelijkbaar met de aanklacht tegen Fortis/Lippens, toch maar even in herinnering gebracht dat 
Fortis al een rechtszaak aan de broek heeft hangen. Namelijk over de circa 110.000 aandelenleasecontracten 
die Fortis verkocht tussen 1997 en 2001 onder de naam van haar dochterinstelling GroeiVermogen. Zie www.
fortisgroeivermogenclaim.nl

3.  juwita 

25 Aug 2008 om 13:14 

AIRVD,

Tja, wie zou de stelling aandurven dat ALLE rechters corrupt zijn ? Ik niet. Wel stel ik vast dat de rechterlijke 
macht, als enige van de Trias Politica, aan geen ander dan zichzelf verantwoording verschuldigd is. Als gevolg 
hiervan is binnen de rechterlijke macht een cultuur van ZEER LANGE TENEN ontstaan. Kritiek ontduikt men door 
een ieder die het met een vonnis niet eens is het advies mee te geven in hoger beroep te gaan. Iedere discussie 
over de kwaliteit van de rechtspraak en al dan niet partijdige rol van rechters daarin wordt dan in de kiem 
gesmoord.

Terecht pleit J.F.M. Janssen in een recent artikel in het Ned. Juristenblad voor een systeem van persoonlijke 
aansprakelijkheid van rechters. De discussie is in elk geval geopend.

4.  juwita 

25 Aug 2008 om 13:34 

Rechters noemen zichzelf ONPARTIJDIG en ONAFHANKELIJK. Beide punten, toch iets om iets langer bij stil te 
staan. 

ONPARTIJDIG ? Natuurlijk een rechter is geen ”partij” in juridische zin in een rechtszaak, maar wat zegt dat. 
Niets. Het zegt niets over de vraag of een rechter een open rechtsnorm of het bewijsrecht correct toepast of in 
lijn met bestaande jurisprudentie. Tegen een aldus incorrect of onevenwichtig vonnis kraait geen haan, 
wanneer de ”benadeelde” rechtszoekende geen hoger beroep instelt. 

ONAFHANKELIJK. De term onafhankelijk wordt te pas en te onpas gebruikt. Financiele tussenpersonen noemen 
zichzelf ook ”onafhankelijk” maar dat betekent niet méér dan dat ze niet op de loonlijst staan bij banken of 
verzekeraars. De term onafhankelijk is ook nietzeggend. Onafhankelijk ten opzichte van wie of wat ? Of beter 
nog onafhaneklijk ten opzichte van welke belangen. Om met Foucault te spreken: ook de rechterlijke macht 
vormt een machtsfactor in politiek- maatschappelijke processen waarbij eigen belang van deze machtsfactor 
een niet te onderschatten rol speelt. 
Een van de vele schandalen in Nederland is dat de NVR als enige vakorganisatie door de belastingbetaler 
(subsidie) wordt betaald.

5.  Erik B. 
25 Aug 2008 om 13:35 
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Het gaat niet om de individuele rechters. Als je een criminele organisatie neemt, zijn alle leden dan crimineel? 
Dus?

6.  Juriste 

25 Aug 2008 om 13:36 

Onder rechters en medisch specialisten zijn altijd leden, die integer zijn en niet meegaan met de groepsdwang.

7.  juwita 

25 Aug 2008 om 14:16 

Juriste,

Er lijkt me sprake van een fundamenteel verschil tussen rechters en medisch specialisten. Medisch specialisten 
hebben WEL verantwoording af te leggen (via tuchrechtspraak of de civiele rechter) ten aanzien van hun 
verrichtingen. Rechter hebben GEEN verantwoording af te leggen.

8.  Erik B. 
25 Aug 2008 om 15:29 

Bij de Oppositie van Karel de Werd kan men feitelijk inzien hoe het met de teloorgang van de rechterlijke macht 
in Nederland inmiddels is gesteld. Men wordt beroofd van eer en goed door lieden met bagger in hun hoofd.

9.  Joha 

25 Aug 2008 om 16:58 

Juist die ongelijkheid Micha, pakt straks volledig uit in jouw voordeel. 
Je weet hoe die kleine David het uiteindelijk won van Goliath!

10.  Wieteke 

25 Aug 2008 om 23:53 

@Juriste,

Onder rechters en medisch specialisten zijn altijd leden, die integer zijn en niet meegaan met de groepsdwang.

-Klopt, al zijn die leden zeer dun bezaaid en eerder vertrokken, juist omdat ze de groep ontwijken.

Blijft ‘de rest’ over!

11.  Micha Kat 

26 Aug 2008 om 02:43 

@Wieteke! 
Helemaal juist, de spijker op de kop! 
Lees dit EXTREEM SCHOKKENDE verhaal over het Pieter Baan Centrum: er is daar ‘een ware slachting geweest 
onder de goede en getalenteerde psychologen en psychiaters’die niet wilden meerwerken aan het opstellen van 
corrupte fake-rapporten in opdracht van de Staat! 
http://www.forensischepsychiatrie.nl/nieuws/aanklacht-tegen-pieter-baan-centrum

12.  Micha Kat 

26 Aug 2008 om 09:39 

De Volkskrant gaat geheel onterecht voorbij aan de uitspraak Gerla/Klokkenluideronline in een stuk van 
vandaag over hun eigen website 
http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1059777.ece/Opiniesite_mag_bijdrage_van_lezers_verwijderen 
waarin men schrijft ‘het is voor zover bekend de eerste keer dat de ‘waakhond’ van de journalistiek een 
uitspraak doet over reacties van lezers op internet’.

13.  harry van groen 

27 Aug 2008 om 10:10 

Natuurlijk mag een krant of een web-site ingezonden stukjes weigeren.Maar als het niet beledigend is 
(waarheid) onder eigen naam wordt geplaatst ,en ook nieuws waarde heeft ,met geen bericht ontvangst of 
onduidelijke reden van afwijzen ,dan kan en mag je wel je vraagtekens zetten bij betreffende journalisten. 
Waar politici maar roepen om een klokkenluiders regeling/lijn/commissie ,maar dat maar niet voor elkaar 
krijgen ,omdat de heer van Vollenhoven het te druk heeft met obstructie bij Transp. Int,zo de nationale 
ombudsman met niet behandelende zaken,krijgt deze klokkenluiders lijn ,als nood oplossing ,toch wel een 
aparte status. 
Als ik een reactie geef ,met naam en toenaam ,met cv etc,in zaken ,waar de WET stelt dat valse getuigenissen/
aanklachten ook strafbaar zijn ,dan mogen mijn reacties niet zo maar verdwijnen ,dat is ook privacy Jacob 
Kohnstam,Het is dan ook vreemd ,dat er juridisch is overeen gekomen dat 7 stukjes moestenworden 
weggehaald ,maar dat wil nog niet zeggen de reacties met naam ,Molkenhove ik etc,verwijdert mogen worden ,
die zijn dus geheel op eigen titel dus geschreven ,en door de eigenaar van deze site ,terecht ,blijven staan. 
Zo heb ik eens een ingezonden stuk naar de telegraaf gestuurd ,over geduld hebben met strafvervolging van 
een advocaat ,van de nat. ombudsman.Werd niet geplaatst(nat ombudsman mocht advocaten opeens niet meer 
behandelen)maar de telegraaf laat wel een maand later een kabinet vallenin 1989. 
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Ik stuur een stukje naar de Haagse courant ,met als hoofd ingezonden brieven een heer Riemersma(maar 
vreemd genoeg ook politiek commemtator)over het vernielen glasmonument van Wolkers in Amsterdam.Plaatst 
die niet ,maarpleegt wel plagiaat door dat stukje op zijn wijze te schrijven op Zaterdag.Gewoon diefstal dus. 
Verder lees ik hier wat gaan we nu doen? 
Vergeet niet dat zaken als deze nooit uit de wereld zullen gaan . 
Iets anders is dat mensen met een ongezonde kijk op sex de democratische rechtsstaat kunnen bepalen ,met 
de bijbehorende chantage. 
Natuurlijk is niet iedere rechter corrupt ,maar ze worden dat als zij zich niet verschonen van deze zaken 
Zo ook rijksrecherche die zich laat chanteren 
Deze lieden zijn niet alleen een gevaar voor kleine kindjes maar ook voor een onvolwassen staat. 
Deze zak is dan ook voor BVD /AIVD noem het maar op. 
Zo ook voor de POLITIEK die nu wel uitgerust zal zijn. 
Vooe journalisten die er op blijven hameren hoe pervers onze democratie wel is ,elke dag 
Dus het enige is wat wij kunnen doen is stukjes plaatsen in de krant of op een site ,zodat de publieke opinie ,zo 
mentaliteit van politici ,rechters etc gaat veranderen. 
Zo zand in de machine gooien. 
Op SODEMieteren met die handel.

14.  Rudolf Paul 
28 Aug 2008 om 12:48 

Micha de Gevleugelde Kat? 
http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2008/08/de_gevleugelde_kat.html
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« Pedo-netwerken: intimidatie van journalisten Lippens & Fortis vs. Kat & deze site: de feiten »

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel
Gepubliceerd door Micha Kat 15 augustus, 2008 in Algemeen. 

topadvocaat.jpg Fortis NV, Fortis SA en de heer Graaf Maurice Lippens hebben de advocaat van 

de webmaster op 6 augustus benaderd met een zogeheten 

‘vaststellingsovereenkomst’, een document dat partijen zouden moeten ondertekenen om het geschil 

op te lossen en een rechtsgang te vermijden. De laatste week heeft koortsachtig overleg 

plaatsgevonden tussen de advocaat van de webmaster het het team topadvocaten van De Brauw 

Blackstone Westboek onder leiding van Joris van Manen (zie foto) dat Lippens en Fortis bijstaat over 

de exacte tekst van deze vaststellingsovereenkomst. In de tekst staan enkele bijzonder interessante 

elementen waarover later wellicht meer. Voorlopig volstaan we met de constatering dat de 

webmaster het erg verassend vindt dat Fortis de zaak in der minne tracht te regelen. Tevens 

constateren we dat topadvocaat Joris van Manen in zijn pleitnota voor de zitting van 28 juli op enkele 

punten een zeer scheve schaats heeft gereden hetgeen mogelijk nog consequenties gaat krijgen. Zo 

manipuleerde hij de onderzoeksresultaten van een nog te verschijnen boek over de zaak-Dutroux 

zodanig, dat hij deed voorkomen alsof de auteur van mening is dat de X-getuigen niet geloofwaardig 

zijn, terwijl deze auteur juist het tegenovergestelde heeft betoogd. Uw webmaster ontving naar 

aanleiding van deze manipulatie van Van Manen de volgende email van de auteur van het boek: 

I received a copy of the “pleitnota” of Lippens lawyers, and it makes me very angry.

I have informed Kat that I will be delighted to testify in his defence on 21 August, if he 

wishes. I do not like it when lawyers misrepresent my book in such a way. And I will be 

very happy to explain to the judge precisely why X1, X2 and Chantal S. are so credible, 

concerning the Lippens brothers. I wil also explain to the judge that the X’s were not 

anonymous witnesses. The identities of all the X’s were known to the police; they were 

given X’s for their own protection by the police. When denouncing powerful networks, 

witnesses need to be protected, and the Belgian police knew this.

I wil also explain that the investigators into the X’s were congratulated by their 

professionalism. And that the case file for the X’s has quite simply been shelved. It is not 

yet been formally closed.

The reality is that Maurice Lippens is a member of the Belgian nobility, a senior 

businessman, and a close personal friend of the king. These people are protected from 

normal investigations, because this is the way Belgium works. If someone is accused by 

three different people of paedophilia, they should be questioned by the police. It’s obvious. 

But if the country is Belgium, and the person involved is Maurice Lippens, the investigators 

are discredited and the witnesses branded as mad… 

 
Los van deze manipulatie heeft topadvocaat Joris van Manen nog op minimaal twee punten 
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aantoonbare leugens gedebiteerd. Zo meldde hij in zijn pleitnota gortdroog dat ‘de gehele Belgische 

pers de X-getuigen voor fantasten verklaart‘ en dat er ’slechts een is die er anders over denkt: de 

schrijver van het boek’. Well, we hebben hierboven al kunnen constatren dat de schrijver van dit 

boek enorn pissed off is door de manier waarop hij is behandeld door topadvocaat Joris van Manen, 

En dat van die ‘gehele Belgische pers’ is te weerleggen met minimaal 50 producties waaronder 

complete televisie-documentairens (BBC, Zembla) en boekwerken…. De andere leugen -en dit is nog 

ontluisterender omdat het hele betoog van de topadvocaat hierop is gestoeld- is de stelling dat ‘Kat 

zich slechts beroept op anonieme bronnen‘. Joris van Manen moet zijn pleitnota hebben geschreven 

in grote, zeer grote haast. Wellicht omdat hij zelf juist rond deze tijd vader werd?

Joris van Manen heeft tenslotte nog een opmerkelijke passage opgenomen in zijn pleitnota. Hij zegt: 

“Kat staat te boek als serieuze journalist. Hoewel ik de afgelopen dagen heb ondervonden dat Kat 

zich vaker in buitengewoon straffe en krenkende bewoordingen uitlaat, bestond bij mij en vele 

anderen de indruk dat hij een degelijke journalist is. Verschillende bekenden van mij zeiden tegen mij 

dat als Kat het geschreven heeft, er toch wel iets van waar moet zijn, Dat is een niet onbelangrijk 

aspect van deze zaak”. Een zeer merkwaardige passage. Hoe denkt topadvocaat Joris van Manen zijn 

zaak vooruit te helpen door zijn wederpartij af te schilderen als ’serieus journalist’? Had het niet meer 

in de rede gelegen als Van Manen uw webmaster had afgeschilderd als een incompentente idioot, of 

als een -dit zei NRC Handelsblad steeds toen hij in 2002 de aanval op die krant opende, Marc 

Ynzonides knows all about this- een ‘door haat en rancune voortgedreven malloot?’ Of als 

topadvocaat Van Manen helemaal niets had gezegd over uw webmaster? Vermoedelijk heeft Joris van 

Manen met deze opmerking het volgende punt willen maken: wat Kat heeft gezegd over Maurice 

Lippens is des te kwalijker en schadelijker, juist omdat hij een serieuze journalist is. Hierdoor zullen 

mensen immers eerder geloven wat hij te zeggen heeft. Het behoeft lijkt ons geen nader betoog dat 

deze redenering op -voorzichtig uitgedrukt- gespannen voet staat met de wetten van de ratio en de 

logica. Joris van Manen meent kennelijk te beschikken over ’super-journalistieke kwaliteiten’ die hem 

in staat stellen ‘op gevoel’ te weten wat waarheid is en wat niet. Vanuit deze ‘werkelijkheid’ meet hij 

zich vervolgens oordelen aan over een journalist die intenstief ondezoek heeft gedaan…. “Wat gek! 

Deze op zichzelf serieus te nemen journalist zegt nu opeens allemaal absurde en idiote dingen!” Glad 

ijs, Joris, Heel glad. Take care.

Laten we de zaak eens omdraaien. Uw webmaster kant Joris van Manen als een zeer gezaghebbend 

en bekwaam advocaat. Hoe is het dan mogelijk dat deze topadvocaat juist in deze zaak al die steken 

laat vallen en zijn toevlucht moet nemen tot leugens en manipulaties?

27 Reacties op “Fortis wil geen rechtzaak; doet 
schikkingsvoorstel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Daas 

15 Aug 2008 om 14:36 

Dit is curieus maar het kan ook dat Micha Kat gewoonweg heel sterk staat, dat is mijn eerste indruk, en Fortis 
dit uiteraard liever niet ziet gebeuren. 
Wat zou er dan kunnen gebeuren indien deze visie min of meer klopt?

Micha Kat staat sterk en wint met deze getuigen, dan valt het masker tenminste van een topfiguur. 

Of: Een schikking bereiken waarbij deze illusionisten het willen doen voorkomen dat twee serieuze partijen iets 
in goed overleg overeen zijn gekomen. De tegenpartij, veronderstelde pedofielen dus, kan dan nog enige 
waardigheid suggereren. 
Dat, is mijn allereerste indruk.

2.  M. 
15 Aug 2008 om 14:49 
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ik vind het overigens geweldig dat die auteuur bereid was/is te getuigen voor MK. Ik denk inderdaad dat dit wel 
eens de hoofdreden kan zijn dat Fortis wil schikken.

3.  Rv. 
15 Aug 2008 om 15:17 

Ik zou nu (nog) niet gaan schikken, Micha. Kan eventueel altijd nog in een later stadium. Je staat vooralsnog 
blijkbaar sterker dan gedacht. Ook zou art. 21 Rv. hier weleens flink in je voordeel kunnen gaan werken, zo 
blijkt eveneens. (Rechters houden er niet van om misleid te worden.) De schikkingsonderhandelingen vormen 
verder een mooie gelegenheid om je tegenstander(s) beter te leren kennen…

4.  Observator 

15 Aug 2008 om 16:05 

Micha, je hebt al gewonnen. 
Gefeliciteerd.

5.  M. 
15 Aug 2008 om 16:14 

Dit is lijkt mij inderdaad een zeer gunstige ontwikkeling voor MK. 

Ik ben erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.

6.  AIRVD 

15 Aug 2008 om 16:20 

Even wat cijfers: (bron: X dossiers) 
Tussen 1991 en 1997 zijn er in Brussel en omgeving 3000 mensen vermist geraakt waarvan iets minder dan de 
helft minderjarig, namelijk 1300. In die periode zijn er 51 mensen vermoord. Bij andere provincies zijn 
gemiddeld 10 vermissingen en 10 moorden in die periode gemeld. 
Vanwaar dat explosieve versc hil? Wat gebeurd daar in Brussel? 
Ik denk dat het te maken heeft met het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Met jezuïet Jeep de Hoep 
Shaefer als leider. Verzameling hoge generaals die zijn opgeleid om te moorden, waarom dan niet wat kinderen 
vermoorden ter vermaak? En blijkbaar doet de adel (opdrachtgevers) en eurocraten even graag mee. 
Alleen al die cijfers laten zien dat hier sprake is van een grootschalig pedonetwerk. En bij deze cijfers komen 
nog de vele geïmporteerde Oostblok kinderen die nooit vermeld zijn.

On topic: Ziet er goed uit!

7.  Pierre Lebon 

15 Aug 2008 om 16:27 

Micha, een voorzichtig optimisme is zeker niet misplaatst! Is de betreffende schrijver van het boek allereerst 
door jou benaderd, of door de tegenpartij? 
Dat jij je aantijgingen vnml baseert op anonieme bronnen is een gotspe. Ik ben al 5 weken a 8 uur per dag 
bezig met struinen door alle Xdossier informatie en zelfs een dyslectische kleuter kan daaruit opmaken dat de 
gebroeders Lippens, top ambtenaren en idd zelfs BE Royalty onafhankelijk van elkaar door meerdere X-en bij 
herhaling worden genoemd. 
In het officiële verslag van de (her)lezing van de Xdossiers maakt een lid van de Belgische Rijkswacht zelfs de 
opmerking dat zodra een aanklacht -over welke vorm van criminaliteit ook- in de richting wijst van het 
koningshuis of de adel, het onderzoek onmiddellijk wordt gestaakt omdat de diplomatieke onschendbaarheid 
verder onderzoek onmogelijk maakt. 
Het X onderzoek is nog lang niet afgelopen, zoveel staat vast…. 
Het boek over de X getuigen begint met een uitspraak van Winston Churchill: Sometimes its better to be 
irresponsible and RIGHT, than to be responsible and WRONG 
Maw: Hang in there!!!!

8.  Pierre Lebon 

15 Aug 2008 om 16:40 

DAAS, een schikkingsvoorstel betekent vlgns mij: dat beide partijen water bij de wijn doen en vanaf dat 
moment een afgesproken gedragscode hanteren. 
Dat kan volgens mij allen maar betekenen dat Micha Kat zal moeten beloven geen Lippens journalistiek meer te 
bedrijven in ruil voor het laten vallen van de claim. 
Ik neem aan dat dit voor Micha onbespreekbaar is?

9.  M. 
15 Aug 2008 om 16:56 

Ik kan me niet voorstellen dat Micha akkoord gaat met een gedragscode die is afgestemd met deze lieden :-D  

(kan ik alweer posten?)

10.  Kantklosser 

15 Aug 2008 om 17:01 
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Als ik dit zo lees, Micha, bekruipt mij het gevoel dat de Fortisheertjes kennelijk hun hand hebben overspeeld. 
Dreigen met een rechtszaak in de hoop dat iemand door zoveel intimidatie wel zal inbinden. Maar als puntje bij 
paaltje komt toch maar liever van de zaak afzien, uit vrees voor nóg meer negatieve publiciteit. Plus ik heb het 
idee, mede ook door de steunbetuiging van die journalist, dat je wel eens heel sterk zou kunnen staan. De 
beweegredenen van Fortis zijn waarschijnlijk dezelfde waarom Demmink het niet aandurft om een zaak tegen 
je aan te spannen. Als er echt niks aan de hand zou zijn en iemand zou zulke schokkende dingen over je 
schrijven (en al helemaal als je secretaris-generaal bent van het ministerie van Justitiede), dan ligt het toch 
zeker voor de hand dat je alle juridische middelen probeert te benutten om je naam te zuiveren. Ik vermoed 
dus dat je op het goede spoor zit en ik zou zeggen: niks schikken; laat die rechtszaak maar gewoon doorgaan.

11.  Daas 

15 Aug 2008 om 17:30 

De X-dossiers en andere zaken, ook Zandvoort, wijzen op een groot en bovendien sinister pedofielennetwerk, 
niet alleen in Belgie en Nederland, maar internationaal. Er zijn grotere verbanden dan ons nu bekend, ook in 
Nederland wordt het onderzoek meteen gestopt bij betrokkenheid van het koninklijk huis.(Politie Kennemerland 
en Justitie Haarlem)zie de zaak Zandvoort met 10duizenden slachtoffers.

Schikken zou betekenen bezwijken voor een kwaadaardige macht. Maar ik ga daar niet over. Het komt mij wel 
voor dat deze personen dat altijd doen op deze manier, maar iedereen zich laat intimideren. Ze zijn machtig 
anders kun je niet in de top van een onderneming zitten en betrokken zijn bij sadistische kindermishandeling, 
pedofiele verkrachtingen, satanisme en erger. In de top van deze ene onderneming zitten er nog veel meer van 
deze satanisten. Dat maakt het allemaal wat wonderlijk. Ook daar maken ze gebruik van. Verder is het niet 
meer alleen deze ene onderneming, justitie waar deze zaak beoordeeld zal worden is hier ook bij betrokken 
gezien de afgebroken onderzoeken en de wijze waarop dit gebeurde alsmede een S.G. die hier onder 
verdenking staat.

Hoe kan het, dat deze man zo vaak wordt genoemd door oprechte getuigen die gruwelijke verklaringen 
afleggen in dossiers en dat “men” deze man in de top van een onderneming kan zetten? En dat “men” deze 
man niet aanhoud en vervolgd? 
Dat is eigenlijk de kern.

Dat kan alleen maar in een omgeving waar op alle bestuurlijk niveau,s, politiek, rechterlijke macht en politie in 
Nederland lieden op topposities zitten die deze enge ziekte hebben. Ook binnen de politie weet men dat heel 
goed en ook justitie en de politiek. Maar de pers durft daar niet over te schrijven. 

En uit mijn eigen werkervaringen met de Gemeente Amsterdam, Politie Amsterdam Amstelland, Job Cohen en 
zijn beveiligingsbedrijf To Serve And Protect en de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, weet ik dat het 
helemaal fout zit daar. Fraude, corruptie, witwassen, oplichting van personeel, geld wegsluizen, inbreken op je 
computer sinds ik hier mee bezig ben via dat beveiligings-klusjesbedrijf van Job Cohen, te veel om op te 
noemen. Maar dat terzijde.

12.  M. 
15 Aug 2008 om 17:31 

Ik kan weer posten zie ik! *doet bijna blij dansje op tafel*

Sorry voor mijn eerdere geschreeuw hierover, maar ik haalde me bijna dingen in mijn hoofd, hoe dan ook, ben 
blij dat alles het weer doet en mijn postings niet zijn verwijderd.

Ik ben het eens met Kantklosser, ik heb ook een donkerbruin vermoeden dat men heeft gedacht dat het 
aanspannen van een zaak afschrikwekkend genoeg zou zijn om Micha terug te fluiten.

Daarentegen blijft het natuurlijk wel zo dat deze aanklagers veel invloed en connecties hebben, en het zaak 
blijft voor Micha zeer voorzichtig te zijn en al zijn verdere stappen zorgvuldig te overwegen.

En nogmaals, deze John Stevens die Micha wil bijstaan door voor hem te getuigen (ik las zijn commentaar ook 
op leugens.nl en zag dat hij daar onder deze naam postte) is een held!

13.  Joha 

15 Aug 2008 om 21:46 

Het gaat goed, Micha. 
Je berichten stralen power uit. 
Blijf waakzaam, blijf bij je gevoel en gewoon doorgaan…

14.  Micha Kat 

16 Aug 2008 om 04:20 

Het feit dat Joris van Manen zich durft te beroepen op de anonimiteit van de (X)-getuigen om deze hiermee 
waardeloos te maken is des te stuitender omdat deze getuigen de X-status juist hebben gekregen om ze te 
beschermen. Zoals de schrijver van het boek terecht opmerkt is de identitiet van de X-getuigen bij de politie 
bekend; een ervan is zelfs werkzaam bij de recherche. Dat is dus iets compleet anders dan de ‘anonime 
bronnen’ of ‘welingelichte kringen’ waar de journalistiek zich vaak op beroept. Van Manen had dit moeten en 
kunnen weten. 
Het is stuitend dat getuigen verklaringen durven af te leggen tegen de high and mighty omdat ze anonimiteit 
krijgen toegezegd en dat deze anonimiteit vervolgens als argument wordt gebruikt deze getuigen 
ongloofwaardig te maken!

15.  Pierre Lebon 

16 Aug 2008 om 09:25 

Blijft de vraag waarom de Fortis Triangle, incasu: Lippens WEL Klokkenluider aanpakt en Kleintje Muurkrant al 
jaren ongemoeid laat.
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16.  E-bee 

16 Aug 2008 om 10:06 

De getuigen die met gevaar voor eigen leven verklaringen afleggen, tegen sadistische pedofielen en dat in 
anonimiteit moeten doen, en waarvan vele betrokkenen zijn vermoord, worden in een soort cirkelredenatie 
“niet ontvankelijk” verklaard. De high and mighty , gaan vrijuit door zich daar op te beroepen of deze in twijfel 
te trekken. Onderzoek naar deze pedofiele landbestuurders, rechtsprekers en toplieden uit het bedrijfsleven 
wordt gedwarsboomd door Justitie in Nederland en Belgie. 
Dat kan alleen maar omdat ook hier te lande de politici en magistratuur in handen zijn gevallen van een staat in 
een staat. En de media houden dat in stand door nog steeds te zwijgen en kruimeldieven en bijzaken op hun 
sites te plaatsen. 
Dat die onderzoeken worden gesaboteerd, afgebroken, materiaal niet wordt onderzocht en justitie in 
persverklaringen openlijk liegt hierover is eerder een bewijs van schuld dan onschuld. Men onderzoekt niets en 
stelt vervolgens dat het dus niet te bewijzen valt. Op deze wijze moet u dan gepast reageren.

Er zijn getuigen, er zijn gruwelijke feiten en er zijn pedofiele daders. Hun namen staan in vele openbare 
databanken en zijn bij de onderzoeksinstanties bekend. Ze zijn lid van enge clubs en nemen deel aan 
satanische rituelen. Altijd zijn het Politie kopstukken, magistraten, juristen, politici en topbestuurders van grote 
ondernemingen.

Het onterecht of door onregelmatigheden in het onderzoeksapparaat, niet onderzoeken van alle 
getuigenverklaringen en feiten door corruptie, kan nooit een argument worden tegen het ruimschoots aan te 
leveren materiaal tegen een als pedofiel en sadistisch bekend staande topbestuurder, door in dossiers 
opgenomen en op databanken geplaatste verklaringen.

17.  Juriste 

16 Aug 2008 om 13:39 

Voor mij geen verrassing dat Fortis geen rechtszaak wil. Dat betoogde ik eerder al. Een vordering in 
reconventie is misschien een idee voor de webmaster/journalist. 

Joris van Manen heeft tenslotte nog een opmerkelijke passage opgenomen in zijn pleitnota. Hij zegt: “Kat staat 
te boek als serieuze journalist. Hoewel ik de afgelopen dagen heb ondervonden dat Kat zich vaker in 
buitengewoon straffe en krenkende bewoordingen uitlaat, bestond bij mij en vele anderen de indruk dat hij een 
degelijke journalist is. Verschillende bekenden van mij zeiden tegen mij dat als Kat het geschreven heeft, er 
toch wel iets van waar moet zijn, Dat is een niet onbelangrijk aspect van deze zaak”. Een zeer merkwaardige 
passage. Hoe denkt topadvocaat Joris van Manen zijn zaak vooruit te helpen door zijn wederpartij af te 
schilderen als ’serieus journalist’?

De topadvocaat gaat zijn tegenpartij eerst de hemel in prijzen als topjournalist, want anders heeft hij geen 
zaak. Een zaak tegen Jan de Journalist uit Nowhere, aangespannen door het bestuur van een beurgenoteerde 
onderneming is namelijk een beetje merkwaardig. Dus allereerst krijgt Micha Kat de waardering van de 
topadvocaat dat hij een serieuze journalist is. Dat is een onweersproken feit en kan dan als vaststaand feit 
gelden in de rechtszaak. 

Nu kan Mischa Kat er over na gaan denken wat hij wil krijgen van het bestuur van Fortis, want hij heeft zichzelf 
in een onderhandelingspositie gemanoevreerd.

18.  Rv. 
16 Aug 2008 om 15:32 

Goed punt, Juriste. Er is in dit soort zaken inderdaad eerder sprake van aantasting van eer & goede naam 
naarmate de bron van die aantasting serieuzer of gezaghebbender is. Maar aan de andere kant versterkt een 
dergelijke stelling van eiser(s) juist de geloofwaardigheid van gedaagde, althans op het eerste gezicht.

19.  E-bee 

16 Aug 2008 om 16:27 

De heer Kat beweert niets en heeft een goede reputatie. De X-dossiers zijn geloofwaardig op zichzelf evenals de 
verklaringen, de omstandigheden, de getuigen en de feiten die maar niet onderzocht worden door corrupten. 
Dan is het wat vreemd dat een in de X-dossiers genoemde bekende persoon, topbestuurder kan zijn, naast 
andere verdachten daar bij Fortis en hoog van de toren blies in het verleden. En nu twee keer een 
schikkingsvoorstel doet. Maar de man is meermaals genoemd in de X-dossiers en is een van de ergsten, met 
zijn broer. 
Schikken?

20.  Wijze van Zion 

16 Aug 2008 om 21:18 

Lippens’ achilleshiel is het tandem de Fortis waarvan het imago er op dit moment uitziet als het logo…..

21.  tess 

18 Aug 2008 om 16:26 

Hoe kunnen al deze mensen die betrokken zijn bij dergelijke misdrijven nog slapen?

22.  Juriste 

18 Aug 2008 om 22:11 
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Het lijkt me dat er helemaal geen rechtszaak komt en evenmin een vaststellingsovereenkomst.

23.  Sophie 

20 Aug 2008 om 00:31 

Waarom denk je dat Juriste? Wat verwacht je dan als afloop?

24.  Juriste 

20 Aug 2008 om 21:42 

Ik denk dit omdat ABN Amro retailbank LaSalle verkocht aan Bank of America. Het consortium van Royal Bank 
of Scotland, Banco Santander en Fortis wilde ABN Amro inclusief LaSalle inlijven. De Ondernemingskamer 
oordeelde dat ABN Amro LaSalle niet mag verkopen, zonder het besluit voor te leggen aan de aandeelhouders. 
En wat zei winnaar Rijkman Groenink: “LaSalle is verkocht, dat is een fait accompli, en nu wil ik mijn gras 
maaien, het is zaterdagmiddag.” 

Achteraf staat vast dat Fortis ABN Amro veel te duur kocht. 

Er zijn zoveel hogere prioriteiten en ik verwacht dus niet dat het bestuur van Fortis geinteresseerd is in 
procederen tegen een journalist inzake X-files. Het is geen eervolle taak voor Joris van Manen, lijkt me, om 
daarmee belast te worden.

25.  Sophie 

20 Aug 2008 om 23:30 

Ik volg je argumentatie, maar waarom hebben Lippens en Fortis dan een eerste aanzet gegeven? Ze konden 
toch vermoeden dat dit meer ruchtbaarheid aan de zaak zou geven. Stel dat het dossier alsnog door de 
mainstreammedia wordt opgevist. Gaan ze dan doen alsof hun neus bloedt?

26.  M. 
21 Aug 2008 om 13:59 

@ Sophie, dezelfde vraag komt bij mij op! Maar, zoals ook door anderen geopperd, mogelijk is deze actie door 
de heer Lippens zelf geinitieerd, zonder de tijd te nemen de mogelijke consequenties en risico’s goed te 
overwegen.

En verder ben ik natuurlijk retenieuwsgierig of die zitting vandaag doorgaat of is doorgegaan.

1.  Fortis … · Tessonome 

Pingback op 18 Aug 2008 om 16:18 
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Justitie criminaliseert, een tussenbalans
Gepubliceerd door Micha Kat 27 augustus, 2008 in Algemeen. 

wanted.jpg Uw webmaster constateert dat Justitie meer en meer in een vrije val is geraakt 

waarin het meent zichzelf aan geen enkele van de wetten en regels meer te hoeven 

houden die het de samenleving dwingend probeert op te leggen. Nu is het weer het ‘vooraanstaande 

lid van het OM’ Koos Plooij die ervan wordt beschuldigd de wet te hebben overtreden waarbij we 

constateren dat deze Plooij reeds eerder centraal stond in een zeer dubieuze zaak. Wat met name 

horrifying is in deze laatste aanwijzing van crimineel gedrag bij Justitie is de wijze waarop tekeer 

wordt gegaan tegen de advocaten die aangifte willen gaan doen tegen Plooij: AG Kuipers 

‘waarschuwde de advocaten voor hun ontoelaatbare optreden’ en noemde Plooij een ‘vooraanstaand 

lid van het OM’. Deze reactie doet natuurlijk sterk denken aan de woedende manier waarop de 

autoriteiten reageren op de beschuldigingen tegen Justitie-SG Joris Demmink: hoe serieuzer de 

beschuldigingen, hoe harder de aangevers worden aangepakt. Beschuldigingen aan het adres van HM 

de Koningin of de MP zullen binnenkort wel beloond gaan worden met publieke executie op het 

Binnenhof! Maar laten we eens kijken naar enkele recente zaken (de top-10) waarin crimineel en 

onrechtmatig gedrag van Justitie aan de orde is geweest -en die natuurlijk niet mogen worden 

uitgezocht of waarin er sprake is van schaamteloze klassenjustitie: 

1. Kindermisbruik door SG van Justitie Joris Demmink, oud-hoofdofficier van justitie Hans Holthuis 

en een andere oud-hoofdofficier van justitie (zou heel goed Jan Wolter Wabeke kunnen zijn) binnen 

een Nederlands pedofielen-netwerk. Binnenkort neemt het Amsterdamse gerechtshof een beslissing 

over de vervolging van Joris Demmink. Zowel Holthuis als Wabeke werden het OM ‘uit-gepromoveerd’.

2. Vervalsen van het proces-dossier door de leden van het OM Bernadette Edelhauser en Mariette 

Renckens in de Schiedammer Parkmoord met dramatische gevolgen: een onschuldig burger zat vier 

jaar ten onrechte vast. Een aangifte tegen de ‘liegende dames’ werd door het eigen OM schaterend 

van de lach in de prullenbak gekieperd waarna Edelhauser werd benoemd tot rechter in Dordrecht. 

De hele pers -maar niet NRC Handelsblad- sprak er schande van.

3. De vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg blijkt geld aan te nemen van 

partijen, advocaten te intimideren en zelfs keihard meineed te plegen in een procedure die hij zelf 

heeft aangespannen tegen de webmaster van deze site. Hiermee pleegt deze ‘toprechter’ dus zowel 

delicten als onrechtmatige daden. In de wetenschap dat hij wordt gesteund door het systeem en de 

staat -ook financieel- is hij thans op weg de webmaster kapot te procederen in een hoger beroep 

nadat hij in eerste aanleg glansrijk heeft verloren.

4. De rechter op -alweer- de rechtbank Dordrecht Eltjo Rentema heeft een bevriende procespartij 

schaamteloos bevoordeeld in een procedure. Een klassieke doofpot-commissie is de zaak thans aan 

het onderzoeken.
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5. De fameuze oud-vice president van de rechtbank te Maastricht, Fokke Fernhout, bleek als 

nevenfunctie te hebben: groothandelaar in kinderporno. Na aanvankelijk te zijn veroordeeld, werd hij 

in hoger beroep door zijn oud-collega’s met omstandige excuses ‘voor de overlast’ van de haak 

gehaald.

6. Oud justitie-minister Piet Hein Donner heeft valsheid in geschrifte gepleegd door de handelingen 

van een tweede kamer-debat te manipuleren. Er kraaide uiteindelijk geen haan naar.

7. Voormalig rechter-in-opleiding Paulus van der Sloot op Aruba zit tot over zijn oren in de 

verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway. Onderzoek naar zijn rol in de affaire is reeds 

vanaf het begin gefrustreerd en tegengehouden.

8. De hoogste man van het OM op de Bovenwindse Eilanden van de Antillen, Cor Merx, heeft zich 

schuldig gemaakt aan tal van delicten waaronder valsheid in geschrifte en het opmaken van valse 

documenten. Terwijl men bij het OM in Den Haag van dit alles op de hoogte was, heeft men 

geprobeerd Merx benoemd te krijgen tot AG bij het Hof in Den Haag.

9. Voormalig officier van justitie Joost Tonino bleek tot over zijn oren in de kinderporno te zitten en 

ondermeer te hebben bekend dat hij ‘openbare ruimtes afstruint op zoek naar homo-seks’ en zich 

soms moet ‘inhouden als hij een lekker jongetje ziet’. Hij is nooit vervolgd.

10. Officier van Justitie Frans Pommer (parket Maastricht) heeft in een grote drugszaak acht PV’s 

vervalst. Na een tijdelijke ‘verbanning’ naar de porno-eilanden van Justitie en maitre de plaisir Paulus 

van der Sloot is Pommer thans officier te Roermond.

Geconstateerd moet worden dat de schuld van al deze magistraten in meer of mindere mate vast 

staat, maar dan geen van hen de straf heeft gekregen die een gewone burger zou hebben moeten 

ondergaan. Sterker: in veel gevallen is het criminele of onrechtmatige gedrag juist beloond. Waar de 

wetsovertreders wel werden berecht -dat was aan de orde in de zaak-Fernhout, maar ook de zaak 

tegen Wicher Wedzinga, de ‘Rammende Rechter’- kwamen de rechters vaak met het argument dat de 

magistraten ‘reeds genoeg waren gestraft door de negatieve publiciteit dan wel doordat ze hun 

positie bij de rechterlijke macht hebben verloren’. Een foute en zelfs absurde omkering van hoe het 

echt zou moeten: deze mensen moeten juist zwaarder worden bestraft wegens de schending van hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en ‘voorbeeldfunctie’.

19 Reacties op “Justitie criminaliseert, een 
tussenbalans”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  EmileZ 

27 Aug 2008 om 11:25 

Je vergeet er nog een paar… 
Bv Hoofdofficier Hans Vos die een vrijbriefje aan onroerend goed magnaat Eddy d Kroes had verstrekt, zodat 
deze geen 2 jaar hoefde te zitten voor fraude. 
Bij verhoor kon hoofdofficier Vos zich er niets van herinneren, maar erkende dat het zijn handtekening was. 

Overzicht corruptie bij OM/ Rechtspraak: http://www.standejong.nl/2008/06/04/corrupte-magistraten-de-kroes-
en-hare-majesteit/

2.  E-bee 

27 Aug 2008 om 12:33 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Justitie is geheel vervallen tot een criminele organisatie die de 
andere leden die op sleutelposities zitten in het ambtelijk bestuur, politie en de politiek, uit de wind moeten 
houden. Een pedofielennetwerk, niet uitsluitend Nederlands maar de grootste internationale organisatie van 
kindermisbruikers, voor de elite.
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3.  AIRVD 

27 Aug 2008 om 15:49 

Vreemde zaak die Eddy de Kroes. De man is blijkbaar lid van een netwerk en van alle strafvervolging ontheven.

4.  gerard 

27 Aug 2008 om 21:09 

@Mischa, 
Deze rat van de Imperiale trias orde opereert 
annoniem op de achtergrond,en krijgt direct 
orders van Hirsch Ballin, mede vanwege zijn 
contacten bij de AIVD was de heer Anthony 
Fintelman belast met de staatsveiligheid primair 
bestrijding infiltratie van de onderwereld binnen 
justitie, 
Fintelman An. - BD/BSG/BV[Aa. fintelman@minjus

www.xposednet.eu 
www.tabber.wordpress.com

sux6

5.  juwita 

28 Aug 2008 om 13:28 

Lijst is bij lange na niet compleet. Wat de denken van het Hof Amsterdam in de aandelenlease-affaire. Door dit 
Hof is eigenhandig een geheel en al van de Hoge Raad jurisprudentie afwijkende invulling van de zorgplicht 
gegeven die op (lease)banken rustte. Als gevolg van die blijkbaar bewust gekozen afwijking van de HR-
jurisprudentie dreigen circa 150.000 aandelenleasegedupeerden met claims op Dexia, op Aegon, op Fortis, op 
Levob Bank en op de DSB Bank op een juridisch zijspoor (lees: juridisch moeras) te worden gerangeerd. Door 
de HOF AMSTERDAM invulling (onder auspicien van raadsheer Cortenraad) van de ZORGPLICHT wordt het 
bijkans onmogelijk om het causale verband tussen de geschonden zorgplicht en de schade te kunnen bewijzen.

Honderdvijftig duizend aandelenleasegedupeerden afgeserveerd ! 
Een maatschappelijk schande die zijn weerga niet kent. Behoudens wanneer de Hoge Raad vasthoudt aan haar 
eerdere zorgplicht jurisprudentie (een de vonnissen van het Hof Amsterdam casseert !) dreigt Nederland te 
gaan verworden tot een juridische bananenrepubliek.

6.  juwita 

28 Aug 2008 om 13:39 

In aanvulling op mijn vorige bericht over het Hof Amsterdam. 
In januari 2006 verklaarde het Hof Amsterdam de zg. Duisenberg-schikking algemeen verbindend. Door deze 
algemeen verbindenverklaring legde het Hof de zwakke Duisenberg-schikking bindend op aan tienduizenden. In 
2008 -twee jaar te laat voor tienduizenden gehuwde Dexia-gedupeerden– kwam de Hoge Raad met een arrest 
waaruit bleek dat deze contracten huurkoop waren en de (altijd) ontbrekende toestemming van de 
huwelijspartner vereist waren (en deze contracten vernietigbaar waren !). Door toedoen van het Hof 
Amsterdam pisten tienduizenden naast de pot.

7.  E-bee 

28 Aug 2008 om 14:13 

Aangesteld ter beroving van ons allen.

8.  AIRVD 

28 Aug 2008 om 20:56 

Tijdje geleden schreef ik over de Reporter uitzending over de Enschedese Ontuchtzaak waarin ene 
rechtspsycholoog Hans Crombag de zaak ridiculiseerde en de daders vrij pleitte. En wat blijkt nu? Deze zelfde 
Hans Crombag sprong ook al in de bres voor pedofiel Fokke Fernhout. Beide gelieerd aan de universiteit van 
Maastricht.

Citaat Crombag: 
“Het college van bestuur doet er verkeerd aan om de jurist Fernhout wegens diens kinderporno-affaire weg te 
sturen, vindt Hans Crombag, honorair hoogleraar rechtspsychologie aan de UM en regelmatig getuige-
deskundige bij strafzaken. De zaak tegen Fernhout is juridisch zwak, en het college pleegt bovendien 
contractbreuk. In deze kwestie zijn nuchterheid en morele moed geboden, betoogt hij”

Volledige tekst te lezen op:

http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg24/obs29/art20.htm

Even opletten of je die Crombag dus nog vaker tegenkomt in verband met pedofilie.

9.  juwita 

29 Aug 2008 om 13:21 

Bij de kruistocht tegen pedofielen, past natuurlijk wel de nuancering dat HET ZIJN van pedofiel noch strafbaar 
noch verwijtbaar is. Sommige reacties op deze blog schieten wel erg ver door. Maar misschien moet ik nu ook 
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al vrezen voor een hetze tegen mij.

10.  AIRVD 

29 Aug 2008 om 14:02 

Het gaat er niet om of je pedofiel bent of niet. Het gaat erom dat een netwerk bestaat van sadistische pedofiele 
misbruikers. En dat ze elkaar het hand boven het hoofd houden. Vooral binnen justitie lijkt dit netwerk goed 
vertegenwoordigd te zijn.

11.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:13 

Je kunt beter zeggen, dat alle “goodies” van de pedofilie schijnbaar voorbehouden blijven aan de top van het 
bedrijfsleven, de rechterlijke macht en top ambtenaren. 
de “kleine” pedofiel wordt gepakt en ongenadig afgestraft en de “fine fleur” van de westerse beschaving scheurt 
ongestraft kleine kinderen open…. 
Hoe lang nog?

12.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:19 

LEES!!!! en maak je kwaad

We deden nog meer ontdekkingen. Het point of no return dat reeds in de eerste dagen van 1997 had kunnen 
worden bereikt in het onderzoek naar de moord op Carine Dellaert. De Gentse magistraten hoefden slechts een 
formuliertje te ondertekenen en het toch niet direct onoverkomelijke bedrag van 10.000 frank vrij te maken om 
een antwoord te krijgen op de hamvraag: wanneer was Carine Dellaert overleden? Het parket weigerde het 
antwoord te kennen en stortte zich integendeel vol overgave op een soort ‘moraliteitsonderzoek’, zoals dat 
doorgaans enkel geschiedt bij verdachten van misdrijven - niet bij getuigen. De Gentse speurders lieten weten 
dat ze geen enkele vroegere klasgenote van Carine Dellaert konden vinden die zich iets meende te herinneren 
van seksfuiven. Het kostte ons twee telefoontjes om in contact te treden met het meisje dat ooit de 
hartsvriendin was van het slachtoffer. Zij herinnerde zich de lijdensweg van Carine Dellaert wél, en zelfs heel 
scherp. Nee, zei ze, haar had men nooit ondervraagd. Wie ligt er nog van wakker? 
Dit boek is voor ons een eindpunt. Indien de politiediensten en de magistratuur met een zo ontstellend gemak 
de boel bedonderen als dat hier is gebeurd, dan is er weinig reden tot optimisme. Ook al is een dogma de 
meest waarschijnlijke drijfveer geweest, dan doet dat niets af van die ene beklemmende vaststelling:

De Belgische justitie creëert haar werkelijkheden bij voorkeur zelf.

Annemie Bulté, 
Douglas De Coninck, 
Marie-Jeanne Van Heeswyck 
24 september 1999

13.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:22 

En dat is wat de Bonvoisin’s en Lippens’s in deze wereld voor elkaar krijgen….En wij vinden dat prima?

14.  Morkhoven 

3 Sep 2008 om 13:48 

Het laten verdwijnen van dossierstukken om burgers te kunnen veroordelen en het wegmoffelen van 
onderzoeksmateriaal om gevoelige dossiers in de doofpot te kunnen stoppen, maakt deel uit van de politieke 
cultuur in zowel Nederland als België.

———–

Belgische regering is het Europees Hof te slim af !

De Belgische justitie heeft de kinderrechtenaktivist Marcel Vervloesem opgeroepen om zich op 5 september 
2008 aan de poorten van de gevangenis te melden alhoewel zij weet dat een opsluiting van de zwaar zieke 
Marcel Vervloesem ongetwijfeld tot zijn dood zal leiden.

Van zodra hij wordt opgesloten, begint Vervloesem met een dorst- en hongerstaking. Hij zal ook iedere vorm 
van medicatie en medische behandeling weigeren. 
Dat betekent dat hij binnen enkele dagen overleden kan zijn en men het dossier rond de kinderpornozaak 
Zandvoort in België, zonder onderzoek kan sluiten.

Marcel Vervloesem liet via zijn advocaat wel een spoedprocedure opstarten voor het Europees Hof van de 
Rechten van de Mens in Straatsburg maar dat zal waarschijnlijk pas na Vervloesem’s dood de zaak kunnen 
behandelen.

Dat geldt ook voor het onderzoek dat het Nederlandse College voor procureurs-generaal in Den Haag wilde 
beginnen nadat zij Marcel Vervloesem voor een hoorzitting uitnodigde.

Waar de cd-roms met kinderporno van de zaak Zandvoort zijn gebleven die op het hof van beroep van 
Antwerpen verdwenen nadat ze daar door de Koning voor ‘onderzoek’ waren overgemaakt, zal men wel nooit te 
weten komen. 
De verdwijning van deze cd-roms werd nochthans door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

Zowel justitieminister Vandeurzen (Christen-Democraten) als de Koning werden door de Werkgroep Morkhoven 
via aangetekende brieven en door het schrijven van enkele ministers en parlementsleden op de hoogte 
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gebracht maar zij weigeren ieder commentaar op de brieven die reeds van 30 mei 2008 en 6 juni 2008 dateren.

Het betreft hier blijkbaar de zoveelste doofpotoperatie.

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gilles 
België 
Erkenningsnr. 443.439.55 
werkgroepmorkhoven@gmail.com 
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ 
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

15.  Pierre Lebon 

3 Sep 2008 om 14:08 

In het Frans (een deel) van de officiële versie van het Proces Verbaal nav verklaringen van X3 (Adel en 
koninklijk huis)Excuses voor de hoeveelheid tekst…….; 
Proces verbaal nummer: 
151.688 
26/05/97 
WINKEL 
X3 victime de 03 à 12 ans (viols-orgies-tortures-zoophilie-prostitution) 
De 03 à 08 ans : viols par ses parents et amis de ses parents 
Famille nombreuse peu aisée 
Elle ou sa soeur était livrée au vainqueur des parties de bridge organisées chez elle 
Au départ : attouchements mais ensuite faits de plus en plus violent jusqu’à ablation 
partielle du clitoris 
Participants : COPPENS Roger, ADRIAANSSEN Henri, SMET François et son épouse 
Jeanne, docteur VANDEN EYNDE René qui la retapait après les séances 
Dépucelée par son père puis violée par les hommes présents 
Vers 07-08 ans : ablation partielle du clitoris par COPPENS en présence des autres cités 
Nourriture des enfants empoisonnée pour que l’un d’eux soit malade 
Lors d’une soirée le jeu consistait à lui introduire toute sorte d’objets dans son vagin et 
autres orifices naturels (carotte, tisonnier) 
Viols par VANDEN EYNDE dans sa maison de OOSTDUINKERKE - rapport très 
douloureux 
Après 12 ans elle a été introduite dans un réseau de pédophilie avec trois type de soirées 
———————————————————————————————————– 
Soirées photos 
Sa mère la rendait la plus attrayante possible pour les hommes qui venaient voir les enfants 
Elle lui écartait le sexe 
———————————————————————————————————- 
Soirées spectacles 
Sa mère la droguait (médicaments) pour l’assoupir (injection ou voie orale - PHENERGAN 
??) 
Son père la conduisait à un lieu de rendez-vous 
Elle était prise en charge avec d’autres enfants dans une MERCEDES noir, intérieur cuir 
avec deux banquettes face à face 
Aussi prise en charge dans voiture américaine rose avec toit blanc conduite par CHARLY 
Trajet assez long avec lampes jaunes 
Toujours maisons luxueuses 
ndlr : elle va parler des deux « maisons » distinctes : celle où se déroulaient les spectacles 
et celle où se déroulaient les chasses 
Son la reprenait au lieu de rendez-vous et la ramenait à la maison où VANDEN EYNDE la 
soignait 
Sur place la voiture s’arrêtait sur un parterre devant la maison 
Maison entourée d’un parc 
Deux surveillants sur place : RALF et WALTER 
Les enfants étaient amenés dans un tourelle en pierre naturelle avec porte en bois 
Il y avait probablement un étage à la tourelle 
un souterrain partait de la tourelle vers des caves 
Souterrain sans lumière - en terre et en pente 
Dans les caves il y avait des cellules où les enfants étaient enfermés en attendant leur tour 
Il y avait aussi des cellules pour des chiens (dobermans) 
Le couloir donnait sur une salle de spectacle 
Dans la tourelle : corps d’enfants morts à divers stades de décomposition (parfois 
démembrés et/ou morceaux manquants) et carcasses de chiens 
Spectateurs : toujours les mêmes mais difficilement identifiables - une cinquantaine 
Elle a reconnu le régent CHARLES, le Roi BAUDOUIN et le Roi ALBERT et deux autres 
qu’elle appelle CHARLY et POLO 
Elle pense avoir reconnu Willy CLAES et le docteur VANDEN EYNDE 
Chiens obéissants à RALF et WALTER 
Chiens drogués pour être excités 
Spectacles = orgies, mises à mort enfants et chiens, …

Hierna onstond de kentering van het onderzoek.

16.  Pierre Lebon 

3 Sep 2008 om 14:22 

Dat de Belgische Koning notabene CD-Roms van de Zandvoortse zaak met het oud vuil meegeeft en als klap op 
de vuurpijl toestaat dat Marcel Vervloesem voorgoed het zwijgen wordt opgelegd, is veelzeggend. 
Hij is zelf beschuldigd voor pedofilie door een stelletje, inderhaast opgetrommelde getuigen van bedenkelijke 
allure of zeg maar gewoon: Scum of the earth! 
België is ten dode opgeschreven denk ik
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17.  E-bee 

3 Sep 2008 om 15:56 

Niet alleen Belgie. Justitie kan nog zo corrupt zijn, net als de politie, en ten dienste staan van pedofielen maar 
als er hard bewijs is dan moeten ze wel vallen. Dus ik me vraag me af of er niet toch ergens een floppy, CD-
rom of ander beeldmateriaal nog ligt waar deze personen op staan. Er is voor miljoenen aan beeldmateriaal 
vernietigd zeggen ze, door de grafelijke broers. En een van hen zou een zelmoordpoging hebben gedaan toen 
het dreigde uit te komen. Maar gezien de corruptie komt officieel onderzoek nergens natuurlijk en vervolgens 
schermen ze daar zelfs mee…

18.  Pierre Lebon 

3 Sep 2008 om 17:14 

@E-bee 
Volgens Ruf Nachtergaele zijn er uiteraard copies gemaakt van de cd-roms alvorens ze zijn verzonden. 
De issue is natuurlijk niet dat deze data niet meer zou bestaan.

19.  E-bee 

3 Sep 2008 om 18:20 

Dat is beter als andersom maar dan zit er wel een gevaarlijk kantje aan het bestaan van dit materiaal.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Gepubliceerd door Micha Kat 11 september, 2007 in Algemeen. 

plooy.jpg Aan het begin van het Holleeder-proces (hierover meer aan het eind) staat OvJ en 

‘crimefighter’ Koos Plooy weer in het midden van de belanstelling. Lux et Libertas 

wijdde gisteren een groot portret aan de man. Naast alle betekenisloze cliche’s die dit soort 

portretten altijd kenmerken (’gedegen jurist, goed in zijn vak, sterk op de zitting’, staat dan ook weer 

de nog irritantere typische ‘NRC-relativiering’ (ja, wat zijn we kritisch!) ’soms iets te gedegen’. Je ziet 

deze wending steeds in NRC in dergelijke stukken: Wouter Bos briljant, empatisch, hard voor zichzelf 

en dan zegt ‘de criticaster’: ’soms iets te hard voor zichzelf’. Wat is NRC voorspelbaar! De enige 

kritische kanttekening die ze weten te plaatsen bij de mensen die ze in het zonnetje willen zetten is 

dat ze eigelijk ‘te goed’ zijn! Maar een zin in de hagiografie van Plooij springt eruit: in 2004 kreeg 

hij veel aandacht toen bekend werd dat criminelen hem zouden (let op dat ‘zouden’) 

hebben willen vermoorden‘. Hierover is destijd veel geschreven waarbij overigens nimmer sprake 

was van ‘vermoorden’ ; ‘bedreigen’ was toen het woord in de media. Dit is blijkbaar de 

‘nieuwsinflatie’ van Lux te Libertas: na drie jaar verzinnen ze gewoon een heel nieuw feit. Uw 

ombudsman dacht toen reeds direct: een dikke spin, zo eentje als de bom op de Haarlemse rechtbak 

toen het Holleeder-proces aanvankelijk zou beginnen. Voor deze stelling zijn enkele sterke 

aanwijzingen. Maar eerst het prachtige stuk van Stan de Jong hierover 

Altijd weer die Albanezen

donner.jpg
door Stan de Jong

Vroeger was het OM een gesloten organisatie van anonieme juristen. Inmiddels is het een geoliede pr-

machine met dappere ‘crimefighters’. Gevolg: de burger wordt bestookt met oncontroleerbare 

succesverhalen en vage berichten over aanslagen.

In de Verenigde Staten kennen ze het klappen van de zweep. Sinds 11 september 2001 wordt het 

publiek daar met enige regelmaat getrakteerd op mededelingen in de trant van: “Uit betrouwbare 

bron hebben onze veiligheidsdiensten concrete aanwijzingen gekregen dat deze maand mogelijk 

terroristische aanslagen op Amerikaans grondgebied kunnen plaatsvinden.”

Daarmee de bevolking flabbergasted achterlatend.

Wat moet een Amerikaan met zo’n jobstijding? De deuren van zijn woning barricaderen? Naar een 

andere staat verhuizen? Maar naar wélke staat? Waar de bommen en granaten gaan vallen, wordt er 

nooit bij gezegd. En waarom pakken de autoriteiten die rotzakken niet gewoon op, als de 

bedreigingen zo ‘concreet’ en de bronnen zo ‘betrouwbaar’ zijn? Over het hoofd van de burger 

worden signalen gezonden, maar naar wie, en waarom, is een raadsel.

Vanouds zijn Nederlandse media argwanend, tenminste waar het de Amerikaanse overheid betreft. 
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De gedachte rijst al snel dat George W., de CIA en de FBI perfide politiek bedrijven met hun 

onheilsberichten. Immers, wanneer de muzelmannen zich daadwerkelijk in een toren boren, zal men 

zeggen: we told you so. Gebeurt er niets, dan is er geen haan die ernaar kraait, maar hebben de 

veiligheidsdiensten toch een krachtdadige indruk achtergelaten. En is er en passant gewezen op het 

moslimterrorisme, hetgeen de steun van de bevolking voor de oorlog in Irak wel ten goede zal 

komen. Een win-win-situatie, noemen ze dat in het land waar de marketing is uitvonden.

Gelukkig wonen wij in Nederland en houden de boven óns geplaatsten zich verre van deze trucjes. 

Toch?

Op 5 september van dit jaar kwam het NOS Journaal met groot nieuws. Criminelen zouden een 

moordaanslag op de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy beramen. Het Openbaar Ministerie 

had ‘zeer betrouwbare aanwijzingen’ gekregen, die ‘zeer serieus en ernstig’ werden genomen. 

Sterker, het was ‘niet eerder voorgekomen dat zulke concrete informatie over een moordaanslag was 

binnengekomen’.

Hoofdofficier van justitie De Wit – vroeger verantwoordelijk voor de public relations binnen zijn parket 

– liet weten dat hij ‘de geruchten vóór wilde blijven’. Dit moest, zo begreep de kijker, verklaren 

waarom justitie zelf de publiciteit had gezocht. Wat er voor voordelen kleefden aan ‘de geruchten 

voorblijven’, werd niet duidelijk.

albannie.jpg Uit welke hoek de bedreigingen kwamen, was al even vaag. Nu ja, uit ‘het 

Amsterdamse criminele circuit’. Die had huurlingen ‘uit de Balkan’ geworven om het 

vuile klusje op te knappen. Later werd dit gespecificeerd tot: Albanezen. Tja, je hoorde de laatste tijd 

wel vaker over die gasten. Niet langer getreuzeld, zou je zeggen, uitroken dat Albanese boevennest. 

Maar dit nu was blijkbaar niet mogelijk. Ondanks al die ‘concrete informatie’ die er lag.

Waar de aankondigingen van terreuraanslagen in de VS met een beetje goede wil nog enige waarde 

bezitten – “Onderdanen, wees attent op bebaarde mannen in vliegtuigen” – ontbrak die in het geval-

Plooij zelfs volledig. De officier van justitie werd, zo was meegedeeld, al sinds augustus ‘24 uur per 

dag’ beveiligd. Dus dat zat wel snor.

Niettemin volgden de dagen erna grote artikelen in de kranten. De teneur was dat criminelen nu echt 

een stapje te ver gingen. Dat ze elkaar uitmoordden, soit, maar onze jongens op justitie bedreigen, 

dát ging te ver. Er volgden beschouwingen over het ‘verharde klimaat’, over ‘integere, kundige 

crimefighters’ en over eerdere bedreigingen aan het adres van officieren van justitie zoals Jo Valente 

en Fred Teeven. Een beetje bevreemdend waren deze opsommingen wel. Zo uniek was de geplande 

aanslag tegen Plooij blijkbaar ook weer niet.

Welke signalen werden hier toch allemaal uitgezonden? Naar wie? Waarom?

Gelukkig volgde snel meer ‘nieuws’. Het NOS Journaal, dat kennelijk uitstekende relaties onderhoudt 

met justitie, wist te melden dat de aanslag op Plooy door ene Greg R., een drugshandelaar, werd 

beraamd. Tenminste, naar hem werd ‘onderzoek’ gedaan, maar verdachte was hij nu juist niet, 

moest het OM een dag erna erkennen. De kranten raakten er danig van overstuur. Zo kopte NRC 

Handelsblad achtereenvolgens ‘Greg R. achter bedreiging Plooy’ en (twee dagen later) ‘Greg R. geen 

bedreiger Plooy.’

Nee, het werd steeds duidelijker dat hier een spelletje met ons werd gespeeld. In een interview met 

(weer) NRC liet Gregs

joost_oranje.jpg

 advocaat, mr Nico Meijering, doorschemeren dat justitie de bedreigingen had 

verzonnen of opgeblazen, hoewel hij die bewering later afzwakte. Een 

malicieuze opmerking van een advocaat-van-kwade-zaakjes? Of had Meijering 

een punt?

Feit is dat het OM een geoliede pr-machine is geworden. Vroeger was de ‘staande magistratuur’ een 

gesloten bolwerk van anoniem opererende juristen. Tegenwoordig zijn officieren van justitie publieke 
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figuren, wier koene daden breed worden uitgemeten in de media. Vermoedelijk is de omslag 

gekomen na de IRT-affaire, die tot zware kritiek op het opsporings- en vervolgingsapparaat leidde. 

Lijdzaam moest het OM toezien hoe het voor schut werd gezet, terwijl de tegenpartij – de advocatuur 

– vrijuit de pers kon bespelen. Het roer ging om.

brouwer.jpg De propaganda dient twee doeleinden: het publiek rijp maken voor grotere 

bevoegdheden van het OM, en het opkrikken van het imago. Het OM lekt geregeld 

(maar altijd selectief) naar de media, die ‘positief nieuws’ gretig publiceren, hoe oncontroleerbaar de 

feiten ook zijn. Zo werd enige tijd geleden gemeld dat justitie een liquidatie had verijdeld in ‘het 

milieu’. Om wie het ging, wilde men niet zeggen. Maar succesvol was het zeker!

Justitie kan wel een succesje gebruiken. Het is een rampjaar voor het OM. De Enschedese 

vuurwerkramp werd niet opgelost, de Deventer moordzaak moest worden heropend, en in de 

bestrijding van het dierenactivisme slaat justitie een modderfiguur. Slechte pr. Die moet worden 

‘geneutraliseerd’. Wie denkt dat het toevallig is dat de afgelopen maanden in magazines ronkende 

stukken over de rechterlijke macht verschenen, is naïef.

Is het kwaadaardig te veronderstellen dat de zaak-Plooy is opgepompt door het OM? Misschien. Maar 

zeker is dat het

eddy1.jpg

 moment dat het ‘nieuws’ naar buiten werd gebracht, bijzonder gunstig was. Amper 

een week eerder (eind augustus) onthulde zakenblad Quote dat de Wassenaarse 

vleestycoon Eddy de Kroes een gevangenisstraf van achttien maanden had weten te 

ontlopen. Oorzaak: connecties bij justitie. Nooit eerder werd zwart-op-wit – De Kroes heeft de 

‘vrijbrief’ van officier van justitie mr Hans Vos in zijn kluis liggen – aangetoond dat ook binnen het 

justitie-apparaat corruptie voorkomt.

Een schandaal van ongekende proporties. Zou men denken. Maar in de kranten bleef het bij een 

‘eenkolommertje’, en de affaire lijkt nu zelfs langzaam dood te bloeden. Alle justitieverslaggevers 

werden nu eenmaal spoedig erna in beslag genomen door die andere netelige kwestie: de 

doodsbedreigingen aan het adres van een ‘kundige, integere’ officier van justitie. Als het OM een 

opzetje plande, is die geslaagd

De aanwijzingen voor gespinde berichtgeving vanuit Justitie

-

raf.jpg

Het ‘nieuws is bedoeld om andere voor het OM belastende nieuwsfeiten van de voorpagina’s te 

verdringen. Dit kan een motief zijn geweest voor de Plooy-spin (zie Stan de Jong), maar 

ook voor het meest absurde OM-bericht van de laatste maanden (20 mei 2007): het OM 

‘staat op het punt enkele belangijke verdachten in de zaak-Holleeder, ook uit de bovenwereld, op te 

pakken’. Nooit meer iets van vernomen natuurijk (wel nog enkele arrestaties in 2006). De Timing van 

het bericht in 2007 lijkt onbegrijpelijk. Of niet? Hadden de advocaten Adele van der Plas en Mark 

Bakker Schut niet juist (april) een uiterst gevolige aangifte gedaan tegen Justitie-SG Joris Demmink 

die redelijk veel media-aandacht keeeg, ook in NRC Handelsblad? Er zijn meer voorbeelden.

-Het nieuws wordt met een zekere ‘gretigheid’ (enthousiasme) door het OM naar buiten gebracht op 

inderhaast
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 georganiseerde persconferenties en op de website van het OM regent het moord en brand. 

Niet zelden kruipt super-PL Brouwer direct ook zelf in de pen. Ergo: zaken die door het 

OM zelf zijn gespind, worden groots gebracht en gepushed door de de hoogste 

magistraten terwijl alle nieuwsfeiten die van buiten komen (een Maurice de Hondt, een Peter van 

Koppen, een Engels instutuut in plaats van OM-instituut NFI, een Pieter R. de Vries) per definitie 

worden ontkend en gedwonplayed (door super-PL Brouwer zelfs afgebrand als leugenaar), ook door 

de OM-aangestuurde media. (hahaha, terwijl juist die ‘alternatieve’ nieuwwsfeiten later vaak waar 

blijken te zijn). De dag na de (gespinde) ‘bomaanslag op de rechtbank inz. Holleeder trok nota bene 

minister Hirsch Ballin de das al recht op Nieuwspoort. Alsof hij al klaar zat toen de bom nog moest 

ontploffen. Hoe lang deed de minister overover om te reageren op ‘Mabelgate?’ Vijf maanden?

-Het gaat vrijwel zonder uitzondering om ‘agressie tegen het OM’ ‘vanuit de onderwereld’. Kijk eens 

in dit OM-nieuwsoverzicht naar het aantal berichten over bedreigingen! Ze hebben van ‘veiligheid bij 
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geweld.jpgJustitie’ zelfs een aparte nieuwsrubiek gemaakt! Zonneklaar met als doel: het 

bespelen van de publieke opinie bij het begin van een proces om de tegenstanders, 

ja, je zou het woord bijna weer willen gebruiken, te demoniseren en de officieren neer te zetten als 

sympathieke crimefighters in diens van de samenleving die niet eens meer (en dan nog kinderen 

ook!) op normale wijze hun werk kunnen doen. Zo iemand laar je toch niet verliezen/

-Daders worden uiteraard zelden (en in grote zaken als Holleeder) nooit gevonden. Kan ook moeilijk 

als de agressie door de mannen van Joris Demmink zelf wordt beraamd en uitgevoerd.

-D

folkert2.jpg

e mainstream media nemen de spins met een bijna hysterische graagte over en plaatsen deze 

prominent op de voorpagina zonder enige gewicht toe te kennen aan de schamele 

(en som zelf geheel afwezige) journalistieke onderbouwing. (zie Stan de Jong op dit 

punt). Dit geeft gaan dat deze media fungeren als spreekbuizen van het OM. NRC doet er in de regel 

nog enkele scheppen bovenop met stukken als (2004): ‘Bescherming medewerkers OM te mager’ en 

‘intimidatie en bedreiging’ en ‘OM vaak bedreid’. Allemaal naar aanleiding van een gespinde bullshit-

tekst over een ‘bedreiging’ aan het adres van Plooy (zie weer ook Stan de Jong) waarvoor geen spat 

bewijs is gekomen.

-De afdeling voorlichting van het OM wordt inmiddels geleid door een dame met een commercieele 

corporate media-spin achtergrond. Blijkbaar is dat wat ze bij het OM willen: geen normale 

persvoorlichting, maar sophiticated ‘nieuwsmanagement’ zoals CocaCola dat doet en Microsoft.

-In het buitenland worden exact dezelfde spinning toegepast zoals met al die ‘verijdelde ‘ 

bomaanslagen (VS, GB), recent weer in Duitsland. Ook ons land heeft zijn groots ingette spin (een 

van de allerslechtste en doorzichtigste) over de ‘verijdelede aanslagen’ al gehad. Reeds op het 

moment dat Donner de persconferntie inzette was er geen hond meer in de zaal (ok, een paar NRC-

mensen dan) die de minister geloofde. Maar ja, toch grote stukken in de krant, want de minister zegt 

het…

Lezers, Overtuigd? Laat het uw ombudsman weten!

Tot slot nog even terugkomen op eerdere berichten op deze site als zouden machinaties vanuit 

Justitie het prces-Holleeder willen tegenhouden. Dat proces is er nu dus toch. Maar wat zegt dat? De 

basis-stelling van uw ombudsman was dat Justitie tijd nodig had om de procesgang in hun voordeel 

te kunnen manipulere en dat is nu dus voldoende gelukt om Holleeder van de ene dag op de andere 

van een doodszieke hartpatient om te toveren in een van zelfverzekerdheid blakende weldoener voor 

stad en mensheid. Is er nog iemand in dit land die rekening houdt met een overwinning voor 

Holleerder? Het behoort zeker tot de mogelijkheden dat Holleeder-advocaat Kijpers is ‘bezocht’ door 

enkele mannen met ‘gleufhoeden” (denk hierbij met name aan R. Giebels, ez-NRC) die hem ‘komen 

uitleger’ hoe de verdediging moet worden gevoerd. Is eerder gebeurd bij Peter Nicolai in zijn 

hoedanigheid als advocaat van Margarita, met die Trix-tapes en zo. Die mochten dus niet worden 

afgedraaid. Net zo mag Kijpers bepaalde informatie die hij doorkreeg van Bram die het weer had van 

Holleeder en die van Mieremet niet gebruiken: de gaat namelijk over corruptie binnen justitie. Wordt 

vervolgd, maar echt spannend zal het allemaal niet worden. Heeft Justitie nu al voor gezorgd.

31 Reacties op “Crimefighter Koos speelbal van 
kwaliteitskranten”
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1.  niemand 

12 Sep 2007 om 13:44 

Van meneer de Jong zijn persoonlijke weblogje:
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“Er zijn talloze idioten die er van overtuigd zijn dat de regering Bush de aanslagen van 11 september zelf heeft 
gepland.”

Toch wel triest hoor dat je als “onderzoeksjournalist” zoiets nog durft te beweren ondanks de karrevrachten 
bewijsmateriaal. Weet meneer de Jong uberhaupt wel wat onderzoek is? Zijn “mening” (meer is het niet) is 
duidelijk geen knip voor de neus waard.

2.  harry van groen 

17 Sep 2007 om 14:50 

Leden van de STATEN GENERAAL 
MEA CULPA 
Zoals u weet stel ik dat de leugen regeert.Ik ben wel eens waar onschendbaar ,maar mea culpa omdat ik de 
leugen maar voort laat regeren.Waar de VVD al 20 jaar geen mea culpa uit haar hete aardappelen strot kan 
krijgen ,kan en wil ik niet anders ,als een ORANJE telg ,waar ik bij GRATIE GODS regeer ,en ik volgens mijn 
wilhelmus GOD en GEWETEN boven alles moet stellen, dan mijn positie als staatshoofd ter discussie te stellen 
aan het volk.Etisch gezien kan en wil ik zo niet verder regeren 
Waar een volkspartij voor vrijheid en democratie al jaren haar identiteit niet kan waarmaken ,en zij wel jaren 
als echte terroristen bommen leggen onder diverse kabinettten,zie Grave/Voorhoeve,Wiegel /nacht ,Zalm etc ,
brachten zij de opnbare orde zodanig in gevaar ,vooral de redenen van de val ,dat de wet stelt dat zij haarzelf 
dient op te heffen. Zij laten dat na ,zodat ik dat persoonlijk nuga bewerkstelligen ,gezien MIJN verplichtingen 
tav het volk 
Mijn zoon moet zich maar beraden ,hoe het zo verder moet. 
Ik heb er teveel belangen bij gehad. 
De NOS ombudsman moet de gangen van vandaag Den Haag en NOS journaal voor 25 jaar berichtgeving 
controleren

3.  harry van groen 

17 Sep 2007 om 15:12 

Noot bij MEA CULPA 
VOLKSPARTIJ 
Een partij die het volk zo knecht ,en benadeelt ,zo liegt terwijl zij een etica in de eertse kamer hebben zitten die 
nooit wil liegen , is niet van het volk. Zij maken dat de politiek niet van de mensen is ,maar van onmensen 
VRIJHEID ,ondanks dat wij die moeten koesteren volgens de huidige voorzitter van de tweede kamer ,en 
vragen moeten stellen ,zoals de ex-eerste kamer voorzitter ,thans vice voorzitter van de Raad van State ,wij als 
slaven door deze partij worden behandeld. Met een ware VOC mentaliteit wordt de bevolking ge-en misbruikt 
DEMOCRATIE.De partij baronnen maken de dienst uit,zo ook de scheiding der machten. 
Waar er nog enig bekendheid is van de onderwereld ,is de boven wereld een totaal onbekende voor het volk.
Zeker waar zij zichzelf en anderen boven de wet stellen. 
Waar ambtenaren,politie,burgemeesters,hoofdofficieren van justitie,college van PG ,griffier van de 
verzoekscommissie van de tweede kamer ,al op de rechterstoel gaat zitten ,kan de onafhankelijke rechter ,die 
gecontroleerd wordt door de politiek ,als zij hun beëdigde verplichtingen zouden nakomen ,niet eens aan zijn of 
haar werk beginnen.

4.  harry van groen 

18 Sep 2007 om 15:43 

Meldt misdaad anoniem 
Onzin,wel met open vizier.Er is al jaren een meldpunt voor corruptie zaken,nl transp.int. te Berlijn.Een klacht 
over nederland stuur je naar Duitsland (terecht want een slager keurt ook zijn eigen vlees niet,Pieter van 
Vollenhoven ,schoonzoon van een persoon met 2 paspoorten en dubbelspel plegend)Vreemd is het dan dat in 
1998 de zaak wordt verwezen naar de POLITIE in Nederland. Tot op heden heeft die commissie nooit hoor en 
wederhoor toegepast,laat staan onderzocht.Dus ik zou eerts maar eens aan deze commissie gaan vragen 
waarom zij de zaak niet behandelen.De minister van Bi Za en justitie moeten eerst hier maar eens naar vragen,
voor andere commissies in te stellen.Ik vind dat bescherming van corruptie ook corrupt is ,toch geef ik deze lui 
nog de eer van de twijfel 
Enkele belangrijke leden waren:Pieter van Vollenhoven-H Wiegel-B Staal-M.Ficq-E.Kist-J.A.van Manen-H.Suyver-
H.Borghouts. AH Brouwer-korf-L.Hermans-E d’Hondt.L.van Leeuwen-EE Northolt-EW Roscam Abbing E.
Salomons-JJ Vis-M Vos-van Gortel- E van Westerloo.-J Wioarda- Ik hoop snel iets te vernemen.

5.  harry van groen 

18 Sep 2007 om 15:48 

Er was een amsterdamse crimineel dood gegaan. 
De klokken van die ouwe wester klepperde er op los bij de uitvaart.De tilburgse klokkenluider (een priester) is 
nu de crimineel. 
Knetter gek

6.  harry van groen 

20 Sep 2007 om 10:41 

Zaak Smolders 
Het lekken van criminele feiten ,terwijl een ieder die strafbare feiten KENT dit aan het OM moet melden ,is 
natuurlijk vele malen erger dan het verkopen van je ziel ,en je beëdigde verplichtingen niet nakomen 
Ook ik heb wel eens vertrouwlijke stukken gehad ,met de bedoeling mijn mond te houden ,maar dat is wel heel 
naief. 
Het lijkt wel oorlog zegt de heer Smolders ,maar dat is het ook. Maar dan wel met open vizier vechten. 

knettergek.

7.  harry van groen 
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20 Sep 2007 om 10:51 

Er was eens een koningin ,en die stelde heel schattig en vroom: wie ben ik ,dat ik dit werk mag doen ? 
Als soldaat moest je natuurlijk trouw zijn aan haar, 
Dat haar vader niet trouw was aan zijn vrouw ,en haar man niet trouw was aan haar ,was al erg genoeg ,zeker 
als vrouw ,maar haar man verklaarde haar 

knettergek.

8.  harry van groen 

20 Sep 2007 om 11:13 

als kind hoorde ik al het sprookje ,van de kleren van de keizer.Ik zag ooit een film … show.Daar was een man 
die opgegroeid,bleek later,in een soap.Laten wij het nu maar voor het gemak Harry’s show noemen In het 
begin ging het wel aardig ,de regie had hem goed op het verkeerde been gezet.Maar het ging te gladjes 
allemaal,en er waren een paar mensen die hem heel stiekum wakker schudde dat de regie hem een prinses als 
vrouw had gegeven ,die helemaal niet zo van hem hield.En zo werd hij recalcitrant.Hij wilde helemaal niet in die 
soap spelen ,maar werd door de regie steeds weer gedwongen.De regie wist niet ,buiten de camara’s om,hoe 
makelaars ,banken,rechters advocaten,notarissen de regie van politici hem maar door het slijk haalde ,of zelfs 
geen antwoord gaven op zijn levens vragen.Hij vroeg aan die mensen of hij knettergek was of de regie. Nou zij 
verzekerde hem altijd dat hij dat niet was.Harry werd steeds recalcitranter ,en de regie had hem niet meer in 
de hand.De regie kostte alleen al 100 miljoen ,en of de baan van deze persoon ,dus de show must go one 
Aangezien het voor harry steeds ondragelijker werd,en de zin des levens,door de regie onzin werd ,piepte hij er 
maar uitOm niet knettergek te worden,of worden gemaakt ,leeft hij nu als een a-sociale kluizenaar. Dat de 
regie tot haat aanzet moge wel blijken.

9.  harry van groen 

22 Sep 2007 om 09:22 

Als gereformeerde bakkerszoon ,groeide ik op in een communistische volkswijk.Ik speelde met communistische ,
katholieke en protestanten vriendjes. Ik zat op de padvinderij van het leger des heils ,at bij arme ,maar wijze 
joodse ,schoenmaker.Mijn ouders hadden toen al verschillende homosexuele vrienden ,wij hadden een joodse 
arts ,dokter de Vries (vader van vera de vries ,zelf de happy hooker noemende).Dokter de Vries was zeer 
erudiet,kende simon vestdijk ,maar net als oltmans soekarno. 
-waar blijven trouwens de 25 boeken van oltmans die een journalist van de elsevier beheert ?-Ik zat op school ,
hbs ,in zuid. Je kon niet merken of je een arbeiderszoontje in de klas had of de directeurszoon van die arbeider.
Kortom je had respect voor elkaars opvattingen ,ook al was je het er niet mee eens.Maar hoe meer je naar 
politiek den haag verhuisde ,hoe meer er gediscrimineerd werd.Zie alleen maar art 1 ,discriminatie ,van de 
rechtsongelijkheid.etc.

10.  harry van groen 

22 Sep 2007 om 09:34 

Nu hebben wij in ons dorp een vloekverbod.U begrijpt wel uit het vorige dat dat ook niet mijn hobby is.
Burgemeester en gemeenteraadsleden zijn veelal beëdigd met de woorden: zo waarlijk helpe mij GOD 
ALMACHTIG .Nu zijn zij ook zo corrupt als het maar kan.De kroon helpe hen boven de wet te stellen,zodat zij 
aards niet schuldig zijn.Ik ga niet oordelen ,want in de bijbel staat:Oordeel niet ,omdat u niet veroordeeld 
wordt ,terwijl onze kroon maar niet daar over oordeeld ,wat zij bij dezelfde beëdigde wet wel moet doen.Zij 
gebruiken de naam des HEERE ook IJDEL.Daar zal onze aller hoogste rechter wel over oordelen .IK weet het 
volgens de telegraaf is het erg gezellig in de hemel ,want in nederland zijn wij zo arrogant,dat regelen wij wel 
even. Maar zo zal het denk ik niet werken.Bovengenoemde denken dat zij god zelfe al zijn ,zij wonen als gog al 
in frankrijk.Ik denk dat onze lieve heer zal zeggen :jullie waren 
KNETTERGEK

11.  harry van groen 

23 Sep 2007 om 19:21 

In Italië gaat een komiek hoge ogen gooien in de politiek. De Italianen zijn de corruptie na al die jaren spug zat.
Er zitten 24 veroordeelde politici in het parlement telt hij. In nederland is het gelukkig anders.Hier zal je niet zo 
gauw crimineel zijn ,immers HM zei het van de week nog ,niemand staat hier boven de wet.Wij moeten solidair 
zijn ,saamhorigheids gevoel hebben.Die Italianen zullen wel jaloerd op ons zijn ,immers als mensen wel boven 
de wet geplaatst worden ,maakt dat jaloers en wekt dat haat op. 
Pim had ook humor ,maar dat was zijn zwakte als politicus. Lekker saai maken ,net als ons recht. Zo saai dat 
gewone mensen wel gaan afhaken ,denken zij. Trouwens om aan de politiek mee te doen ,zal je nooit gelijk 
krijgen ,en moet je wel een bepaalde taal spreken. Maar als je dat niet wil?

12.  harry van groen 

23 Sep 2007 om 19:36 

Onze minister van oorlog speelt al voor pontius pilatus ,en wast zijn handen in onschuld.Hij stelt nu ,bij de dood 
van een soldaat: de vorige kamer en parlement hebben de uitzending bevolen ,ik heb daar dus geen schuld aan.
Hij vergeet dat hij en zijn partij ,en de helft van de kamer ,zo ook ministers ,nu,daar van deel uit maakten.Ik 
heb zijn partij,en een politiek college in leiden,proberen uit te leggen dat uitzending onrechtmatig is,
constitutioneel ,juridisch ,en staatsrechtelijk.Zij hebben niet gereageerd ,maar voor kennisgeving aangenomen. 
Soldaten van nu doen dat werk vrijwillig.Zij hebben voor uirzending getekend ,zo zij zijn dan gewoon een 
huurleger. 
MAAR omdat de politiek daar over heeft beslist ,en weigering wordt bestraft ,ligt het wel iets anders.Waar is die 
goeie ouwe krijgsraad? Bij Eric O zagen wij dat de politiek zich er mee gaat bemoeien natuurlijk is de politiek 
verantwoordelijk ,maar dan moeten zij die dan ook nemen.Voorhoeve is nooit opgestapt.Latere VVD minsters 
van oorlog moesten hem beschermen en obstructie plegen Als de minister bepaalde zaken heeft kunnen weten ,
dan dient hij zijn conclusies te trekken.De Raad van leiden is ook mede schuldig ,immers zij hebben hun partij 
niet ingelicht. 
D 66 wist het wel ,als oud wethouder van leiden ,en die heeft wel zijn conclusies getrokken.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (6 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]



Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

13.  harry van groen 

24 Sep 2007 om 10:04 

Ik lees net dat de dochter van Jef van oekel iets wil hebben van den haag ter nagedachtenis van deze unieke 
artiest.Helaas moeten artiesten wel extreem zijn ,en een spiegel voorhouden. Alleen mensen die in die spiegel 
moeten kijken ,kijken daar niet in.Waren dat niet die lui van : ik ben gerrit ,en ik steel als de raven?.Zij hadden 
dus zeker een vooruitziende blik.Jef van oekelhad natuurlijk een grote mensenkennis ,als ex-kapper ,maar nog 
belangrijker was de liefde . Hij hield tenminste van zijn vrouw. Kom op den haag ,doe iets voor die man.

14.  harry van groen 

24 Sep 2007 om 10:09 

In onze communistische buurt,hing iets met schuif letters. Er stond op ;GOD IS LIEFDE 
Door de tand des tijds ,en weer en wind ,vielen er lettrs af. 
Op het laatst stond er 
GOD IS L EF 
Een boodschap ?

15.  harry van groen 

25 Sep 2007 om 09:26 

Nederlanders hebben zeker nog een identiteit.Mevrouw van Buuren bedoelt dat politieke partijen geen identiteit 
meer hebben zeker ,maar dat is een geheel ander verhaal.Nederlanders roepen al gauw hosanna ,en je wordt 
dan ook populaire. Maar zij wachten ook op de foutjes ,en danworden zij distructief.Waar wij een brug te ver 
hebben ,hebben wij nu een koekje te veel. Met uw 2 paspoorten leek het wel of u ons een koekje van eigen 
deeg wilde geven. 
Als de nederlander niet bestaat ,en wij geen identiteit hebben ,heeft u uw eigen positie ter discussie gesteld ,
immers waarom dan nog een nederlands staatshoofd ,die door genen,identiteit,bij nederlandse wet etc , 
geworden is ,ook door het nederlandse volk ,tot de monarchie die nu bepaald wat er in nederland gebeurt. 
Of was het zo maar een regenten koffie uurtje ,wat schattig het gezellige ,kneuterige gepeupel.U heeft door de 
ramen wel naar binnen gekeken ,maar niet in hun hart.

16.  harry van groen 

25 Sep 2007 om 09:48 

Waar de heer de jong nog rectificeerde ,terwijl hij niet de faforiet was van de opa’s (verzetskruis),rectificeert 
bijv andere tijden van de VPRO niet.Buiten dat de AIVD deze site wel moet bekijken ,zijn er toch journalisten ,
rechters ,advocaten ,politici ,noem maar op die mijn stellingen tenminste gaan onderzoeken.Vergeet niet dat de 
(parlementaire ) geschiedenis is vervalst. 
Met die wetenschap moet de ombudsman vab de NOS maar eens beginnen ,in welke journaals en den haag 
vandaag ed. het gepeupel op het verkeerde been is gezet.Mijn stelling bij deze is dat 2 mei 1989 het kabinet 
niet is gevallen door de reiskostenforfait maar door corruptie.De Telegraaf en de grave lieten het kabinet vallen ,
volgens ook toen de journalisten.Als dan Mevrouw Dales en de heer Hirsch Ballin 
een partij boven de wet stelt ,met de mededeling dat dit staatsgeheim is ,na chantage van ene heer Northolt ,
konden journalisten en hoogleraren daar niets mee ,maar wel wat er na gebeurde. Elke wet of beslissing in het 
voordeel van banken ,bouwbedrijven etc ,maar ook in het nadeel van het volk ,hadden zij openlijk ter discussie 
moeten stellen. Nu wordt het uitgelegd als zijnde omkoping ,immers de bovengenoemde worden steeds meer 
afhankelijk ,door het inkomen ,van regeringen ed. 
Krantenlezers betalen niet voor onwaarheden ,wantdan kunnen zij de krant beter opzeggen. Hoogleraren 
worden ook door het gepeupel betaald. 
Van dat aangaande geeft deze klacht een hoop werkgelegenheid.

17.  harry van groen 

25 Sep 2007 om 09:50 

Meldt misdaad aniniem zijn ook klachten op deze site ,ook al zijn die bij OM al jaren ,en jaren gemeld.

18.  harry van groen 

25 Sep 2007 om 09:57 

Ik heb niets met welke politicus dan ook,ook niet met de heer Wilders. Helaas moet ik hem soms wel gelijk 
geven ,maar soms moet hij zelf maar eens te raden gaan of hij niet knettergek is. 
Zo was er een mijnheer Janmaat ,die wel heel veel van kamerleden wist ,maar dat niet vertelde 
Ook hij wist wat de politieke mores was.

19.  harry van groen 

26 Sep 2007 om 09:58 

Terecht moet de heer joustra die 100 marokkanen in amsterdam in de gaten houden.Maar hij moet niet de 
aandacht verplaatsen voor de terroristen ,die werkelijk een bedreiging zijn.In en met bijv banken wordt er meer 
gestolen ,dan alle overvallen bij elkaar. Zo hoorde ik laatst dat de slavenhandel de nederlandse bank en ABN 
AMRO op de been heeft gehouden.Met onze normen van nu was dat al crimineel.Absurde rijken mensen,uit 
rusland ,china ed ,maar ook de bankwered of bedrijfsleven ,kan het grootste gevaar voor de wereld gaan 
vormen.Gelukkig doet zo’n Bill Gates nog wat goeds met zijn geld ,zo ook Joop vander Ende ,maar als die 
verkeerde frustraties zouden hebben ,nou berg je dan maar.Je land te verdedigen als soldaat kan goed zijn ,
maar dat weegt niet op tegen die veenbrand ,knechten,van gefrustreede en op geld beluste mensen ,ook 
nederlanders.

20.  harry van groen 

26 Sep 2007 om 10:17 
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DELTA LLOYD en ABN AMRO verzekeringen bestaan 200 jaar.Ik heb daar persoonlijk een uitnodiging voor 
gekregen ,met als prijs een Meet&Greet met ja Paul de Leeuw .Nu meot ik u wel even vertellen waarom dat 
feeste een misplaatste aktie van hen is. 
Om te beginnen vindt de jeugd de tv reclames cool.Nou als je goed oplet zijn zij altijd anarchistisch.Het volk 
lekker bang maken ,zo ook onzeker ,zodat zij meer en meer verzekeringen nemen ,of voor hun oude dag gaan 
zorgen. ZEKER delta LLoyd. ,Nu was Delta LLoyd ook mijn huisbaas ,met als voorzitter van R vBestuur ene heer 
Zoutendijk.Delta Lloyd had als taktiek om dan weer dat te zeggen en dan weer dat ,dat resulteerde dan ook 
prompt in procedures.Waar zij in alle tarieven overvragen ,kunnen zij met het verschil spelen met het recht en 
advocaten .Geld zat dus. U betaald het dus al zelf.Nou stelede ook ooit eens de heer koos postuma ,oh,ja dat 
zijn die mensen die ook altijd winnen.Zij kijken in alle procedures welke advocaat van de tegenpartij corrupt is ,
en zo bouwen zij een legertje op van advocaten .Ja en voor wie kies je dan als advocaat? Je toekomst in zeker 
verzekerd. De heer Zoutendijk ging nog een stapje verder ,die lichtte zijn partij de VVD in,want daar was hij 
fractie voorzitter van in de controlerende eerste kamer ,en zijn minister van justitie ,met de mededeling ,Ik heb 
nog wel een werkbare advocaat voor onze partij die rechter kan worden.En zo geschied dan.Maar dat kan en 
mag natuurlijk niet ,dat is crimineel.

21.  harry van groen 

26 Sep 2007 om 10:30 

Waar de heer zoutendijk dus al een afscheids feestje gaf ,in het concert gebouw ,dat was wel zo chique ,met 
veel politici ,zoals van mierlo ed,was hij ook zo integer om voorzitter van ons Rode kruis /U weet wel met ook 
die grote gebouwen ,heel chique.Maar zo was hij ook voorzitter van olympische spelen voor gehandicapten.Heel 
nobel allemaal.Maar nu komt het ,alle winnaars van die olympische spelen voor gehandicapten kregen een lintje.
Behalve één.Deze zwakbegaafde crimineel had een strafblad.Dus de ene crimineel met lintje,moest de andere 
crimineel een lintje weigeren.De opvolger van zoutendijk bij Delta Lloyd kreeg ook een lintje Omdat mijn 
ervaringen met Delta Lloyd zijn dat zij een criminele organisatie zijn ,die miljarden gemeensschapsgeld er 
doorheen hebben gejaagd ,je vernederen ,knechten ,de wet en grondwet aan hun laars lappen,omdat zij zo 
integer zijn ,vond ik dat niet etisch ik heb de burgemeester van Maxima´s woonplaats gevraagd hem daarom 
geen lintje te verstrekken,geen antwoord

22.  harry van groen 

26 Sep 2007 om 10:46 

Nu wil die zelfde Delta Lloyd een feestje dus geven.Maar nodigen mij daar ook nog eens voor uit.Ik heb een 
zwak voor paul de leeuw ,hoe hij met gehandicapten omgaat.De heer zoutendijk deed dat ook,maar die 
misbruikte ze dus. Zo zei hij niet tegen HM is dat alles,ik ken nog wel ergere gevallen.Nee hij zou wel een boek 
gaan schrijven ,dat er nooit is gekomen ,zo ook van lubbers.Konden zij lekker mee chanteren. 
De heer de Leeuw kent nu dus wel de achtergronden ,als hij dit leest Hij vond Anneke bezopen met die fles ,ik 
zou het bezopen vinden als hij hier aan meedeed ,zo ook van Henk Van Ulsen verder nog. 
Mijn gevoelens ,want die moet je niet ttonen bij het recht in nederland ,voor Delta Lloyd,met mijn joodse 
corrupte advocaat ,nu RECHTER ,die ons gezin zo heeft behandeld ,zo ook zijn medewerkers ,ons heeft 
gedéporteerd ,)achteaf voor niets want de tegenpartij had zich niet gesteld ,zo zou nietig worden verklaard in 
een normale rechtstsaat’zijn net zo erg als dat je je in een concentratiekamp zou bevinden 
Er komt nu een feessie.Waar een orkessie speelde bij de ondergang en dood van een boot ,speelde er ook een 
orkessie elders voor een dood,met het wijsje ,don´t die,before you die.

23.  iemand 

27 Sep 2007 om 12:14 

ehmmm, ga iets nuttigs doen? Als je alle tijd die je hier besteed aan het schrijven van onsamenhangende 
verhalen, aan vrijwilligerswerk besteedt, voel je je misschien beter en draag je iets bij aan de samenleving. 
Mvg

24.  harry van groen 

27 Sep 2007 om 17:02 

iemand is voor mij niemand,zeker als zij anoniem zijn.Ik ga met niemand of iemand geen discussies aan ,ik 
houd mij aan feiten ,waar mensen die dat aangaan hun verplichte beëdigde werk mee moeten doen.Als ik u 
was ,zou ik maar eens dit archief doorlezen ,want gezien uw eerste opmerking blijkt al dat u daar al niet veel 
van begrijpt. Bent u bij een new yokse advocaat geweest ,die dat allemaal dondersgoed begreep? Nou ik 
wel>Hopenlijk gunt u mij de vrijheid om zeker aan dit vrijwilligerswerk te doen>Ik heb uitgelegd dat ik al 2 jaar 
vrijwilligerswerk ,als soldaat ,heb gedaan ,wat vrijheidsberoving was. 
Ik heb hier een krant toevallig ,haarlems dagblad van woesdag 26/9 over chiphol.Koop die nu eerst maar.Deze 
heer is 83 ,ik denk aan uw wijselijke opmerkingen dat u die levenswijsheid leeftijd nog lang niet gehaald heeft.
De heer kat vraagt op klokkenluiderslijn reacties ,geen discussies. 
Een ieder doet het op zijn manier ,ik denk dat de politiek de beste is ,zo de plubieke opinie.

25.  harry van groen 

27 Sep 2007 om 17:20 

Na de zesjes ,krijgt Balkenende nu een 9 ,van transp. int.Het bleek gelukkig niet voor niets dat ik al heb 
uitgelegd hoe die organisatie werkt.Stel : Wiarda zegt de amsterdamse politie is corrupt( na de velseraffaire ed 
niet ondenkbaar) en de ministers van justitie en binnenlandese zaken zeggen ,na klacht aan transp.int. ,
Northolt bekijk jij dat maar eens.Dat kan niet.Is ook niet gedaan ,nee northolt ging liever de irt onderzoek 
chanteren. Wiarda heeft nooit zijn woorden behoeven terug te nemen. Nu hij bij europol is ,kan hij wel beter 
zijn best gaan doen voor het nederlandse volk.U ziet het om op zo’n afstand corruptie te controleren ,is niet 
alleen knettergek ,maar de grootste poppenkast die er is.Gij zult niet begeren een 9 ,die niet van U is. 
Noot bij IRT ; in haarlems dagblad staat: ik stel voorop dat ik als minister van justitie niet treed in individuele 
zaken . Dat is niet juist want hij heeft wel een politieke parij onschen dbaar gemaakt ,in een individuele geval. 
Regeren is vooruitzien ,in werkelijkheid hebben wij nu 2 ministers van justitie 1 van de raad van state 1 die zijn 
politieke verantwoording nog moet nemen uit een vorig kabinet.Die politieke partij mag van mij gerust iemand 
in de maling nemen,maar niet mij.

26.  harry van groen 
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27 Sep 2007 om 19:05 

Ik heb mij gemeld bij de vrijwillegersclub Amnesty internationaal.Ik vond het vreemd dat bij de dood van Pim 
Fortuyn ,van Gogh ,Enschede ,maar ook de klokkenluiders ,je totaal niets hebt vernomen van deze organisatie.
Op z’n minst voor de klokkenluiders wegens geestelijke wreedheden ,intimidaties ed.Ik kreeg een bekakte mr. 
aan de telefoon ,die nog een mooie carriére in het verschiet had.Nee daar begonnen zij niet aan.Dat brieven 
schrijven in verre landen ,nam al zo’n tijd in beslag.Toen naar antwerpen gebeld. Nee voor nederlandse 
misstanden moest je zijn in nederland ,daar was die slagerij.

27.  harry van groen 

27 Sep 2007 om 19:10 

Ik heb mij als vrijwilliger gemeld bij het oorlogstribunaal. Omdat ik geen nederlandse advocaat kan krijgen ,en 
molosvoc er geen één wilde hebben ,gesteld dat zeker een nederlander hem niet kon verdedigen Die Wladimir 
stapte op. Dit voor eventuele vormfouten ,die een vrijlating zou bewerkstelligen

28.  harry van groen 

27 Sep 2007 om 19:20 

Een klacht bij advocaten ,doe je ook voor eer en goede naam van deze orde. Dat zij hun naam kostte war het 
kost hoog houden staat voldoende op deze site van klokkenluiders ,die vrijwillig luiden. 
Nu hebben wij ere leden van de VVD 
Gisteravond kon korthals altes naar eer en geweten aan de anderen vertellen ,hoe de vork echt in de steel zit. 
De geschiedenisleraar ,die zijn hele leven met geschiedenis is bezig geweest ,zal die toch niet vervalsen? 
En de sportsvrouw ,zwemster ,is nu in het diepe gesprongen ,maar zij niet anders dan de spelregels kan 
toepassen ,en de VVD een rode kaart geven. 
Trouwens als ik mij meld als vrijwilliger bij de kies raad ,omdat de verkiezingen onrechtmatig waren (nu opeens 
wel een rood potlood bijv.) moet de heer korthals altes dit onderzoeken ,in zijn slagerij.

29.  harry van groen 

29 Sep 2007 om 10:25 

Wij hebben een hoogleraar rechtsfilosofie .Om zijn referentiekader te vormen kent hij de wet ,maar ook 
vervalste rechtspraken.Zo zal hij dan ook wel elke dag deze site lezen ,zodat klokkenluiders het tenminste voor 
IEMAND doet.Heeft hij al contact opgenomen met al die klokkenluiders van deze site.U denkt toch niet dat het 
recht in nederland ook niet smadelijk bezig is.U denkt toch niet dat de heer spijker al die smaad over zich heen 
wilde hebben.25 jaar geleden melde ik mij vrijwillig bij de hoogleraar Hoetjes van corruptie zaken. Dacht u dat 
hij zijn beèdigde werk zou gaan doen.De hele leidse courant stond vol van corruptie van een bouwer ,maar ook 
van Brokx ,Nijpels ed./Brokx staat voor zijn allerhoogste rechter als CDA´er .Nijpels mocht geen politieke 
bemoeienissen meer hebben ,ondanks dat hij nu vooraan bij frits zit ,en zijn benoeming als CDK.De 
rotterdamse vrouw van peper had hem gevraagd dit te doen ,nou hij heeft het geweten.En Hoetjes die zal wel 
met zijn oudere,ontgroende,)jaar’ genotenvan minerva bijv te doen hebben gehad van de leidse universitiet/ 
die herdenken nog een R M. uit 1942 ,die was wel integer. 
U zal het toch aan IEMAND moeten uitleggen ,buiten u onterechte salaris dan ,zo ook uw pensioen. 
Ik ga voor een paar weken weg ,hopenlijk laat de heer kat dit zo leesbaar op zijn site staan ,want anders wordt 
er weer opstuctie gepleegd ,terwijl OM dan weer gaat zeggen ,het is al weer zo lang geleden terwijl dagelijks 
men meer en meer corrupter wordt.En dat is toch de bedoeling.CORRUPTIE bestrijden ,als de overheid daar 
failliet in is.van deze site.

30.  harry van groen 

29 Sep 2007 om 10:42 

Het is toch vreemd dat RECHTERS/wat een goede klokkenluiders zouden dat wel niet zijn,ook zonder te lekken 
of hun beroepsgeheim te schenden/ van HOF van Discipline van de orde van advocaten ,waarvan ik GEEN 
advocaat kan krijgen /wat in strijd is met wet en grondwet ,niet strafrechtelijk worden vervolgd. Immers de 
GEVOLGEN politiek ,juridisch zijn niet alleen strafbaar ,maar ook pölitiek/zie Molosovic/riod blom ed. 
Deze uitspraak zal weleenswaar gepubiceerd zijn ,met veel rook ,maar niet mey het juiste verzoek ,maar de 
raad zal zeker moeten stellen dat advocaten hun werk niet mogen doen bij kortgeding en hogerberoep ,immers 
er is dan geen rechtsgelijkheid.Spong en knoop heb ik daar bijv op gewezen.Zij WETEN dat.Hof heeft nooit 
oorlogstribunaal ingelicht ,zo ook bijv Blom. 
Wat gebeurt er, een muts vaneen rechter moet ik bij een kortgeding komen.Ik stel dat ik geen advocaat kan 
krijgen.Wat zij verder niet aan mij moet vragen ,maar aanHof.Daar zit een corrupte tegenpartij bij ,die dan nog 
weer corrupter kan worden met dzez informatie Als ik geen advocaat kan krijgen ,is de procedure ongeldig. 
Toch spreekt ,nee maakt deze knettergekke muts recht ,waaraan RECHTEN worden verleend.En de 
deurwaarder,die rechts en wets kennis heeft,van ARKEL kan je ook smadelijk behandelen. 
In uitzonderlijke gevallen wordt deze BESCHERMD onder verantwoordelijkheden van de min.van justitie. Maar 
dat een volgende keer.

31.  harry van groen 

29 Sep 2007 om 10:56 

Hoogleraar ed moeten ook onderzoeken HOE een wet tot stand komt. Ik heb nu weer problemen met de fortis 
bank .Die verwijzen naar een wet van ZALM ,die ik heb aangegeven bij de tweede kamer ,fiod ed ,oa door 
onbeschoft gedrag in een ervenis zaak ,zo mijn rouwverwerking ed.,in een koopsom polis azzk ,met de 
mededeling ±in het verleden …….Ik stel dan ook betaal nu uit ,maar dat doen zij niet.Tabaksblatt kent deze 
beschuldigingen ,maar staat verkoop Amro toe.

DE VERRADERS ZIJN ONDER ONS , IEMAND MOET DAT TOCH WETEN:
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telegraaf.jpg Ja, hooggeeerde lezers, u ziet het goed: naast de Krant van Pedofiel Nederland is 

er nu ook de Website van Pedofiel Nederland! Vorige week werd bekend dat De 

Telegraaf Geenstijl (pedofielen-vriend Dominique Weesie van GS:”We blijven geheel onafhankelijk, 

maar als je ergens een goede prijs voor kunt krijgen, bent je gek als je het niet doet”) geheel in het 

bezit heeft gekregen en dat betekent dus steun voor de kinderverkrachtende elite van ‘boven ons 

geplaatsten‘ en veel, heel veel aandacht voor het weer, sport, lekkere wijven en geweld. We 

herinneren ons nog de zielige poging van De Krant van Pedofiel Nederland Joris Demmink af te 

schilderen als ‘het slachtoffer van een maffia-complot’ en die journalistieke lijn is nu reeds terug te 

vinden bij de dappere ridders van het shocklog. Die lijn betekent: mensen als Adam Curry die een 

podium hebben geboden om de pedofielen-netwerken aan de kaak te stellen moeten -geheel in lijn 

met de X-getuigen in Belgie- worden gedebiliseerd! Bij Geenstijl strijden we immers net als bij De 

Telegraaf voor een goede zaak en dat wil dus zeggen: vrij baan voor de kinderverkrachters! 

weesie.jpg Ook de Rammende Rechter Wiecher Wedzinga, met wie Geenstijl toen het nog een 

onafhankelijk medium was zo wegliep. wordt thans door het shocklog geheel en al 

doodgezwegen, zelfs als hij als een ware Don Quichote zijn nek uitsteekt door te verklaren dat 

Demmink samen met Donner en Hirsch Ballin een SM-tent heeft bezocht in Breda. En de affaire-

Lippens? Bestaat niet! Doen we niet aan! En wat is nu het leuke? We kunnen hier het 

gecorrumpeerde (Weesie: “Als iemand je fors wil betalen voor een artikel, ben je niet wijs als je daar 

niet op in gaat! We zijn nu een beursgenoteerde onderneming!”) shocklog ongestraft de grond in 

stampen, want van De Telegraaf mogen ze niet meer reageren op kritiek van incourante websites die 

niet behoren tot het establishment in medialand! Daar staan ze als ‘beursgenoteerde onderneming’ 

immers ‘boven’!

49 Reacties op “Geenstijl: de Website van Pedofiel 
Nederland”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

26 Aug 2008 om 09:43 

Het is toch niet te geloven! Du moment dat Geenstijl voor 100% in handen is van De Telegraaf en dus ook 
100% mainstream is geworden, krijgt pedofielen-vriend Weesie een positief portret in De Volkskrant! 
Wat een giller! 
http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1059852.ece/Eerlijke_jongen_met_flinke_onderbuik
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2.  Observator 

26 Aug 2008 om 09:52 

De flinke jongens van Geen Stijl blijken dus volledig te koop te zijn. Letterlijk en figuurlijk. 
Ik zag het al een poosje aankomen. En niet alleen op het gebied van pedofilie.

3.  Pierre Lebon 

26 Aug 2008 om 10:48 

Nee, dat geloof ik niet observator. Ik heb de schrijfsels van Geen Stijl nooit serieus genomen op een wijze zoals 
ik de berichtgeving van Kat volg. 
Kat durft zich met naam en toenaam te storten op afschuwelijke misstanden waarvan wij ons allemaal afvragen 
of en hoe dit in onze maatschappij allemaal mogelijk is. 
Die pretentie heeft Geen Stijl volgens mij nooit gehad. Ik ben in ieder geval nog nooit door een nouveauté van 
Geen Stijl getriggered om mee te doen aan een forum discussie en me zeer betrokken te voelen bij het 
onderwerp. 
Kat heeft dat bij mij in ieder geval wel bereikt. 
Grappig is inderdaad wel, dat de Azijnbode een dergelijk stuk over Weesie schrijft, grappig ook, zijn de recente 
reacties van Femke Halsema op Rutger van Castricum, die duiden op een heimelijke haat/liefde verhouding met 
GS of zelfs misschien wel met Rutger. Het wachten is nu op de handreiking van Hanneke Groenteman?

4.  Pierre Lebon 

26 Aug 2008 om 11:41 

Soms doen de Mainstream media wel aan verslaggeving….. 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1771979/__Pedofiel_vast_voor_kinderporno__.html

Alleen als je Demmink of Lippens heet, dan hoef je je hier nooit zorgen over te maken

5.  E-bee 

26 Aug 2008 om 13:25 

Ze zullen wel blij zijn bij de Telegrof, ze kunnen dit breed uitmeten. Eindelijk eens een pedofiel! 
Hoe erg ook, deze valt in het niet bij de topbestuurders die in de X-dossiers zijn genoemd. Die doen dat 
structureel om hun lusten te bevredigen, op grote schaal en internationaal en voor sinistere doeleinden. 
Dutroux was alleen maar een van de leveranciers van vleeswaren voor de elite. Wat is er met die 4 CD-roms 
van de zaak Zandvoort gebeurt? Daar stond de elite ook op.

6.  E-bee 

26 Aug 2008 om 13:37 

Dus Geenstijl heeft zich voor wat geld uitgeleverd. Een mediale hoogstand betreft het hier toch al niet zou ik 
zeggen, een jack spijkermanachtige onderneming lijkt me. En je onmiddellijk een embargo laten opleggen door 
de mediagigant en vergoelijken met de rechtvaardiging van geld wat dom is. Geenstijl was verleden tijd, dit is 
de nieuwe website van de telegrof.

7.  Sophie 

26 Aug 2008 om 13:38 

Nieuws over zulke “kleine” pedofielen staat haast dagelijks in de krant. Ik kan me veronderstellen dat zoiets 
nog steeds walging oproept bij de gemiddelde lezer. De vraag is wat er zou gebeuren als het nieuws over 
Maurice Lippens en de x-dossiers de voorpagina haalt. Vermoedelijk eerst een golf van ongeloof, discrediteren 
van de bron,… X1 alias Regina Louf doet in België nog steeds de wenkbrauwen fronsen. Er is dus meer nodig 
dan het openen van de doofpot.

Dutroux veroorzaakte een schokgolf omdat alles plots concreet werd: verborgen kelder, kinderlijken,… Tegelijk 
kwam het zo marginaal over dat het makkelijk werd zijn geval los te zien van netwerken. 
Ik vraag me trouwens af wat Dutroux allemaal wist. Niet zo veel lijkt me, aangezien hij veroordeeld is zonder 
opmerkelijke onthullingen en zijn compaan Michel Nihoul, die wel connecties had binnen de elite, alweer vrij 
rondloopt.

8.  E-bee 

26 Aug 2008 om 13:44 

Dutroux wist zeer veel en Nihoul nog veel meer. Maar zodra een naam van de elite viel of belgische hofkringen 
was het onderzoek over. De veroordelingen van justitie kunnen niet meer als maatstaf worden genomen dus 
evenmin het vrij rondlopen van Nihoul. Justitie is geheel vervallen alsook de politie.

9.  AIRVD 

26 Aug 2008 om 14:17 

Geenstijl gebruikte ook altijd de term: “Meisjes aan stukken scheuren”, wat seks betekende. Rare term zou je 
zeggen maar sinds zij geen woord over Demmink reppen begint het me steeds duidelijker te worden waar deze 
term vandaan komt. “Meisjes aan stukken scheuren”, betekent niets minder dan seks hebben met zeer 
minderjarige. 
In onderstaande link geeft Fleischbaum nog even seksuele voorlichting aan 12 en 15 jarige voordat hij ze aan 
stukken scheurt:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2005/11/masturberen_kun_je_leren.html
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Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

Geenstijl is m.i. nooit onafhankelijk geweest. Dominique Weesie is afkomstig van de Telegraaf. Het zou goed 
kunnen dat Weesie met een opdracht is weggestuurd; maak een ‘nieuwe media’ propagandakanaal en bij 
succes kopen we je eruit. Ze zijn namelijk vanaf het begin al gesteund door de Telegraaf met inlichtingen, 
opdrachten en ander materiaal. 

De TMGroep is dan ook de link naar het Haagsche establishment. De van Puijenbroek familie is al sinds jaar en 
dag grootaandeelhouder. Deze familie heeft altijd al warme banden gehad met politiek Den haag, de 
Konuklukke Toko en Defensie. 
Op www.leugens.nl wordt nog een link gelegd tussen het Haagsche establishment en TMG. TMG is samen met 
durfinvesteerder Permira partner in het Duitse TV bedrijf ProSiebenSat1. Gerrit Zalm werkt nu bij Permira. 
(volledige link: http://www.leugens.nl/2008/08/21/gerrit-zalm-i/)

10.  M. 
26 Aug 2008 om 14:56 

Pierre Lebon schrijft: 
‘Nee, dat geloof ik niet observator. Ik heb de schrijfsels van Geen Stijl nooit serieus genomen op een wijze 
zoals ik de berichtgeving van Kat volg. 
Kat durft zich met naam en toenaam te storten op afschuwelijke misstanden waarvan wij ons allemaal afvragen 
of en hoe dit in onze maatschappij allemaal mogelijk is. 
Die pretentie heeft Geen Stijl volgens mij nooit gehad.’

Zo voel ik dit ook. De manier waarop Geenstijl bericht, anoniem, niet openstaan voor openlijke (niet anonieme)
discussies naar aanleiding van hun berichtgeving, hun ‘verslaggeving’ is in de vertste verte niet te vergelijken 
met wat Micha Kat doet.

En de uitspraak van Weesie is natuurlijk hilarisch, hij komt er in feite rond voor uit dat hij te koop is: 
‘We blijven geheel onafhankelijk, maar als je ergens een goede prijs voor kunt krijgen, bent je gek als je het 
niet doet.’

11.  Observator 

26 Aug 2008 om 15:56 

@ Pierre Lebon en @ M.

De benadering van Micha Kat is natuurlijk altijd al serieuzer geweest dan die van Geen Stijl. 
G.S. ‘berichtte’, Kat ‘handelde’(en handelt). Een groot verschil.

Toch had G.S. wel enige waarde in ‘onthullingszaken’. Maar de laatste (al wat langer durende) tijd bleef het 
angstig stil als er wérkelijk heikele zaken aan de orde moesten komen (net als bij Stan de Jong het geval werd 
wat betreft de zaak ‘Demmink’).

Er werd, als het zo uitkwam, de aandacht gericht op de boodschapper en niet op de boodschap. Vanuit een 
veilig hoekje. 
Waarbij het ooit toch in enige mate aanwezige ’serieus’gehalte vrijwel dagelijks afnam, vooral in de dagen voor 
de ‘overname’.

In feite zijn wij het dus gewoon eens.

12.  Pierre Lebon 

26 Aug 2008 om 17:10 

Precies allemaal, Geen Stijl lacht het hardst om zichzelf en dat kan wat mij betreft gewoon lekker zo blijven. 
Echte onderzoek journalistiek en zeker zoals Kat die bedrijft, gevoegd bij zijn “houten kop” op het gebied van 
vastbijten in een onderwerp, zie je weinig. 
Alle juridische perikelen die Kat inmiddels over zich heen heeft gekregen verduidelijken waarom dit soort 
journalistiek niet populair is bij zijn vakbroeders. 
Ik heb veel repsekt (om met GS te spreken) voor dit soort lef

13.  AIRVD 

28 Aug 2008 om 15:02 

Het valt me op dat Geenstijl steeds vaker over pedofielen bericht. Hieronder een voorbeeldje: 

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/08/smile_je_krijgt_de_doodstraf.html

Maar dat zijn allemaal ‘kleine’ pedofielen. Een van de belangrijke functies van Geenstijl is het kanaliseren van 
de frustraties van het volk. Dus het kanaliseren van de frustraties richting kleine pedofielen zodat de echte 
grote sadistische criminelen uit beeld blijven.

14.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 15:33 

Ik zal wel complotdenken en het gaat te ver om alle rare ervaringen van de laatste week te vertellen, maar ik 
zit al sinds vorige week vrijdag zonder internet, daags na mijn aantijgingen op de Fortis website over het 
aanblijven van de bestuursvoorzitter Lippens. 
France Telecom/Orange hebben inmiddels 4 bezoeken en 5 helpdeskcalls aan mijn ‘probleem’ besteedt, en 
iedereen vindt het eigenaardig dat er ’schijnbaar’ geen storing/fout te vinden is. Indien het personeel van 
France Telecom een klacht over mij ontvangt, resetten ze ‘iets’ in de aansturing, waardoor ik weer toegang heb, 
indien iemand mij vervolgens via de telefoonlijn belt, valt de internetverbinding definitief weg. 
Er wordt mij nu gemeld, dat dit een situatie is, waar ik mee moet leren leven, terwijl ik daarvoor 17 maanden 
(vanaf aanvang abonnement) continue internet heb gehad zonder een enkele storing. 
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Ben ik gek?

15.  AIRVD 

29 Aug 2008 om 15:49 

@Pierre Lebon 
Nee je bent niet gek. Het zou heel goed kunnen dat ze Geheime Diensten hebben ingeschakeld en die werken 
internationaal (als ze al niet actief waren). Maar het kan net zo goed toeval zijn, houdt daar ook rekening mee. 
Dat is altijd het lastige van dit soort dingen en daardoor kunnen zij vrijuit handelen.

16.  M. 
29 Aug 2008 om 15:56 

@ Pierre Lebon,

jou reactie treft me! Heb zelf de afgelopen weken ook een paar vreemde voorvalletjes meegemaakt, en vroeg 
me af of ik lichtelijk paranoide begon te worden.

Maar wat AIRVD ook zegt, het kan ook toeval zijn.

17.  AIRVD 

29 Aug 2008 om 16:06 

Maar laat je niet bang maken of intimideren. Het duistere zal nooit overwinnen, nooit. 

Hier nog een website over tactieken van deze diensten:

http://www.groepstalking.nl/

De schrijver slaat soms wat door maar dat is ook het gevolg van die manipulaties…

Ik ben benieuwd of Micha al wat gemerkt heeft wat ze zijn net zo goed in Thailand actief.

18.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:32 

Dank jullie wel allemaal… 
Mijn internet is nu sinds 2 uur stabiel en I count my blessings. 
Misschien zie ik spoken. 
Hoe is het observator?

19.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:37 

AIRVD….. ik ben niet zo snel bang. 
Het niet hebben van Internet belet me om actief te blijven op de artikelen van Micha Kat, die me zeer 
shockeren. 
Daarnaast ben ik samen met de locale fransen een fanatiek jager met een redelijk arsenaal binnen handbereik. 
En waar je zwijnen mee dood schiet, kan je je prima verdedigen.

20.  A-nonima 

29 Aug 2008 om 16:38 

Bij verdachte personen kan de internet verbinding worden gehinderd, sommigen merken dat duidelijk bij het 
vertraagd verzenden van berichten, met name naar deze klokkenluideronline.nl. Een gezonde dosis wantrouwen 
is tegenwoordig dan ook op zijn plaats. Ook e-mail wordt gelezen.

21.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:40 

vergat het woord: daarmee kan je je…..

22.  Pierre Lebon 

29 Aug 2008 om 16:54 

Ja AIRVD, groepstalking is un peu te heftig en redelijk doorgeslagen. 
Alhoewel ik door alle berichtgeving over de XDossiers en Demmink behoorlijk uit koers geslagen ben, hecht ik 
er wel aan gewoon mijn ‘nuchtere zelf’ te blijven behouden. 
Ik ben ervan overtuigd dat Kat, net zoals X1 een groot geloofwaardigheids percentage verdient en ik steun zijn 
moedige acties voor 100%, maar ik wens wel mijn hoofd erbij te houden if you see my meaning

23.  AIRVD 

29 Aug 2008 om 17:07 
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@Pierre Lebon 
Groepstalking is zeker doorgeslagen maar er zit zeker een deel waarheid in. Gevolg van die martelingen is dat 
de slachtoffers doorslaan en alles verdacht gaan vinden. 
Maar de technieken worden steeds geavanceerder, zoveel is duidelijk!

24.  Rudolf Paul 
29 Aug 2008 om 18:01 

Ik heb nog nooit zo’n lading bullshit gelezen als wat je die groepsstalking site va AIRVD kunt lezen. Oeps! Er 
vloog net een duif voorbij m’n raam, ik moet oppassen.

25.  AIRVD 

29 Aug 2008 om 19:08 

@Rudolf Paul 
Dat die man is doorgeslagen is duidelijk. De technieken van Geheime Diensten zijn echter niet zijn blijven 
hangen in de 15e eeuw. De middelen die ze gebruiken worden steeds geavanceerder. 
Een deel van het verhaal klopt, een deel is doorgeslagen. Maar dat is juist het gevolg van zo’n behandeling lijkt 
me… 
Hoe dan ook, de site is besmet, maar dat betekent niet dat zo’n groepstalking/netwerk niet bestaat.

26.  Observator 

30 Aug 2008 om 11:39 

@ Pierre Lebon

Je vroeg me (gisteren) ‘hoe het ging’.

Nou, wel goed eigenlijk. Maar je zult wel iets anders op het oog hebben.

Mijn internet vertoont ook wat kuren, maar heeft er nog nooit uit gelegen. 
Het opstarten gaat de laatste tijd wel wat langzamer. Terwijl de processor volop werkt. 
Ik krijg op taakbeheer evenwel geen bijzondere processen te zien…beetje vreemd, maar het kan eventueel 
‘Acer Empowering’ zijn.

Wat me óók en wel degelijk vreemd voorkomt is, dat deze site, Klokkenluider, ‘Geen Stijl: de Website enz.’ 
genoemd wordt in de ‘toepassingen’ in taakbeheer!!!! 
Op DIT moment, nú. 
Ook staat Norton (mijn beveiliging) bij de toepassingen en dat was niet altijd het geval Norton hoort volgens 
mij op de achtergrond te werken.

Daarbij nog, regelmatig, maar niet iedere dag, meldt Norton bij het opstarten dat ik niet beveiligd zou zijn of 
ben, en dat ik dit handmatig moet herstellen. Dat is dan wél snel gebeurd, maar vreemd is het wel.

Je bent dus niet de enige met vragen.

27.  Observator 

30 Aug 2008 om 11:43 

@ Pierre Lebon

Aanvulling van 11:39: 
Even heen en weer geswitcht en ontdekt dat het ‘Geen Stijl’ slaat op het stuk (de titel ervan) waarin we werken. 
Fout gedacht en geoordeeld dus van me. 
Ik ben dan ook geen toppertje op computergebied. 
Maar de andere zaken blijven staan. DIE kloppen wél. Of juist níet, dus.

28.  A-nonima 

30 Aug 2008 om 11:47 

@Observator.

Uw computer is “besmet” door ? Ik herken uw sypmptomen uit ervaring. Op uw computer is een 
programmaatje geplaatst waarmee men uw berichten onderschept op de blog,s van uw keuze. Dit kost 
capaciteit. Verder is uw beveiliging gemanipuleerd. Ze kunnen alle beveiligingen omzeilen, lukt dit niet dan 
saboteren zij dit zodat u handmatig moet gaan herstellen. Vaak bevriezen zij de virusbank en kunt u deze niet 
meer updaten of geeft hij altijd aan dat hij is bijgewerkt!

29.  Observator 

30 Aug 2008 om 12:01 

Wel, A-nonima, daar ben ik dan mooi mee. Aan de andere kant: ze mogen van me weten wat ik doe, schrijf en 
vind. 
(Bedankt voor je reactie trouwens)

Ik denk namelijk, als dit zo is, dat men de argumenten en inzichten die ik tentoonspreid wel naar waarde kan 
inschatten, waardoor de paniek kan en zal toenemen (hoogmoedige veronderstelling, maar vermoedelijk waar). 
En als men daardoor grótere fouten gaat maken, valt dat alleen maar toe te juichen.

30.  AIRVD 
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30 Aug 2008 om 12:03 

Slaat niet te ver door. Natuurlijk hebben Geheime Diensten subtiele middelen om uw PC te saboteren maar niet 
elk probleem wordt door hun veroorzaakt. Dan geef je ze teveel credit. 
Maar dat al je gegevens bekeken kunnen worden en dat je reacties ‘gelogd’ worden is allang mogelijk.

31.  Pierre Lebon 

30 Aug 2008 om 12:28 

Mijn problemen zijn gewoon wat “basaal-er” mijn hele Internet verbinding ligt er keer op keer uit, waardoor ik 
nu WIFI zit te werken op een vriendelijk terrasje aan een pittoresk frans dorpspleintje met een pichetje witte 
wijn en drie miljoen vliegen op mn beeldscherm 
Ellek nadeel het ze voordeel

32.  Observator 

30 Aug 2008 om 12:39 

@ AIRVD

Hoe zou ik te ver door kunnen slaan? Ik vraag me alleen bepaalde dingen af. Dat anonimiteit een illusie is, is 
me wel duidelijk. Dat was al zo in het pré-computertijdperk. Wie zich met bepaalde dingen bezig houdt en hield, 
wordt en werd door eveneens bepaalde lieden in de smiezen gehouden. 
Zo had ik ooit (culturele) contacten achter het ijzeren gordijn (60-er jaren). In die tijd kwam er eens (wat 
lijvige) post uit Polen aan die uitsluitend was geadresseerd met mijn naam en mijn (zo’n 600.000 inwoners 
tellende) woonplaats. Vond ik toen ook al vreemd. De enveloppe was trouwens niet helemaal heel meer… 
En een vriend van mij die bij de MID werkte vond mijn naam ook al eens ergens, in die tijd. 
Dus doorslaan? Nou nee. Maar ik houd wél alles voor mogelijk. 
Jij niet dan?

33.  AIRVD 

30 Aug 2008 om 12:47 

@Observator 
Ow absoluut, ik hou ook overal rekening mee en sluit niets op voorhand uit. Maar geef ze niet teveel credit, dat 
wou ik eigenlijk zeggen. Ze zitten niet overal achter.

34.  BL 

31 Aug 2008 om 11:07 

“Maar dat zijn allemaal ‘kleine’ pedofielen.”

Hij schijnt meermaals gered te zijn door mensen met geld, heeft meer slachtoffers op zijn kerfstok staan en 
wekt de indruk “producent” te zijn voor anderen (higer ups?): http://judicial-inc.biz/Duncan_Wackman.htm

35.  Rudolf Paul 
31 Aug 2008 om 11:52 

Dit kwam ik zojuist tegen. Kan toch niet waar zijn?

door paulus.de.boskaboutert 3 uur 46 minuten geleden 

Wordt de internetsite GeenStijl.nl de hemel ingeprezen, blijkt dat een van de oprichters, nl.. Dominique Weesie 
(38) zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het sexueel misbruiken en verkrachten van kleine kinderen in 
zowel de familie kring als rondom zijn ouderlijke woning. Destijds heeft hij enkel een werkstraf gekregen van 
200 uur, maar ná nu blijkt is dat hij zelfs zeer jonge babies waar hij op moest passen, of het nu een baby 
meisje was of een jongentje, het voor hem niks uitmaakte. Dit volgens een toenmallig politie rapport, wat 
openbaar werdt in de plaatselijke krant. Het bleek dat enkele ouders, waar de GEENSTIJL.NL oprichter als 
oppas kracht moest werken via een oppascentrale, vreemde dingen zagen bij hun kroost van soms nog geen 
jaar oud. Infecties rondom de geslachts delen, rode plekken over het hele lichaam en resten van vermoedelijk 
sperma, wat later juist bleek te zijn. Schimmel infecties in de mond en rondom de lippen zelfs haarden daarvan, 
geven een duidelijk beeld van waar zelfs zijn “jonge heer” tussen en in heeft gezeten. Zelfs meisjes van tussen 
de vier en de acht jaar werden door hem professioneel begeleidt in het sexleven en zelfs ontmaagd door hem. 
Tegen vrienden zei hij dan zoiets als:” ach, die kleine kinderen hebben gewoon behoefte aan sex en waarom 
zou ik ze dan niet helpen?”.GEENSTIJL.NL is momenteel zeer populair onder vele jongeren en zelfs Dagblad de 
Telegraaf en Spits waar de redactie van GEENSTIJL.NL een eigen collumn heeft is erg “trots”op de hoofd- 
oprichter, Dominique Weesie. Dat deze man enkel maar een werkstraf heeft gekregen en geen tbs met dwang 
verpleging is nu een doorn in het oog van de vele media die eerst GEENSTIJL.NL de hemel in hebben geprezen. 
De andere schrijvers van GEENSTIJL.NL keuren de handelwijze van Dominique niet goed maar veroordelen hem 
ook niet echt. Het was gewoon een foutje van hem en anders niet, aldus GEENSTIJL.NL. Dat ze bij Geenstijl.nl 
dus net zó ziek zijn als Dominique Weesie, een echte pedofiel , blijkt dus maar weer uit dit berichtje. 

bron: De Telegraaf , Spits. 

GEEN STIJL.NL in OPSPRAAK ! GEENSTIJL.NL in OPSPRAAK ! 
_________________________________________________________ 
Dominique Weesie ( 38 ) ( hoofd oprichter ) 
Ambroos Wiegers ( mede-oprichter ) 
Redactie: 
Fleischbaum 
Prof. Hoxha 
De Chileen 
Pritt Stift 
Brusselmans 
Columnisten: 
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Starf*cker 
Slamdunk! 
Technische ondersteuning: 
Joris von Loghausen 
Lijkie 
Moderators: 
Joris von Loghausen natuurlijk 
G-unite 
Redactie: redactie@geenstijl.nl 
Technische vragen: info@geenstijl.nl 

Een beller is sneller. Onze servicedesk zit klaar voor al uw vragen op 
084-8348496 
Vergeet niet uw naam en nummer in te spreken. Geef ook aan wat het onderwerp van gesprek is, dan weten 
we of het de moeite van het terugbellen waard is. 
Wat is GeenStijl? 
Veel mensen noemen GeenStijl voor het gemak een weblog. Dat dekt de lading niet, maar goed. Op GeenStijl 
wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen 
en prettig gestoorde onzin. De redactie informeert dagelijks ruim 75.000 bezoekers over de andere kant van 
het nieuws. De site behoort tot de top 10 van best bezochte actualiteitensites van Nederland. 
We zijn altijd op zoek naar journalistiek talent. Ervaring in de tijdschrift- internet of dagbladjournalistiek is een 
must. Een scherpe pen is verplicht. Ook DV-cam en audio-experts nodigen we uit te reageren. 
Met wie werkt GeenStijl Samen? 
Prolocation 
Backbase 
Garnier 
Six Apart 

Inmiddels overgenomen door de TELEVAAG 

http://www.nujij.nl/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.3418479.lynkx

36.  AIRVD 

31 Aug 2008 om 12:11 

@Rudolf Paul 
Lijkt me heel erg nep en een poging om echte slachtoffers van misbruik belachelijk en ongeloofwaardig te 
maken. Dat Weesie aka Fleischbaum een voorkeur heeft om zeer jonge breezah’s kapot te scheuren (zijn 
woorden) is duidelijk. Maar dit lijkt een opzetje. 

Nog een term van Geenstijl is trouwens: “meisjes volblaffen”, een verwijzing naar kinderporno met dierenseks 
(honden).

Maar wat is de bron?

37.  BL 

31 Aug 2008 om 12:14 

Dit was vannacht mijn reactie op haar site:

Nujij.nl verwijst slechts naar andere sites met “nieuws”, in dit geval dus deze pagina. Degene die dit op Nujij.nl 
heeft gezet is “sks”, dus iemand van deze site. 
De update die je hebt toegevoegd is een heel ander verhaal over geenstijl’s censuur over pedo’s aan de top en 
de aanval op Curry, er wordt niets gezegd over een pedofiele redactielid bij geenstijl. 
Overigens staat hetzelfde artikel hier en daar verspreid op internet, met soms Dominique Weesie ipv Joris von 
Loghausen, en telkens als bron “De Telegraaf / Spits”, terwijl dit niet klopt. Dit bericht is al in 2006 op 
opvallend onbelangrijke sites gepost zoals: http://darrenhayes.web-log.nl/darrenhayes/2005/02/updates.html , 
en hier als Weesie: http://burns.web-log.nl/emma_burns/2008/08/ook-als-er-iema.html . Ik krijg dus niet de 
indruk dat de informatie uit dit bericht naar voren is gekomen uit eigen speurwerk/onderzoek.

Ze heeft vandaag gereageerd:

Aangezien ik nergens de bron van dit verhaal wat hier geplaatst is kan achterhalen, neem ik aan dat dit een 
gerucht is.Zelf heb ik dit niet geschreven en zal ook uitleg gaan vragen aan de desbetreffende auteur van dit 
stuk

38.  AIRVD 

31 Aug 2008 om 13:48 

Hier nog de volledige lijst van termen van Geesntijl voor de geinteresseerde.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2006/11/weer_een_stapje_dichter_bij_we.html

Met stip op nummer 1 staat “aan stukken scheuren”. Er wordt niet vermeld dat ze hiermee kinderen van 8 jaar 
of jonger bedoelen.

Let ook op de megalomane karakter van het artikel. Waar zouden ze dat nou van hebben?

39.  AIRVD 

31 Aug 2008 om 13:52 

Het megalomane karakter voordat mensen beginnen te huilen.
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40.  juwita 

2 Sep 2008 om 12:31 

Het is niet alleen dit portret als zodanig van Weesie in de Volkrant. Veel kwalijker lijkt mij dit verschijnsel ”an 
sich” van dit ”elkaar ophypen in mediakringen”. Wat een armoe !

41.  M. 
2 Sep 2008 om 16:34 

Nog even een late reactie op de ervaringen van Pierre Lebon, Observator en de reactie van A-nonima om 
11:47; dit vind ik toch wel heel frappant allemaal.

A-nonima, je lijkt zelf ook met dit bijltje te hebben gehakt, heb je wellicht ook tips hoe hier het beste mee om 
te gaan?

42.  E-bee 

2 Sep 2008 om 19:57 

@M. 
Iedereen die hier blogt hakt met dit bijltje. Hoe bewustmakender uw opvattingen hoe meer last u daar van zult 
hebben. Ik heb te maken met 3 hackers, 1e is een prive persoon, 2e is een beveiligings-klusjesbedrijf van Job 
Cohen en zijn SAOA, die zijn rekeningen nog bij mij moet betalen van enige duizenden euro,s en een 
wonderlijke opvatting heeft van fatsoen. De 3e is een handlanger van deze kinderkruipers, een relatie van een 
bekende managementcoach uit Haarlem die als adviseur werkt voor deze sinistere internatinale organisatie van 
kindermisbruikers werkt, en als een goed illusionist betaamt, geinfiltreerd is in de Isckon Amsterdam, ook wel 
bekend als de krishnabeweging(.)

43.  A-nonima 

2 Sep 2008 om 20:13 

Weinig aan te doen, regelmatig scannen met goede virusbestrijder en opletten dat je die kunt updaten. Ik heb 
meegemaakt dat die werd beschadigt en het weken leek alsof er nooit updates waren. Kennelijk 
vergemakkelijkt het hun op je computer te komen. Favoriete tactiek lijkt je vol te douwen met troep zodat je 
computer vertraagt. Verder is het soms lastig berichten te verzenden.

44.  AIRVD 

2 Sep 2008 om 20:17 

@E-bee 
Wat is dat toch met die Krishna in Amsterdam. Ik weet dat een Amsterdamse Krishna lid een louche 
onderwereldfiguur is. Hij heeft eerst in de drugshandel gezeten (in het officiële drugsnetwerk, zeg maar soort 
IRT) en investeert nu zijn zwart verdiende miljoenen in de Amsterdamse vastgoed. Zoals alle drugshandelaren 
dat doen, klein wereldje blijkbaar. 
Ook in dat wereldje/netwerk werden (jonge) dochters gebruikt bij zakelijke transacties. Maar dat netwerk is dan 
ook een onderdeel van het grotere netwerk.

45.  E-bee 

2 Sep 2008 om 21:25 

@AIRVD. 
Dat is een van de vreemdste zaken die ik tot nu constateerde. Ik kwam tot de ontdekking dat er een link is met 
de huidige kwesties die hier genoemd worden en een artikel over kindermisbruik op internet in de instellingen 
van krishna-beweging in de VS. Ik meen Ted Gunderson, Black Krishna. Ik wist ook al 3 jaar dat eerder 
genoemde betrokkene van die kinderkruipers, bij deze krishna-beweging in Amsterdam zat, ik kon eerst echter 
maar niet vatten wat hij daar deed. Later zelfs meer. Inmiddels begrijp ik dat tussen de de grootste 
internationale organisatie van kindertransporteurs en misbruikers ter wereld en de Isckon zowel haast geen 
groter contrast mogelijk is maar zij in wezen precies hetzelfde doen. Zij het dat de een demonische opvattingen 
heeft en kinderen misbruikt en offert en de ander voedsel. Beide hebben ze daar een specifiek doel mee op het 
oog en beide menen het serieus. Het werkt zichtbaar voor die illuminati… Verder bleek mij dat deze krishna-
beweging, na de dood van hun spiritueel leider in 1977, door die kindermisbruikers vergiftigd, volledig 
geinfiltreerd is geraakt door wat zij daar Illuminati noemen vanwege hun onzichtbaarheid, en er inderdaad 
misbruik van kinderen heeft plaatsgevonden bij haar instellingen en tempels. Wie zich tot deze beweging wendt 
komt meteen op een lijst te staan want er is niets wat deze illuminatie meer vrezen dan dat de kern van de 
boodschap die deze beweging verkondigd, publiekelijk bekend raakt. 

Wat betreft dat “onderwereldfiguur”, het maakt daar niets uit wie je bent/geweest. Daarom viel die illuminati 
kinderkruiper ook zo uit de toon, die viel wel meteen op.

46.  E-bee 

2 Sep 2008 om 21:58 

@AIRVD. 
Eigenlijk is het ook al zo in de maatschappij. Wie zijn de criminelen? De bestuurders die kennelijk een 
fascistische vreemde mogendheid dienen en het volk bestelen van fatsoen tot pensioen? Of de criminelen die de 
bestuurders proberen te bestelen? Die zullen elkaar over en weer chanteren dat zie je overal terug in 
rechtszaken en briefjes ter vrijwaring vervolging(.) of handelen in wapens zonder serienummers(.) die 
afkomstig zijn uit Gladio depots. Korpsbeheerders die zich met hard-drugs inlaten, Krikke, en zij die zgn op 
papier besteedde subsidiegelden wegsluizen? Zoals de loze milieubeweging die slecht dient ter instandhouding 
van een goed salaris en de partner(s) van Duyvendak? Politie en justitie, die pedofiele pedocraten de hand 
boven het hoofd houden? Deze chaos is trouwens bewust georganiseert.
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47.  M. 
4 Sep 2008 om 16:45 

@E-bee en A-nonima, bedankt voor jullie reacties.

Feit dat ik dus inderdaad niet de enige ben met ‘vreemde’ ervaringen bevestigt mijn vermoedens min of meer..

1.  Geen Stijl … · Tessonome 

Pingback op 28 Aug 2008 om 20:04 

2.  Curry weg bij Arrow: om de muziek of om de verhalen? « Apollo98 

Pingback op 2 Sep 2008 om 12:21 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Webmaster behoudt ongeslagen proces-status Justitie criminaliseert, een tussenbalans »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters
Gepubliceerd door Micha Kat 24 augustus, 2008 in Algemeen. 

vervloesem.jpg Wat zich thans in Belgie afspeelt op het gebied van onttakeling van de 

rechtsstaat ter bescherming van de pedofielen-netwerken gaat elk begrip te 

boven, zij het dan dat ons land hard op weg is richting eenzelfde duisternis met mensen als Joris 

Demmink, Ernst Hirsch Ballin en Piet-Hein Donner. Actievoerder Marcel Vervloesem, oprichter van de 

Werkgroep Morkhoven en ontdekker van de ‘Zandvoort-files’ met bijna 100.000 afbeeldingen van 

vermoorde en gemartelde kinderen die via internet werden verkocht, een man van wie de 

verdiensten voor de samenleving vaststaan en ook zijn erkend, wordt thans door de Belgische Staat 

willens en weten de dood ingedreven na te zijn veroordeeld in een schijnproces. De lezers van deze 

site worden opgeroepen een petitie te ondertekenen om Vervloesem te steunen en mogelijk nog te 

redden.

Media gelijkgeschakeld 

Daarnaast weten we thans dankzij een wakkere inzender op deze site dat de Belgische media 

postings die verwijzen naar de zaak Lippens & Fortis/Micha Kat niet plaatsen. ‘Sophie’ deed een 

poging bij ‘kwaliteitskrant’ De Morgen (naar aanleiding van een zeer kritisch stuk over Lippens onder 

de kop Bye Bye Lippens) maar had geen succes. De lezers van deze site worden ook opgeroepen De 

Morgen te bombarderen met postings! Overigens behoeft de pedofielen-beschermende koers van De 

Morgen geen verbazing te wekken als we ons realiseren 

dat voormalig Eurocommissaris Karel van Miert in de Raad van Commissarissen zit van eigenaar De 

Persgroep, dezelfde Karel van Miert die in de X-files wordt genoemd als deelnemer aan sex-orgieen 

waarbij kinderen werden misbruikt. Ook BBC-redacteur Olenka Frankiel constateerde reeds dat de 

media in Belgie compleet in handen zijn van het establishment en de macht.

15 Reacties op “Belgie is thans terreurstaat van 
kinderverkrachters”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

24 Aug 2008 om 07:03 

Het Nederlandse AD doet het wat dat betreft stukken beter dan De Morgen. We plukten de volgende postings 
van de site van het AD:

Laatst las ik op een site dat die Lippens en zn broer die ergens burgemeester is hun lusten bevredigen mbv 
minderjarige kinderen, maar ja, verbaast mij dit nou? Het zijn ten slotte Belgen, dat volk is GEK op kinderen. Ik 
denk en hoop dat Fortis overgenomen wordt. Zoals het nu is is het 1 grote, corrupte boevenbende die 
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bovendien incapabel is en geen fatsoenlijke beslissingen kan nemen. 
[ Citeer ] 
Fatih - Rotterdam - 19/08/08 - 17:57:52 2541060 

Dat hele Fortis-gebeuren is een rare zaak. Daar komt nog bij dat Maurice Lippens door een journalist is 
beschuldigd van gepraktiseerde pedofilie, waarop deze -sámen met de Fortisbank nota bene- een proces 
aanspande en dat later weer terughaalde middels een ’schikkingsvoorstel’ aan de betreffende journalist. Dan 
sta je niet sterk denk ik zo.

Gek dat we hier in de media niets over lezen kunnen.

Voor graaf Lippens is LEED een relatief begrip: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/930/lippens-fortis-vs-
kat-klokkenluideronline-de-feiten.html 
[ Citeer ] 
Pierre Lebon - Bonnes France - 19/08/08 - 07:32:03 2539001

2.  Observator 

24 Aug 2008 om 10:21 

Het is toch bijzonder vreemd dat de media het vertikken om zelf berichtgeving te doen betreffende die 
onverkwikkelijke zaken. 
De macht van een -naar we mogen hopen- toch betrekkelijk kleine groep moet wel heel groot zijn om dat voor 
elkaar te krijgen. 
En waarop berust die macht? Dat lijkt me een heel goede vraag.

Zijn de journalisten en verslaggevers nu werkelijk allemaal zo beducht voor hun hachje dat ze ze zich in 
stilzwijgen hullen -op één na dan?

Kan men in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld bij ‘De Morgen’, nu écht zo’n repressie van één of desnoods wat meer 
lieden niet overrulen? 
De waarheid moet boven tafel komen, en dat kan alleen maar door gedegen -dus onafhankelijk- nader 
onderzoek van bijvoorbeeld de feiten zoals ze hier en daar al zijn aangegeven, én door het daarna erkennen 
van de resultaten van dat nadere onderzoek.

Op zijn minst geldt: waar rook is, is vuur. 
En dat gegeven bestrijd je niet door eenvoudigweg te zeggen dat er geen rook is. Maar dat laatste gebeurt nu 
juist!

De keizer in het bekende sprookje had geen kleren aan. En de massa ging mee in de leugen dat dat wél het 
geval zou zijn. Het evenzeer bekende jongetje lukte het om de mensen te doordringen van die leugen. 
Waardoor ze eindelijk de waarheid accepteerden.

In dit geval hebben de keizers naar alle waarschijnlijkheid juist wél kleren aan. Vuile kleren. 
Micha Kat en enkele anderen roepen dat laatste al een poosje. 
Wanneer gaan de ogen van de massa in dit geval, dat wel eens géén sprookje zou kunnen blijken te zijn, open? 

Mocht Kat’s verhaal, na dat beoogde eerlijke onderzoek, niet kloppen, dan kun je als ‘beschuldigde’ er altijd een 
proces wegens smaad tegenaan gooien. 
O wacht even, zoiets deed men al….. 
En toen weer niet…

En tóen geloofde ik die keizer(s) helemaal niet meer. 
En WIE, met een gezond boerenverstand en ook maar énige ‘normen en waarden’ in zijn bagage zou nou níet 
zo’n reactie hebben?

3.  Erik B. 
24 Aug 2008 om 10:50 

Nederland is net zo een staat van kinderverkrachters als Belgie, er wordt hier zelfs nog minder geschreven. Een 
collega hoofdtuinman van een stadsdeel in Amsterdam van wie ik 3 jaar lang tot in detail de praatjes heb 
moeten vernemen als hij terugkwam van zijn vakanties in vooral Aziatische en andere 3e wereldlanden, doet nu 
de schooltuin daar zag ik onlangs op internet(.) Het gaat dus overal zo. Men nijdt het onderwerp bewust in 
geval van Fortis. Een normale organisatie verwijderd deze man gewoon uit de gelederen. Maar aangezien deze 
organisatie meer lieden herbergt met de hobby,s van Maurice Lippens, ze ziten tegenwoordig op alle niveau,s, 
is er met veel geld een overeenkomst bedacht om de schade te beperken. Men heeft nog een beetje tijd nodig. 
Als topman heeft hij een merkwaardige verhouding met de waarheid, zou men naast zijn geld deze man ook 
zijn kinderen toevertrouwen? De Nederlandse samenleving is evenzeer vervallen, dat blijkt wel uit justitie, 
politie het embarge op vragen in de kamer. Korpsbeheerders kunnen zelfs ongestraft crimineel gedrag vertonen 
met behulp van politie en justitie. Het gaat allemaal om een grote internationale organisatie van 
kindermisbruikers voor sinistere doeleinden. Het vernis wordt overeind gehouden in semi kritische blog,s en 
kranten die nergens over schrijven. Deze organisatie zit in alle regeringen en koninklijke huizen van Europa en 
tot de laagste bestuurlijke niveau,s. Mediaconcerns worden volledig beheerst om de massa niet op deze ideeen 
te brengen. Wat mij ergert zijn personen die zich journalist noemen maar die je niet hoort over deze elite en 
hun gedrag.

4.  AIRVD 

24 Aug 2008 om 12:35 

De Nederlandse media is inderdaad net zo vervallen. Zogenaamd kritische opiniesite’s (want een weblog is het 
zeker niet meer) zoals Geenstijl schrijven er geen woord over. Behalve dan het bedreigen van Adam Curry 
omdat hij over de kwestie Demmink durfde te praten. En dat was niet genoeg, daarna werd een kleine 
campagne gestart om Adam Curry belachelijk te maken. 

Maar als websites als Geenstijl (en de media in het algemeen) er geen woord over reppen wat is dan de waarde 
van kritische artikelen die ze wel publiceren? Blijkbaar zijn die artikelen (zogenaamd kritisch) wel goedgekeurd 
door het establishment en wordt er een schouwspel opgevoerd.
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5.  Observator 

24 Aug 2008 om 13:02 

Klopt, AIRVD. 
Zelfs Stan de Jong hoor je er niet meer over.

6.  Sophie 

24 Aug 2008 om 13:11 

Hier is nog een site van een moedige enkeling op Belgische bodem. Hij is actief in Knokke(-Heist), hometown 
van de gebroeders Lippens en van een groot deel van het Belgische establishment.

http://knokke-waakhond.com/

7.  Sophie 

24 Aug 2008 om 13:30 

Voorbeeld van censuur. Een forumdraad, naar aanleiding van de berichten over Maurice Lippens op deze 
weblog, op een grote Nederlandse beurssite (IEX.NL) werd gesloten door de moderators.

Hun commentaar: “Modbreak Thijs(forum@iex.nl): Deze thread is gesloten. Twee websites waarop de 
ongefundeerde beschuldiging is geplaatst hebben deze inmiddels ook verwijderd.”

Gelukkig kan je de draad nog nalezen.

“Fortis - Graaf Lippens opnieuw in opspraak” 
http://www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=33&topic=1169626&Page=1

8.  Erik B. 
24 Aug 2008 om 14:03 

Zo is het in Amsterdam ook, de burgemeester Cohen, directeur van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam 
SAOA, staat toe dat met ziektekostenvergoedingen wordt gefraudeerd van bij hem gedetacheerd personeel van 
het frauderende To Serve and Protect beveiliging. Die krijgen bij ziekte, ook niet na langdurig op 0-
urencontracten te hebben gewerkt een vegoeding(.) Na aankaarten hiervan en verzoek tot rectmatige 
uitbetaling van de ziektedagen, wordt je geschorst. Tot bij het UWV ontstaan dan rare problemen door een 
vreemde beinvloeding… Alles is verweven. De elite vertoont ronduit fascistische trekken onder het opzetten van 
een vals sociaal gezicht en verrijkt zich.

9.  Wijze van Zion 

24 Aug 2008 om 22:54 

‘ns kijken of hier wel gepost kan worden; op RECTIFICATIE LIPPENS in ieder geval -door mij- niet !

10.  Pierre Lebon 

24 Aug 2008 om 23:52 

ErikB., 
Je commentaar op deze site wordt zeer gewaardeerd, maar Cohen (hoe fout ook) is een niemandalletje in 
vergelijking met deze toppic. 
Met respect, 
Pierre Lebon

11.  Erik B. 
25 Aug 2008 om 07:56 

@PierreLeBon 
Geen niemendaletje helaas, de leraar van Paulien Krikke en maakt evenzeer lid uit van de elite. Is ook een 
berover van ons allen onder het opzetten van een socialisisch gezicht.

12.  rudhar 

25 Aug 2008 om 11:10 

Erik B.: 
=== 
De Nederlandse samenleving is evenzeer vervallen, dat blijkt wel uit justitie, politie het embarge op vragen in 
de kamer. 
/=== 
Een voorbeeld van hoe de Nederlandse politiek reageert op vragen: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080824.htm

13.  rudhar 

25 Aug 2008 om 11:13 

=== 
Zogenaamd kritische opiniesite’s (want een weblog is het zeker niet meer) zoals Geenstijl schrijven er geen 
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woord over. 
/===

GeenStijl is eigendom van De Telegraaf, dus gewoon een mainstreamkrant vermomd in een jolig/jeugdig jasje.

14.  Inanna 

7 Sep 2008 om 20:52 

http://www.standejong.nl/2008/09/07/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/ 
Wie volgt?

15.  Jo 

22 Nov 2008 om 11:44 

In verband met “De Morgen” wou ik nog graag even aanvullen dat niet alleen Karel Van Miert lid is van de Raad 
van Commissarissen van de Persgroep, maar het hoofd van de Persgroep, Christian Van Thillo, lid is van de 
“Club van Lotharingen”, en wie komen we daar tegen? 
Juist, ja … meer info op www.isgp.eu …
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« Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters »

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!
Gepubliceerd door Micha Kat 23 augustus, 2008 in Algemeen. 

collectant.jpg De Rammende Rechter Wicher Wedzinga heeft enorm zijn nek uitgestoken met de 

emails over Demmink, Donner en Hirsch Ballin die hij uw webmaster heeft 

toegestuurd. Over de vraag of uw webmaster moreel geheel in zijn recht stond de emails te 

publiceren kan men van mening verschillen, maar ze zijn in elk geval journalistiek van groot belang, 

met name in het licht van de naderende beslissing over de vervolging van Joris Demmink. We zeggen 

het nog maar even: de reden om de mails te publiceren was er niet in gelegen de beide ministers aan 

de schandpaal te nagelen -hoezeer ze dat overigens wel verdienen- maar om een verklaring te 

bieden voor de absurde wijze waarop de Staat omgaat met het Demmink-dossier. Wedzinga heeft 

uitvoerig aangegeven uw webmaster te willen steunen in zijn strijd tegen de pedofiele 

kindermisbruiker Joris Demmink en zijn emails kunnen in deze strijd van groot belang zijn, vooral als 

er op grond van die mails aanvullende informatie wordt verkregen. Want zo werkt internet-

journalistiek nu eenmaal, gebruikmakend van de wisdom of the crowd. Om Joris Demmink uit te 

schakelen willen wij geen middel ongebruikt laten! Zijn schuld staat juridisch en proces-technisch 

vrijwel vast en thans hangt het morele voortbestaan van ons land af van de vraag: krijgt de SG 

een ‘eerlijk proces’ of wordt gezegd: er bestaat in Nederland een geprivilegeerde groep van 

hoogwaardigheidsbekleders die zich ongestraft schuldig mag maken aan de meest weerzinwekkende 

zedendelicten? Maar terug naar de Rammende Rechter. 

Dat hij een terugtrekkende beweging maakt door te zeggen niet meer achter de inhoud van de emails 

te staan, dat zij hem vergeven. We weten niet wat er speelt. Wellicht is hij geintimideerd zoals ook al 

eerder gebeurde toen hij een onwelgevallig stuk publiceerde op Geenstijl. Wat we echter wel weten is 

dat de Rammende Rechter de steun van ons allen, ook financieel, meer dan nodig heeft. We kunnen 

constateren dat de Rammende Rechter op een onvoorstelbare wijze is afgeserveerd na weliswaar een 

serieus delict -vrouwenmishandeling-, maar een delict dat in geen enkele verhouding staat tot de 

delicten waaraan ‘topjuristen’ zoals Fokke Fernhout, Joost Tonino en Hans Holthuis zich hebben 

bezondigd. Maar die mensen behoren tot de ‘geprivilegeerde kliek’ uit de Randstad. We hebben altijd 

al het gevoel gehad dat Wedzinga geen haar zou zijn gekrenkt als hij raadsheer geweest was in 

Amsterdam of Den Haag. Reden te meer dus om de Rammende Rechter een hart onder de riem te 

steken via een email (info@wedzinga-cs.com) of via een bijdrage op de rekening 654791600 tnv G. 

Stemkens te Zuidlaren.
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Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pierre Lebon 

23 Aug 2008 om 10:37 

Ik zal aan deze oproep gevolg geven

2.  Erik B. 
23 Aug 2008 om 10:56 

Ik heb dat artikel gelezen op geenstijl en de rammende rechter wekt zowaar sympathie op. Analoog aan zijn 
berichten vertoon ik verwantschap daar ik zijn situatie herken. Gestoorde vrouwen die met valse beschuldiging 
komen bestaan. Weet ik uit ervaring. En als de politie en justitie menen dat je te gevaarlijk bev=nt gebruiken 
ze alles tegen je, dat maak ik momenteel mee met Job Cohen en zijn klusjesbedrijven TSAP en SAOA, ordinaire 
fraudeurs. Met dergelijke zaken geconfronteerd kan ik me voorstellen hoe zo,n situatie escaleert en het is een 
zee van haaien als je uit de school klapt. Desalniettemin stond al vast dat we door criminelen werden geregeerd 
en bestuurd. Zijn aanvullingen zijn nog niet eens zo bijzonder.

Dus, als hij hier al voor onder kennelijk zware druk wordt gezet is dat omdat het waar is en mogelijk weet 
Wicher Wedzinga nog veel meer

En daar zal het wel om gaan…

3.  Observator 

23 Aug 2008 om 11:46 

Iemand die tot tweemaal toe zo openlijk, duidelijk en vooralsnog alleszins geloofwaardig informatie verstrekt en 
zich dan, na openbaarmaking ervan (en er lag geen embargo op zijn info naar mijn weten), zich dan dus 
onverwacht van zijn uitingen distantieert lijkt mij inderdaad aan intimidatie onderhevig te zijn geweest.

Intimidatie dus? 
Voor dat fraaie woord gebruik ik trouwens liever het woord bedreiging. Van welke aard die dan kan zijn? Heeft 
Wedzinga nog andere zaken op zijn geweten, of speelt er iets anders?

Hoe langer hoe meer MOET ik tot de slotsom komen dat er zeer duistere krachten in het spel zijn. 
Openheid van zaken lijkt mij iets te zijn dat aan een Zimbabwaanse inflatie onderhevig is.

4.  AIRVD 

23 Aug 2008 om 12:50 

Bij de Rammende Rechter is er een keer geen sprake geweest van klassenjustitie. Bovendien heeft hij een 
advocatenkantoor en dat zijn nou niet bepaalde de zieligste mensen. Althans financieel niet de zieligste.

5.  Rudolf Paul 
23 Aug 2008 om 14:53 

ahum… ik denk niet dat hij een advocatenkantoor heeft

6.  AIRVD 

23 Aug 2008 om 14:54 

Juristenkantoor.

7.  Inanna 

23 Aug 2008 om 16:59 

ahum… ik denk van niet, AIRVD. 
En de manier waarop men hem heeft behandeld, dat was klasse-justitie in het kwadraat. Deze zoon van een 
landarbeider, die zichzelf met keihard werken en een grote intelligentie heeft opgewerkt tot leraar strafrecht 
aan de universiteit en later tot raadsheer, lag met zijn gebrek aan een klasse achtergrond toch niet helemaal 
lekker in zijn zelf verworven milieu. 
Zo gaat dat in die kringen…

8.  AIRVD 

23 Aug 2008 om 17:19 

@Inanna 
Misschien ligt het niet zo zwart-wit als ik stelde. Maar de Rammende Rechter heeft een fout begaan door z’n 
voormalige vrouw te molesteren en is daarvoor bestraft. Maar je hebt een punt door te stellen dat iemand van 
het establishment hiermee was weggekomen (Demmink, Lippens etc.).

9.  Erik B. 
23 Aug 2008 om 17:21 
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Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! at Klokkenluideronline

Dat zegt wel iets over zijn karakter dunkt me. Strijd om er te komen, je niet kunnen handhaven, 
gedeconfituurd worden en in de media neergezet door berovers van je eer en goed. Is het niet juister door het 
gebrek aan klasse van het justitiele apparaat? Eigenlijk horen die het veld dus te ruimen… Inderdaad zo gaat 
dat in die en lagere bestuurlijke kringen tegenwoordig.

Maar zijn geschrokken reactie geeft toch ook aan dat we zijn “mededelingen” over Demmink, Nijpels, Hirsch 
Ballin en Donner zeer serieus kunnen nemen.

10.  Juriste 

24 Aug 2008 om 18:48 

Een juristenkantoor is meestal een digitaal kantoor.

11.  groot 

3 Dec 2008 om 13:38 

Het OM vervolgt Wedzinga voor het schenden van het ambtsgeheim. Casus blue-collar crime. Uiteraard.

“Het OM wilde de rechter in eerste instantie niet vervolgen, maar heeft nu toch ‘voldoende aanknopingspunten’ 
om de rechter met succes strafrechtelijk aan te pakken.”

http://www.elsevier.nl/web/10214385/Nieuws/Nederland/OM-vervolgt-oud-rechter-voor-schenden-
ambtsgeheim.htm

Gevalletje black-collar staatsterreur, dus.
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« Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand Verdwijnende justitie-dossiers: het echte werk! »

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op
Gepubliceerd door Micha Kat 30 juli, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_15.jpg Verder zullen we Micha’s zaak en onderzoek blijven aanhalen in de Arrow 

uitzending, en kan ik wel verwijzen naar artikelen die hij schrijft. Ik ben 

zelf niet bang voor het pedo-justitie apparaat, maar ik heb beperkingen opgekregen van de juristen 

van Arrow, die wel graag hun zender in de lucht houden, waar ik ook begrip voor heb. Dat schrijft 

Adam Curry, de anchorman van Arrow Classic Rock in een posting op deze website. Curry nam enige 

weken geleden een interview met de webmaster van deze site af (al bijna 20.000 keer beluisterd) 

over het Nederlandse pedofielen-netwerk en Joris Demmink, de SG van Justitie waarvan vast staat 

dat hij minderjarige kinderen misbruikt. Arrow is het zoveelste medium dat min of meer is 

kalltgestellt waar het gaat om Joris Demmink en het Nederlandse pedofielen-netwerk: eerder bogen 

het NOS Journaal, Panorama, Gay Krant, Netwerk en De Telegraaf voor de pedofiele staatsdwang en 

stopten hun onderzoek. Adam Curry gaat in de genoemde posting ook in op zijn ervaringen in het 

huis waarin oud-advocaat van Beatrix mr. Frits Salomonson Marokkaanse jongetjes zou hebben 

doodgemarteld en hebben begraven in zijn achtertuin.

Salomonson was volgens deze website de spil en de drijvende kracht achter het pedofielen-netwerk 

waarvan ook Joris Demmink deel uitmaakt(e). Curry laat ons weten: Bottomline, er hing een nare 

vibe in het appartement, en de achtertuin nog veel erger. Patricia zei vaak dat als de wind een 

bepaalde kant op waaide het er ook nog vreemd rook. Een lijk in de achtertuin? We zullen er wel 

nooit achter komen omdat er gewapend beton op is gestort, volgens Sietsema is het een meter dik.

10 Reacties op “Arrow-juristen leggen zender 
‘beperkingen’ op”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

30 Jul 2008 om 11:58 

Geweldig dat Adam reageerde. Maar kun je wel een lijkenlucht ruiken door een 1 meter dik beton? Naja, 
opgraven de boel. Mooi onderzoekje voor Justitie. Oh wacht, daar is Demmink de topman. 

Die figuren van de Brauw advocaten hielden natuurlijk je website in de gaten ivm met Demmink en Salomonson 
en zagen hun kans schoon. Fortis was namelijk al een klant van hun.

2.  Erik B. 
30 Jul 2008 om 12:41 

Eerder wilde ik ook al die bad vibrations en nare lucht vermelden, het is heel goed mogelijk dat met grondwater 
of ratten die overal in de binnenstad aanwezig zijn gangen worden gegraven en luchtjes aangevoerd. 
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Onderschat dus toch je reukvermogen niet. Er worden voor minder ljken opgegraven!

Het is natuurlijk in Nederland net zo bevreemdingwekkend als in Belgie dat magistraten uit de wind worden 
gehouden en dossiers met 10.000en slachtoffers niet onderzocht. De zaak Ullrich/Zandvoort is van een 
ontstellende omvang.

Justitie is aan alle kanten dus discutabel, al deceniia ook in vele andere kwesties, en beschikt notabene over 
een S.G. die niet van onbesproken gedrag is maar anderen corrigeert op een zeer laakbare wijze. 

Een geweldige doofpot en een moreel failliet.

3.  Poldermajoor 

30 Jul 2008 om 17:03 

Ha Micha,

Gisteren heb ik me nogal onbeschoft uitgedrukt. Hoewel je dat uit m’n reactie niet kan opmaken voel ik wel 
degelijk verantwoordelijkheid voor m’n woorden. Ik ben nog steeds van mening dat je bij dit soort gevoelige 
kwesties uiterste voorzichtigheid moet betrachten, maar dat neemt niet weg dat je lef en moed te bewonderen 
valt. Als stilzitter/schreeuwer ben ik zo ongeveer de laatste die jouw profesionaliteit kan/mag betwisten. Zeker 
in dit soort kwesties. Toen ik me realiseerde dat we per saldo dezelfde overtuiging m.b.t. de inhoud hebben wist 
ik dat het tijd was voor excuses. 

Bij deze.

“A hero is one who does what he can. The others don’t.”

Waarvan akte.

4.  Wijze van Zion 

30 Jul 2008 om 21:09 

Radio ‘Free Europe’ misschien? What’s left of it…..

5.  Pierre Lebon 

31 Jul 2008 om 12:30 

Zie hier: 
http://www.telegraaf.nl/buitenland/1592184/__Restanten_5_kinderen_gevonden__.html

6.  tubby 

31 Jul 2008 om 13:20 

Prrrtkoeokoek ben ik weer!!! 
Nog effekes en dan feestje

Voor de speurneuzen en luistervinken die me schaduwqen wat zijn jullie traag!!!

Krikke wil ik de groetjes doen. Pak me dan als je kan.

Lig nu op de Rijnkade te zonnen in het zonovergoten Arnhem.

Jan is de man Kleintje Muurkrant. Bij deze de groeten

7.  Joha 

31 Jul 2008 om 19:52 

Micha, het kan misschien nog lastig worden, maar ik WEET gewoon dat je de zaken gaat winnen. 
Laat je heel goed adviseren, pas enorm goed op jezelf en denk heel goed na of je er verstandig aan doet naar 
Nederland terug te komen voor een of andere rechtzaak…doe niets overhaast, kijk naar alles in deze zaak wat 
zich voordoet en een valkuil kan zijn en vertrouw in principe niemand. Volg je eigen koers…sukses, sterkte en 
alle beste wensen.

8.  Lea 

1 Aug 2008 om 23:54 

Het blijft mij verbazen dat Demmink nog nooit gepakt is of in ieder geval dat er nog steeds geen écht 
onderzoek door Justitie/Politie heeft plaatsgevonden. Hoe lang speelt dit al niet?! Ik heb lang bij Justitie 
gewerkt en zeker toen Demmink DG Internationale Aangelegenheden was - een onzin DG met een paar 
medewerkers - werd er vrij openlijk gesproken over zijn seksuele escapades in Oost-Europa. We wisten wel dat 
hij jonge minnaars had, maar dat ze zó jong waren … dat wisten we niet. Nooit geweten ook. Wat ik wel weet is 
dat Joris er altijd voor zorgt dat hij mensen chantabel maakt. Hoe? Geen idee! Ik denk met seksschandaaltjes. 
Demmink doet heel amicaal, nodigt mensen thuis uit of voor een stapavond. Tja, en wat er dan gebeurt, laat 
zich misschien raden. Ik zelf ben nooit op zijn uitnodigingen ingegaan. Maar ja, interessant was ik ook niet voor 
hem natuurlijk - niet hoog genoeg in de boom. 

Hilbrand Nawijn was in de jaren ‘90 hoofd van de IND. Hij heeft heel wat met Demmink te stellen gehad, dat 
heeft hem uiteindelijk zijn functie gekost. Nawijn is behoorlijk rancuneus, dus waarom Nawijn nooit een boekje 
open heeft gedaan over Demmink is mij ook een raadsel. 

Toen Winnie Sorgdrager aantrad als minister (iets wat te hoog gegrepen was voor haar) waarde er wantrouwen 
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door de top van Justitie. Zo ongeveer alle hoge heren werden verplaatst of ontslagen. Gek genoeg Demmink als 
enige niet. Sterker: hij werd SG. Toch ook vreemd. Ik was daar toen al weg, trouwens. 

Hoofd woordvoering van Justitie is Wilfred Kortman. Dat is een gezworen kameraad van Demmink en ex-
minnaar. Tja, daar zal Demmink dus ook wat wel chantabels tegen hebben. Op hem hoef je dus niet te 
rekenen. Maar Demmink moet toch ook vijanden hebben, lijkt mij. 

Ik hoop igg dat de advocaten van Baybasin en Micha de Kat het voor elkaar krijgen dat de gangen van 
Demmink een serieus onderzocht worden. Ik ken de huidige minister Hirsch Ballin als een ‘rechtvaardig en 
onkreukbaar’ man. Echt waar! Dus waarom hij hier in mee gaat, dat verbaast mij zeer. Ik verwacht niet dat 
Demmink ook iets heeft kunnen vinden om Hirsch Ballin chantabel te maken.

9.  Pierre Lebon 

4 Aug 2008 om 09:48 

Ieder woord in deze tekst berust of waarheid. Lees en huiver!

quote:Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep 
Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-
telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen 
zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter de 
pesterijen en doodsbedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische 
waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen 
ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een 
afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk ‘auto-ongeval’.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in 
verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De 
Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van 
telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. 
Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de 
telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de 
telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond. 
Unquote

10.  M. 
21 Aug 2008 om 17:55 

Weet iemand of Adam Curry in de tussentijd inderdaad nog is teruggekomen op deze zaak? Of heeft verwezen 
naar deze site?

Vanmorgen las ik in ‘De Pers’ een stukje over de sidekick van AC, vond ik op zich niet zo interessant, het artikel 
trok echter mijn aandacht omdat ik benieuwd was of er iets gezegd zou worden over de aflevering met MK over 
Demmink, maar dit was (natuurlijk) niet het geval.

Hoe dan ook, feit dat AC hierover in gesprek is gegaan met MK en ook nog heeft gereageerd op deze site 
verdient sowieso respect. Hij blijft een van de zeer, zeer weinigen die het uberhaupt aandurft hier aandacht aan 
te schenken.
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« Terugkomend op het interview met Curry Call to the international media: expose this! »

De grootste cover-up uit onze geschiedenis
Gepubliceerd door Micha Kat 14 juli, 2008 in Algemeen. 

doofpot.jpg De waarheid rond het Nederlandse pedofielen-netwerk en rol die vele 

hooggeplaatste landgenoten hierin spelen zal en mag nooit ‘officieel’ in de 

openbaarheid komen. De belangen zijn eenvoudigweg te groot. Boodschappers op deze website 

melden dat De Telegraaf steevast alle postings die verwijzen naar deze website, de Demmink-zaak 

en/of het interview met Adam Curry weert, laat staan dat de andere ‘officiele media’ er enige 

aandacht aan willen besteden. In de tussentijd staat internet helemaal vol met Demmink-materiaal, 

maar op een of andere wijze moet er toch een brug worden geslagen tussen de waarheid op internet 

en de waarheid in de ‘bovenwereld’. Het is fascinerend om te reconstrueren hoe deze ‘bovenwereld’ 

na aanvankelijk wel degelijk onderzoek naar de zaak te hebben gedaan zich als een oester sloot toen 

de zaak really big werd en bleek dat er vele belangrijke Nederlanders bij betrokken waren. We 

beginnen bij de actualiteitenrubriek Netwerk die reeds in 1998 het basismateriaal in handen had om 

het pedofielen-netwerk in kaart te brengen en op te rollen. Na de twee baanbrekende uitzendingen in 

1998 is niets meer van Netwerk vernomen, dus ook niet in 2003 en 2007 toen de zaak weer op de 

voorpagina’s belandde. De twee journalisten die de reportages op hun naam hebben staan, Martin 

Froberg en Roelf van Til, zijn niet meer bij Netwerk werkzaam en hebben zelfs hun medewerking 

verleend aan een cover-up door in 2004 te verklaren dat de ‘topambtenaar Joris’ die zo prominent in 

hun reportage optreedt niet Joris Demmink zou zijn, maar een ‘andere hoge ambtenaar’ die op VWS 

zou werken. 

Deze draai van 180 graden van ‘onthullen’ naar ‘verhullen’ zien we vaker in deze zaak. Het NOS 

Journaal, zo blijkt uit de Runderkamp-papers, heeft tot 2003 serieus onderzoek naar de zaak 

gedaan en zelfs in de uitzending gemeld dat Demmink heeft toegegeven kinderen te misbruiken. Na 

intimidatie door de advocaat van Demmink, Harro Knijff, nam het Journaal reeds direct gas terug en 

is nadien nooit meer op de zaak teruggekomen. Dezelfde Knijff is erin geslaagd de bladen Panorama 

en de Gay Krant (zie feitenoverzicht) dermate de stuipen op het lijf te jagen dat het woord 

‘Demmink’ sinds 2003 nooit meer is uitgesproken op beide redacties. Dan De Telegraaf, de krant 

van Pedofiel Nederland. Deze krant heeft wel de meest opzienbarende rol gespeeld door tot medio 

2007 het voortouw te nemen in het blootleggen van de pedofielen-netwerk maar reeds een jaar later 

de rol van ‘onthullen’ te verwisselen voor die van ‘verhullen’ door out of the blue met het verhaal te 

komen dat Demmink ‘het slachtoffer zou zijn van een maffia-complot’. Hier zien we vermoedelijk de 

hand van Sjuul Paradijs die volgens diverse bronnen banden onderhoudt met Joris Demmink die hij 

ongetwijfeld goed heeft leren kennen in het Haagse party-circuit waar Paradijs zijn ’sporen’ als 

journalist eerder heeft achtergelaten dan verdiend. De laatste week is het radio-station Arrow 

Classic Rock in beeld gekomen dat de nek heeft uitgestoken door als eerste een interview te 

brengen met de webmaster van deze site, maar reeds direct daarop ‘in een juridische situatie’ 

belandde die ervoor zorgde dat de podcast van het interview niet op de eigen website geplaatst kon 
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worden. Ook een vervolginterview dat reeds was aangekondigd voor de dag na het eerste interview 

ging niet door, al kan dat nog altijd in het vat zitten: de signalen die we thans doorkrijgen zijn dat 

Arrow graag op het onderwerp door wil gaan. Het enige programma dat tussentijds (13 juli 2007) 

nog op een enigzins ‘onthullende’ wijze aandacht aan de zaak besteedde was EenVandaag waarin 

ook weer fragmenten te zien waren van de Netwerk-uitzendingen van 1998. Mede dankzij deze 

fragmenten waarin we horen dat er in 1998 sprake was van een ‘topambtenaar Joris’ die op Justitie 

werkzaam is, hebben we de zaak ‘rond’ kunnen krijgen.

Ronduit verbijsterend is de rol van ‘kwaliteitskranten’ als NRC Handelsblad en De Volkskrant. NRC 

heeft bijvoorbeeld twee keer aandacht aan Joris Demmink besteed: een keer in een groot portret 

waarin Demmink de hemel in wordt geprezen als ‘geestig, slim, scherp en teruggetrokken’ en een 

keer is een stuk waarin werd ‘onthuld’ dat ‘onderzoek heeft aangetoond’ dat Demmink ‘helemaal 

schoon’ is.

29 Reacties op “De grootste cover-up uit onze 
geschiedenis”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Mijn Partij 

14 Jul 2008 om 19:33 

Als ‘handhaving’ je stokpaardje is, moet jij je misschien eens bij Mijn Partij aanmelden. www.mijn-partij.nl, 
voor al uw handhavingsvraagstukken.

2.  Micha Kat 

14 Jul 2008 om 19:51 

Zie nu dat De Telegraaf toch heel veel reacties met verwijzingen naar mijzelve en Demmink laat staan… 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1483100/___Link_gruwelhuis_naar_Zandvoort___.html?p=25,1 
er is nog hoop!

3.  E-bee 

14 Jul 2008 om 20:20 

RECTA FICO!

Turks Fruit Olandese. 
De zorgdragende toe dekkende Winnie-tou… 
Dekte het Turkse geslachte lam toe… 
Voor de Turkse fijne vleeswaren dekkende S.G. 
Ook wel bekend als de dubbeldekkende Joris D.

Dit… 

is wat ons allemaal staat te wachten… 
Deze “behandeling”… 
Deze rechteloosheid… 
Van een gewetenloos “recht” systeem… 
Wat onze maatschappij al heeft vergiftigd… 
En de integriteit van onze regering al heeft aangetast…

Als we hier niet krachtig tegen in het geweer komen.

En met poppetjes verplaatsen zijn we er dan ook nog niet… 
Want de strijd zal dan nog heel lang duren….

Omdat het nog veel erger is en wijdverbreider dan u zich kunt voorstellen.

4.  Kartonnen Hond 

14 Jul 2008 om 20:54 

@E-bee

Moraal van dit verhaal 
Joris neemt u anaal 
en uw kind al helemaal
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5.  Verlopen Kaas 

14 Jul 2008 om 21:40 

Micha,

Waarom zoek je je heil niet in het buitenland? De Duitsers lusten wel een Hollands Schandaaltje - hebben ze 
eerder ook gedaan - en de Belgens zullen gráág laten zien dat Dutroux geen typisch Belgisch verschijnsel is. Ik 
zou voor de Der Spiegel/ Stern/ Bild-route kiezen. Pikken die het op, wordt het voor de Vaderlandse 
MainstreamMedia onontkenbaar.

6.  Tsja 

14 Jul 2008 om 22:23 

Ik ben het ermee eens . Daily Mirror heeft en ontiegelijk druk bezocht forum, miljoenen berichten ( ik overdrijf 
niet, na ongeveer 50.000 berichten, worden deze telkens gearchiveerd ) aldaar. Bovendien heerst daar nog 
steeds de volkswoede betreffende Jersey en Madeleine, en de media heeft vaker zaken op moeten pikken 
vanwege de massale reacties op dat forum. Wordt keurig gemodereerd, dus schuttingtaal ed verwijderd, maar 
opinies en dergelijke NIET. 
De krant kan zo maar gaan berichten over die hollanders die in eigen land weggejorist worden, en daarom zijn 
uitgeweken naar een forum van bijv, daily mirror.

7.  Karin Vogelaar 

14 Jul 2008 om 23:10 

Ook leuk leesvoer met dit als onderwerp (heer Kat misschien iets voor u?)

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/sabotage-onderzoeksraad.html

8.  AIRVD 

15 Jul 2008 om 00:39 

Je zou er haast kotsmisselijk van worden. Maar zo gaat dat al vele jaren, over gevoelige politieke onderwerpen 
is de media heel inschikkelijk en terughoudend. En dit ruikt naar een hele diepe stinkende beerput dus werkt 
men weer inschikkelijk mee. 
Zoals ook de miljoen verdachte feiten rond 9/11 nooit door officiële media belicht worden en als het al gebeurd 
worden alternatieve theorieën over 9/11 geridiculiseerd. Zoals met alle doofpotaffaires.

9.  L.J. Una 

15 Jul 2008 om 00:55 

@Mischa Kat 
Even over het “Joris-beleid” van GeenStijl (en de Telegraaf): zowel GeenStijl als de Telegraaf hebben de 
afgelopen tijd consequent alle comments waarin de naam Joris Demmink voorkwam “weggejorist”. De naam 
Joris Demmink mocht gewoon niet genoemd worden.

Sinds een paar dagen lijkt in dit beleid van wegjorissen een kentering gekomen te zijn, lees vooral de laatste 
comments in het volgende artikel (waar GS gewezen wordt op het feit dat ze NB zelf over JD hebben 
gepubliceerd): 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/07/kolonel_ernesto_hirsi_ballin_p.html#comments

artikel uit 2007 over JD: 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/05/topambtenaar_vuistdiep_in_eige.html

Met als statement van GS via een van hun “jorissen”: -weggejorisdemminkt - : de naam mag dus worden 
genoemd…….

Zag vandaag dat ook in de Telegraaf berichten over Joris Demmink gewoon mogen blijven staan………

Ik begin het vage vermoeden te krijgen (na o.a. het lezen van de X-files van Dutroux) dat er een kop gaat 
rollen: Joris Demmink, en dat ‘de rest’ buiten schot gaat blijven………….

10.  L.J. Una 

15 Jul 2008 om 01:19 

Als de geruchten rondom Maurice Lippens waar zijn, neem dan ook in acht dat hij is:

- lid Trilateral Commission 
- Bilderberg 2000 genodigde

11.  G.Roos 

15 Jul 2008 om 02:48 

Dr.R Clavan om 14 juli 2008 om 11.12: 
“Is er nou geen enkele ex-joego of zo die voor een paar meier die Demmink naar de hemel wil heloen? De 
hemel zit vol met minderjarige jochies, dat is smikkelen voor Demmink”. 
Pesoonlijk vestig ik mijn hoop liever op advocate Van der Plas. 
Misschien kan zij Demmink achter de tralies brengen en kan hij daar aan den lijve ervaren wat het is om tegen 
zijn zin door een paar grootgeschapen bajesklanten gejorist te wordem.
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12.  Max M. 
15 Jul 2008 om 03:45 

Zag daaarnet bij Zapruder het TV-interview op 1 Vandaag van april jl. met Adele van der Plas die de aangifte 
tegen Demmink heeft ingediend. 
Die Baybasin boft wel met een advocate als Van der Plas. 
Lijkt mij een klasse-wijf!

13.  Wim Heitinga 

15 Jul 2008 om 07:49 

L.J. Una 15 Jul 2008 om 00:55 

- Met als statement van GS via een van hun “jorissen”: -weggejorisdemminkt - : de naam mag dus worden 
genoemd…….

Zag vandaag dat ook in de Telegraaf berichten over Joris Demmink gewoon mogen blijven staan………

Ik begin het vage vermoeden te krijgen (na o.a. het lezen van de X-files van Dutroux) dat er een kop gaat 
rollen: Joris Demmink, en dat ‘de rest’ buiten schot gaat blijven…………. -

Scherpe observatie, u zou zomaar eens gelijk kunnen krijgen.

Ben benieuwd of GeenStijl/Fleischbaum de autorisatie van hogerhand al binnen heeft om los te mogen gaan!

14.  Ton Nuiten 

15 Jul 2008 om 11:04 

WOW! Weer een schandaal van grote omvang in de publiciteit. Wanneer we echter naar programmas kijken 
zoals “Opsporing Verzocht” dan zou je haast denken dat de grootste misdadigers zich slechts in de onderste 
laag van de samenleving zouden bevinden. Nu er van tijd tot tijd iets bekend wordt over de “wapenfeiten” van 
lieden uit de wereld van de politiek en Justitie, wordt steeds helderder dat de wáre misdadigers eerder daar hun 
“verblijf” houden. Denk bijvoorbeeld eens aan onze grote “kindervriend” Joost Tonino. Diens computer was bij 
het oud vuil aan de straatkant gezet. Een vrachtwagenchauffeur ziet dit, geeft die vervolgens door aan 
onderzoeksjournalist Peter R. de Vries, en wat blijkt? Naast andere informatie bevindt er zich ook 
kinderornografisch materiaal op. Aanvankelijk wordt beweerd dat “onbekenden” dit materiaal op de computer 
van Tonino hebben geplaatst. Maar al snel wordt duidelijk dat de pornografische beelden en zelfs enkele 
dubieuze websites door niemand minder dan Tonino zelf op de computer geplaatst zijn. En wat zijn de sancties 
die Tonino worden opgelegd vanwege dit strafbare feit? None, zilch! Hoewel hij zelf zijn ambt als Officier van 
Justitie neergelegd heeft, is hem verder geen straf opgelegd. Volgens Mr. Harm Brouwers van het College van 
Procureurs Generaal zou Tonino doordat genoemde onbekenden pornografisch materiaal op zijn computer 
geplaatst hebben, door hen in discrediet gebracht zijn; Hoewel men niet heeft kunnen achterhalen wie die 
“onbekenden” dan wel zouden zijn geweest, zag Brouwers er geen probleem in om Tonino zijn functie weer te 
laten hervatten als Officier van Justitie. Nadat de compuetr door de Vries op zijn beurt bij Justitie ingeleverd en 
daar door de KLPD onderzocht was, werd pas goed duidelijk dat niemand minder dan Tonino zélf het gewraakte 
materiaal op zijn computer geplaatst had! Bij enkele verdachte websites had Tonino zich als lid aangemeld zoals 
“Gayteenpictures” en “Young Boys”. Tevens is hij bezoeker aan enkele sexuele ontmoetingsplaatsen aan de 
snelweg. Later is van veschillende zijden toch toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Zo heeft Brouwers later 
zijn excuses aangeboden aan Peter R. de Vries omdat hij beweerd had dat onbekenden voor het materiaal op 
Tonino’s computer verantwoordelijk zouden zijn geweest, nu blijkt dat Tonino de pornografische beelden zelf 
gedownload en opgeslagen heeft. Voor twee Tweede Kamerleden Sybrand (CDA) en Frans Weekers (VVD) was 
daarmee de zaak beklonken; er hoefden volgens hen geen verdere maatregelen genomen te worden. Wat dit 
wil zeggen met betrekking tot Joris Demmink, is het volgende: naar buiten toe lijkt alles pais en vree te zijn 
binnen de overheidsinstanties. Maar soms -en dit lijkt nu steeds vaker voor te komen- komen er 
onverkwikkelijke zaken naar buiten waardoor we weten dat er op de “high places” achter de schermen dingen 
bekokstoofd worden waardoor het steeds meer duidelijk wordt dat de onderwereld zich eerder dáár bevindt dan 
in de gewone samenleving.

15.  Lemon 

15 Jul 2008 om 12:07 

Wanneer gaan we leden van de tweede kamer bestoken met vragen over wat er hieraan gaat gebeuren?

16.  noort 

15 Jul 2008 om 12:29 

Waar zijn de slachtoffers van deze misselijke praktijken. Die kinderen moeten inmiddels toch op een leeftijd zijn 
gekomen (als het al zo lang aan de gang is) dat ze beseffen dat dit niet ok is. Samen staan ze sterk !!! En de 
ouders van deze kinderen hebben die dan nooit iets gemerkt ??? Daar ben ik benieuwd na…. 
Dit is echt te bizar voor woorden en vraag me af hoe de mensen die dit moeten verwerken ermee omgaan. Lijkt 
me zo ontzettend frusterend om in zo een positie te zitten. Als de media het al probeert te verberen laat staan 
wat de slachtoffers moeten doorstaan. Hoe kan zo iemand ook minister worden.

17.  Linx 

15 Jul 2008 om 12:34 

@Lemon, 
Ja laten we dat nu eens doen met zijn allen. IPV alleen maar wat lopen mopperen. Het is tijd voor actie hierop. 
Anders blijft het doormodderen. De mail-adressen zijn zo te achterhalen op de websites van de partijen.

18.  E-bee 
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15 Jul 2008 om 12:49 

Lemon: 
Zinloos… 

Men kijkt bewust de andere kant op, dit is deel van het probleem.

Bakellende leest toch wel eens een krant……of niet? 
Dus kijken ze allemaal de andere kant op…

Waarom is in Amsterdam een pathologische leugenaar en betrokkene bij witwassende organisaties eigenlijk de 
Burgemeester?

Tja,……

Vuile kennis maakt macht…en macht is het beste afrodisiacum…

19.  E-bee 

15 Jul 2008 om 12:58 

Noort:

65 melktandjes aangetroffen onder de vloer van…. men vermoed dat de kinderen zijn verbrand en de resten 
onder de vloer werden geveegd…etc. etc.

Daar zijn de slachtoffers gebleven omdat ze niet meer bruikbaar waren…en te veel weten.

20.  bart de graaf 

15 Jul 2008 om 20:42 

opsluiten, getuigen vinden en veroordelen, en zijn joris eraf snijden…. oh ja en de sleutel weggooien, vergeet 
hem niet twee op een cel te doen met een levenslang veroordeelde verkrachter, die er nog wel eens eentje pakt 
in de gevangenis. 
degenen die hem beschermen zijn even strafbaar zo niet nog schuldiger dit zaakje stinkt van alle kanten.

21.  spinnenweb 

16 Jul 2008 om 10:08 

De wraak van ‘Dirty Harry’ 
door Joost de Haas en Bart Mos

Zo vernam de BVD dat Teeven thuis een diskette bewaarde met de namen van ‘foute journalisten, advocaten 
en recherchebureaus’. De geheime dienst wilde de diskette in handen krijgen, maar hoofdofficier Vrakking stak 
daar een stokje voor: het bestaan van de lijst werd als té gevoelig beschouwd.

De topagent had toen nog de hoop dat de corruptie verder kon worden uitgezocht. Hij liet de ‘Commissie 
stiekem’ zelfs weten dat de BVD het voortouw zou nemen in het onderzoek naar van corruptie verdachte 
belangrijke Nederlanders, onder wie raadsheren en leden van het openbaar ministerie. 
Kort daarna kwam aan de naspeuringen naar Mink K. en corruptie echter een einde. Volgens geheime verslagen 
waaruit deze krant eerder citeerde gebeurde dat deels wegens capaciteitsgebrek. Minister Remkes 
(Binnenlandse Zaken) liet de Tweede Kamer naar aanleiding van onze publicaties begin dit jaar weten dat de 
corruptieonderzoeken niets hadden opgeleverd, met uitzondering van enkele kleine zaken die al bekend waren. 
Ingewijden rond Paul H. menen dat het stopzetten van gevoelige onderzoeken tot knallende ruzies binnen de 
BVD leidde. “Paul dreigde zich steeds feller te verzetten tegen de leiding en belandde in een arbeidsconflict”, 
vertelt een bron. 
(Bron: Telegraaf, 6 mei 2006, www.telegraaf.nl)

22.  spinnenweb 

16 Jul 2008 om 11:38 

De wraak van ‘Dirty Harry’ 
door Joost de Haas en Bart Mos

Een oorverdovende knal deed de Valkenboslaan in Den Haag op zijn grondvesten schudden in de vroege 
ochtend van dinsdag 9 maart 2004. Voor de deur van een makelaarskantoor was een bom tot ontploffing 
gebracht. De ruiten lagen eruit en auto’s waren beschadigd. Al snel kwam een verdachte in beeld: een man die 
alle expertise had en ook nog een mogelijk motief. Maar voormalig geheim agent Paul H. (49) bleek niet te 
pakken door politie en justitie. 
Deze week belandde hij uiteindelijk toch in de cel en wel voor het schenden van staatsgeheime informatie over 
onderzoeken naar topcrimineel Mink K. en corruptie in de hoogste kringen. 
Na zijn vertrek bij de inlichtingendienst AIVD, in 2001, raakte Paul H. verzeild in zijn eigen schemerwereld. De 
naam van H. dook de afgelopen jaren op in tal van affaires, variërend van faillissementen tot internationale 
wapenhandel en witwaspraktijken. Maar telkens verdween deze mysterieuze man net op tijd van het toneel en 
leek hij lang ongrijpbaar. 
Een makelaar van het kantoor dat destijds werd getroffen door de bomaanslag zegt deze week: “Ik vond hem 
altijd een aardige vent. Dat hij als verdachte werd beschouwd, was voor mij een enorme schok. De politie heeft 
ons echter nooit meer iets laten weten, de zaak is als een nachtkaars uitgegaan.” 
De ex-agent, zo was de veronderstelling in het onderzoek, zou de explosieven bij het kantoor hebben geplaatst 
uit woede over het kwijtraken van een pand in Den Haag. Na een faillissement werd onroerend goed van H. aan 
de Haagse Piet Heinstraat geveild. Koper was het makelaarskantoor waar de bom ontplofte. 
Opvallend genoeg had H. eerder zaken gedaan met het kantoor. “Hij kreeg ooit van ons een bouwopdracht toen 
hij nog een aannemingsbedrijf had”, aldus de makelaar. “Destijds vertelde hij al uit eigen beweging dat hij 
jarenlang had gewerkt voor de geheime dienst.” De in 1956 in Den Haag geboren H. ging op 1 juli 1980 aan de 
slag bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hij begon met een jaarsalaris van ruim 30.000 
gulden. 
De Koude Oorlog woedde nog volop en alle aandacht van de dienst ging uit naar het ‘rode gevaar’. Maar er 
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waren ook andere operaties, zoals tegen zwaarbewapende terroristen van de IRA die in Nederland zaten 
ondergedoken. 
Paul H. blonk volgens ingewijden uit door koelbloedig en heldhaftig optreden. Tot zijn meest waardevolle 
bezittingen rekende hij lange tijd een oorkonde van Arthur Docters van Leeuwen (BVD-chef van 1988 tot 1994). 
In de oorkonde werd H. uitbundig geprezen voor zijn aandeel in het oprollen van een IRA-cel. 
Door het in de gaten houden van de IRA stuitte Paul H. als lid van het BVDteam WAPEN op een interessant 
spoor: de terreurorganisatie bleek nauwe contacten te onderhouden met de criminele groepering rond Robert 
Mink K., alias De Lange. 
De groep K. beschikte volgens Paul H. over contacten en middelen om partijen wapens en kneedspringstoffen 
aan te kopen, in te voeren en door te verkopen. Er belandden wapens in het criminele milieu en af en toe doken 
ook berichten op over leveringen aan politiek-extremistische groeperingen. In dat verband werd steeds weer de 
IRA genoemd. 
Ook zouden K. en diens toenmalige rechterhand, Stanley H., contacten hebben gehad met kringen rond RaRa - 
de Hollandse terreurbeweging die in de jaren tachtig en begin jaren negentig van zich deed spreken met 
bomaanslagen op de Makro in Duivendrecht, ministeries in Den Haag en het woonhuis van voormalig 
staatssecretaris Aad Kosto.

Mede op aandringen van Paul H. vormde de BVD het team MIKADO voor onderzoek naar de organisatie van K., 
die vanwege zijn enorme machtspositie in de onderwereld werd gezien als een potentiële bedreiging voor de 
staatsveiligheid. 
Het onderzoek speelde zich af aan het einde van de jaren negentig, in de periode dat huidig minister Rita 
Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) bij de BVD de scepter zwaaide over de Directie Staatsveiligheid. 
Ingewijden melden dat Paul H. op goede voet stond met Verdonk. Toen hij al geruime weg was bij de dienst, 
kwam hij wel eens in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, vertelt een bekende van H. “Als hij daar minister 
Verdonk tegenkwam, was het: ‘Hallo Rita!’ Zij reageerde altijd opgewekt: ‘Ha, die Paul’. Die twee leken elkaar 
wel heel goed te kennen.” 
Zoals De Telegraaf begin dit jaar meldde, beschikte de geheime dienst over twee belangrijke informanten in de 
organisatie van Mink K. Zij kregen de codenamen ‘Sentaro’ en ‘Herfstbos’. Paul H. toonde zich onder de indruk 
van hun verhalen. Hij beschouwde Sentaro, die dicht bij de top van de groepering zat, als een gouden bron. De 
man, die naar nu blijkt in 2003 werd geliquideerd, leverde schokkende informatie over corruptie in de hoogste 
kringen van het opsporingsapparaat. 
Daarnaast bleek K. schuil te gaan achter zogeheten contrastrategieën, waarbij getracht werd justitie te 
beschadigen en de rechtsgang te ondermijnen. 
Naar aanleiding van de verhalen over omkoping en bedreiging van de rechtstaat besloot de BVD ook de top van 
politie en justitie aan de tand te voelen. Paul H. was aanwezig bij enkele gesprekken in de nasleep van de 
geruchtmakende IRT-affaire, waarin de beschuldigingen over corruptie de boventoon voerden. 
Het wantrouwen was intens, zo bleek uit de conversaties waarover nog nooit eerder is gepubliceerd. Tot de 
topambtenaren die door Paul H. en zijn collega’s van de BVD werden gehoord, behoorden eind jaren negentig 
officieren van justitie Fred Teeven, diens toenmalige baas in Amsterdam hoofdofficier Hans Vrakking en de 
destijds naar Zeeland overgeplaatste officier Jo Valente. 
Zo vernam de BVD dat Teeven thuis een diskette bewaarde met de namen van ‘foute journalisten, advocaten 
en recherchebureaus’. De geheime dienst wilde de diskette in handen krijgen, maar hoofdofficier Vrakking stak 
daar een stokje voor: het bestaan van de lijst werd als té gevoelig beschouwd. 
Officier Valente bleek in Zeeland te worden voorzien van vertrouwelijke informatie afkomstig van een 
medewerker van Teeven. Onder de codenaam ‘Strandjutter’ vertelde Valente de BVD alles wat hij wist over het 
Amsterdamse parket en de onderzoeken naar Mink K. 
In de zomer van 1999 werd Paul H. naar de Tweede Kamer gestuurd om achter gesloten deuren de Commissie 
voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te informeren over het onderzoek naar Mink K. en diens vermeende 
corrupte contacten bij de overheid. 
Hij onthulde in die supergeheime vergadering dat de Haarlemse rechercheurs, die het middelpunt waren van de 
omstreden IRT-methode om via doorleveringen van drugs de top van de misdaadwereld te pakken, volgens een 
BVDinformant zelf deel uitmaakten van de organisatie van Mink K. - de topcrimineel die het voornaamste 
doelwit was van het IRT. 
Paul H. vertelde de aanwezige fractievoorzitters dat de BVD ook informatie had over buitenlandse investeringen 
van drugswinsten door de rechercheurs. Een en ander was door de geheime dienst aan justitie gemeld in de 
vorm van ambtsberichten.

Paul H. deed verslag van zijn bijeenkomst met de ‘Commissie stiekem’ van de Tweede Kamer aan het hoofd van 
de BVD, Sybrand van Hulst. Daarbij verklaarde H. ook contact over de affaire te hebben gehad met toenmalig 
minister van justitie Benk Korthals. H. meldde dat de minister hem zeer erkentelijk was. 
De topagent had toen nog de hoop dat de corruptie verder kon worden uitgezocht. Hij liet de ‘Commissie 
stiekem’ zelfs weten dat de BVD het voortouw zou nemen in het onderzoek naar van corruptie verdachte 
belangrijke Nederlanders, onder wie raadsheren en leden van het openbaar ministerie. 
Kort daarna kwam aan de naspeuringen naar Mink K. en corruptie echter een einde. Volgens geheime verslagen 
waaruit deze krant eerder citeerde gebeurde dat deels wegens capaciteitsgebrek. Minister Remkes 
(Binnenlandse Zaken) liet de Tweede Kamer naar aanleiding van onze publicaties begin dit jaar weten dat de 
corruptieonderzoeken niets hadden opgeleverd, met uitzondering van enkele kleine zaken die al bekend waren. 
Ingewijden rond Paul H. menen dat het stopzetten van gevoelige onderzoeken tot knallende ruzies binnen de 
BVD leidde. “Paul dreigde zich steeds feller te verzetten tegen de leiding en belandde in een arbeidsconflict”, 
vertelt een bron. 
Aan het dienstverband met H. kwam in 2001 een einde. Directe aanleiding vormde een poging om zijn auto op 
te blazen. Paul H. beweerde dat collega’s een explosief in zijn auto hadden geplaatst. Hij deed aangifte, maar 
onderzoek van de politie wees eerder in de richting van H. zelf. De in ongenade gevallen topagent zou de 
liquidatiepoging in scène hebben gezet. 
Bij zijn afscheid van de dienst kreeg H. een bedrag van zo’n 300.000 gulden mee. De rijksrecherche vermoedt 
dat hij destijds tal van geheime dossiers uit het hoofdkwartier van de BVD meenam, waaronder ook de stukken 
over Mink K. die een paar jaar later terechtkwamen bij dit kopstuk van de onderwereld. 
Na zijn ontslag ging het steeds verder bergafwaarts met H., vertellen bekenden van hem. De 1.94 meter lange 
Hagenaar richtte een reeks eigen bedrijven op, die bijna alle failliet gingen. Hij belandde in een duister circuit 
en zou naar verluidt diensten hebben aangeboden aan internationale zakenlieden die zich bezighouden met de 
handel in wapens. Ook raakte H., blijkens documenten waarover deze krant beschikt, betrokken bij een 
buitenlands bedrijf dat in verband is gebracht met vermeende witwaspraktijken. 
Gaandeweg zocht Paul H. ook contact met de man die hij in BVD-rapportages had bestempeld als ‘de 
machtigste crimineel van Nederland’, Mink K. 
Enkele jaren na het verlaten van de dienst, die inmiddels was omgedoopt in AIVD, bouwde H. met de 
gedetineerde K. een wel heel bijzondere relatie op. 
Uit een heimelijke briefwisseling tussen H. en Mink K., die wegens verdenking van een liquidatie in de 
zwaarbewaakte Scheveningse gevangenis zit, blijkt dat de voormalige agent bereid is de crimineel in ruil voor 
geld staatsgeheime informatie te leveren. 
De correspondentie (in bezit van deze krant) bestaat uit een reeks van zogenaamde liefdesbrieven tussen 
‘Barbertje’ (K.) en ‘Miranda’ (Paul H.), om de ware toedracht (een samenwerking) te verhullen. 
In een van de eerste brieven vraagt K. de agent waarom hij de AIVD eigenlijk heeft verlaten, en of de kans 
bestaat dat hij weer bij de dienst terugkeert. De crimineel zou dat toejuichen. Paul H. antwoordt daarop dat hij 
uit vrije wil is vertrokken, en dat hij er nog volop contacten heeft. 
“Naar mijn vroegere ‘vrienden’ kan ik niet meer terug. Echter, mijn voelsprietjes werken nog in volle gang. Hun 
ouders mogen er niet van weten.” 
Mink K. is bereid om het door H. gevraagde bedrag (’de bruidsschat’) te betalen, in twee termijnen. In totaal 
zou het gaan om een kwart miljoen euro. Wel eist de crimineel dat de informatie in ruil daarvoor exclusief aan 
hem wordt geleverd. “Ik heb begrepen dat je een paar vuilniszakken vol materiaal hebt, ik zou die zo snel 
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mogelijk allemaal in willen zien.” 
(Bron: Telegraaf, 6 mei 2006, www.telegraaf.nl)

23.  K. W. 
17 Jul 2008 om 12:59 

De Telegraaf modereert haar reacties slecht :)  http://www.telegraaf.nl/binnenland/1508227/
__Meisje_getuigt_tegen_incestvader__.html

(Mijn) eerste reactie is integraal geplaatst:

Laat de man maar een flinke straf krijgen! En nu is het wachten tot justitie ook het lef heeft haar eigen 
Secretaris generaal aan te klagen. Want zoals iedereen kan weten is de top van justitie betrokken in een 
gigantisch pedo-netwerk. Onder leiding van Joris D.

24.  Wim Slijptol 
17 Jul 2008 om 13:15 

Teneur van de gesprekken is dat zowel Teeven als K. menen dat er krachten op de achtergrond spelen, die zij 
niet kunnen duiden. Beiden vermoeden tijdens de gesprekken te worden afgeluisterd. ‘De Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, het Haarlemse parket en het college van PG’s hebben opvallend veel interesse voor onze 
gesprekken’, zegt Teeven. ‘Ik koop iets, ik verkoop iets. Die mensen willen me daarop pakken. Ik wil niet 
worden gepakt dus stap ik eruit’, zegt Mink K. op samenzweerderige toon. ‘Maar die mensen zijn bezig met 
intriges en manipulaties. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan strafbare feiten plegen om uit dat web te komen. Ze 
zitten vast en trappen ze naar degenen die onder hen staan.’

Wellicht dat de wapen- annex drugshandelaar hier doelt op zijn connecties met de Nederlandse geheime dienst. 
Zowel Teeven als K. lijken te suggereren dat er sprake is van een cover up-actie, waarbij de crimineel als 
bliksemafleider wordt gebruikt. Teeven heeft zich er altijd over verbaasd dat zijn deal met K. door zijn bazen 
werd afgeblazen. Of dit zo is zullen we niet te weten komen, want de rechtbank heeft het verzoek van de 
verdediging om Teeven opnieuw te mogen horen afgewezen. Hij zal dus niet reageren op de geopenbaarde 
citaten. Teeven: Als de rechtbank het niet honoreert, blijft wat mij betreft het deksel erop.’

Mmmmm…..Deksel eraf zou ik zeggen ! Wat let je…in de bouw is altijd werk !

(voor de goede orde….andere Wim)

25.  Doordenker 

17 Jul 2008 om 17:16 

Meneer Slijptol,

Misschien moet u de rol van Teeven eens vanuit een ander perspectief gaan bezien en is zijn rol heel anders 
dan u denkt.

(voor de goede orde….een andere intelligentie en die niet van een slijptol)

26.  Wim Slijptol 
17 Jul 2008 om 20:33 

Mijheer Doordenker !

Voor de goed orde…..een slijptol is een tool…!

U verwijst naar een ander perspectief…! 

Welke ?

27.  Rudolf Paul 
17 Jul 2008 om 20:51 

Wat is er met die lijst van Fred Teeven gebeurd? Daar horen we niks meer over. 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/142327

28.  doordenker 

17 Jul 2008 om 23:25 

Mijnheer slijptol,

Als je de juiste tools hebt ga je het vast begrijpen. 
Zoek en gij zult vinden.

29.  Cornelia 

19 Jul 2008 om 11:58 

Volgens de heer Ronald Jan Heijn zijn ” 
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Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand
Gepubliceerd door Micha Kat 24 juli, 2008 in Algemeen. 

currypaay.jpg Adam Curry en zijn geliefde Patricia Paay hebben jarenlang gewoond in het pand 

aan de Amsterdamse Keizersgracht (497) waar het centrale lid -zeg maar de 

’spil’- van het Nederlandse pedofielen-netwerk, de voormalige persoonlijk juridisch adviseur van HM 

Koningin Beatrix en lid van de zogeheten ‘voogdijraad’ van Wim Lex mr. Frits Salomonson, in zijn 

‘martelkelder’ minderjarige jongetjes misbruikte. Het showbizz-stel kocht het huis zelfs van ‘ome 

Frits’ zoals de pedofiele raadsman door ondermeer onze kroonprins werd genoemd. Dit komt naar 

boven uit een recente publicatie op nwo-info.nl dat weer verwijst naar Kleintje Muurkrant. Zie deze 

link ook voor de basic backgrounds over Frits Salomonson, een van de meest weerzinwekkende maar 

ook meest ‘kleurrijke’ zedendelinquenten uit de Nederlandse geschiedenis die met gemak in 

aanmerking komt voor de titel ‘de Nederlandse Dutroux’. Deze onverwachte en bizarre link tussen 

Curry en Salomonson werpt een nieuw licht op het zeer geruchtmakende interview dat Adam Curry 

had met de webmaster van deze site dat thans op Youtube al -in de drie delen waarin het is 

geplaatst- meer dan 17.000 keer is beluisterd. Het is overigens veelzeggend dat de webmaster niets 

meer van Curry heeft mogen vernemen, ondanks zeer concrete plannen een vervolg te geven aan het 

genoemde interview op Arrow Classic Rock. 

Maar verbazingwekkend is dat ook weer niet, want de zender kwam reeds direct na de uitzending van 

het interview in de ‘juridische problemen’ terecht die ervoor zorgden dat Arrow het interview niet 

eens op de eigen website ‘kon’ zetten in podcast. We zijn Adam Curry hoe dan ook nog steeds 

dankbaar voor het podium dat hij heeft geboden om de Demmink-horrorstory bij een groter publiek 

bekend te maken en hopen dat er in de toekomst misschien toch nog een mogelijkheid ontstaat op 

Arrow verder te praten over het Nederlandse pedofielen-netwerk, Joris Demmink en Frits 

Salomonson. Misschien hebben Adam en Patricia in hun tuin op de Keizersgracht wel wat botten 

gevonden van Marokkanse jeugd-prostitues die naar verluidt door de advocaat van Beatrix zouden 

zijn doodgemarteld…
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2.  Paus Harry VI 

24 Jul 2008 om 15:07 

Het zou interessant zijn om de rollen eens om te draaien, Micha. Dus dat jij nu Adam Curry eens interviewt 
voor je website en hem vraagt wat er allemaal is gebeurd sinds die radio-uitzending. Op last van wie hij nu 
moet zwijgen? Wordt er gedreigd? Door wie? Waarmee? Wat zijn de consequenties als je die dreigementen aan 
je laars lapt? etc. Zou trouwens een uitgebreider artikel kunnen worden, want je kunt ook andere journalisten 
bij zo’n verhaal betrekken, bijv. redacteuren van de Telegraaf, Netwerk, Een Vandaag, Panorama, Gaykrant etc. 
Wat gebeurt er in Nederland als je als journalist te dicht bij de waarheid in deze stinkende beerput komt?

3.  AIRVD 

24 Jul 2008 om 15:18 

En vergeet het verkapte dreigement van Geenstijl niet daags na het interview. Er zou weleens iets met de 
helikopter van de heer Curry kunnen gebeuren was de grap. Over Demmink en andere high profile verkrachters 
zwijgen ze in alle toonaarden maar een verkapt dreigement kon er nog wel vanaf. Alleen bij kleine crmininelen 
durven ze man en paard te noemen de helden van Geenstijl. 
Zogenaamd kritisch ten op zichte van Den Haag terwijl ze zelf een Goebeliaanse propaganda medium zijn van 
datzelfde Den Haag.

4.  E-bee 

24 Jul 2008 om 15:54 

Curry had toen ook dat helicopter-taxi-bedrijf. Wat failliet ging. 
En een oompje in de V.S., misschien is er van die kant wat lichte druk gekomen…

@Paus Harry VI

Wat zijn de consequenties als je dreigementen aan je laars lapt en van wie? 
Wat gbeurt er als je te dicht bij de wwaarheid komt? 
Daar ben ik juist zo nieuwsgierig naar.

5.  AIRVD 

24 Jul 2008 om 16:37 

Het zou zeer laf zijn van Adam Curry om zich nu terug te trekken. De “dreigers” zullen zeggen dat hij veel te 
verliezen en weinig te winnen heeft. Maar is dat wel zo? 
Als je een bijdrage kan leveren aan het verminderen van dit complete zieke gedrag in de wereld, dat zich nu in 
de schaduw afspeelt. Er moet protest aangetekend worden tegen dit soort gang van zaken. 
Er valt zoveel te winnen. Men heeft vrij baan zo en het zal alleen maar escaleren. 
Of je nou zwijgt of niet: Iedereen is een potentieel slachtoffer van deze mensen als er niets gebeurd. Van kleine 
onschuldige kinderen tot een gem. burger. 
Iedereen.

6.  Alida 

24 Jul 2008 om 21:36 

@AIRVD. 

Denk je daar nou niet te makkelijk over? Tenslotte hebben zij een kind. Aangezien er al getuigen zijn vermoord 
of onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen, zou ik daar ook niet zo licht over denken.

7.  Tsja 

24 Jul 2008 om 21:57 

Patricia Paay heeft op TV eens verteld, dat haar moeder haar heeft verteld ( zelf weet ze er niets meer van ) 
dat ze ontvoerd is geweest in Duitsland toen ze kind was. Dat ze haar hebben teruggevonden, en dat ze onder 
de beten zat. Inderdaad dus moedig van Adam dat hij er aandacht aan heeft besteed.

8.  Cornelia 

26 Jul 2008 om 14:31 

Hennie Huisman presenteerde een tijd geleden ‘ korenslag’, 
Lee towers was ook aanwezig, de notaris van het progamma vroeg me of ik contact wilde opnemen, ik ben op 
zijn kantoor geweest. 
Mijn realisatie is dat iedereen op de hoogte is: John de Mol 
Joop van de Ende 
Paul de Leeuw 
enz…… 
De wereld draait door 
het elfde uur 
Paul en Witteman 
Nieuwslezers 
enz…….

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

9.  K. W. 
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27 Jul 2008 om 17:06 

Adam Curry is zich waarschijnlijk rotgeschrokken toen hij besefte welke beerput hij opentrok. Zoals iedereen 
die dit verhaal voor het eerst hoort zal zijn reactie ook zijn geweest: dit is zo groot, dit kan/mag toch niet waar 
zijn?

Helaas weten de meeste bezoekers hier dat het wél waar is. Dat dit soort zieke figuren geen Tokkies zijn die 
vieze dingen doen op hun zolderkamertje, maar weledelgestrenge heren, de boven-ons-gestelden die tussen de 
cocktails en zalmsalades door gaarne hun geneugten botvieren op onschuldige kinderen.

Ik denk niet dat je Adam ookmaar iets kunt verwijten. De daders hebben macht, veel macht, en een 
onafhankelijk station als Arrow heeft het al moeilijk genoeg om zichzelf in leven te houden.

Adam: mocht je dit lezen, stuur eens een mail. Ik heb bepaalde info waar ik jouw hulp voor nodig heb. Wordt je 

zelf overigens ook beter van ;-)

10.  Ton Biesemaat 

28 Jul 2008 om 10:15 

Kritiek: 
Het valt me op dat Micha Kat soms onvoldoende is ingevoerd in al de zaken van Salomonson totenmet 
Demmink. Hij mist mij iets te vaak informatie die al jaren lang bekend is (als openbare bronnen). Wellicht 
verdient het aandacht eerst de research op orde te brengen voordat Micha Kat op internet te snel gaat roepen? 
De kritiek van Stan de Jong zou hij ook ter harte kunnen nemen om nodeloze problemen te vermijden.

11.  jannes 

28 Jul 2008 om 13:26 

WTF!? Het laatste bericht met meer dan 75 reacties is verwijderd!?

Kindermisbruik was in de jaren 60 in kindertehuizen helaas heel gewoon. Mijn vader werd als kind van 8 jaar uit 
huis geplaatst in een kindertehuis in, dat door nonnen werd gerund. De oudere jongens (14-18) hebben daar 
stelselmatig de jongere jongens misbruikt. Nadat het licht op de slaapzaal uitging, waren de jongere kinderen 
aan hun lot overgeleverd. Aldus mijn vader die net als ik voor eigen veiligheid al lang geleden het land 
ontvlucht is.

Ook weet ik uit eigen ervaring dat een officier van justitie met zijn vrouw via seksboekjes in de jaren 90 contact 
zocht met jonge mannen voor gezamenlijke seks. Ik was in die tijd dakloos en zat zowel mentaal als financieel 
aan de grond en ben er zo toen achtergekomen. Dat dit zo gekomen is heeft ermee te maken gehad dat ook ik 
als kind van 14 ben misbruikt door mannen in Amsterdam waar ik nu nog steeds bang van ben. Betrouwbaar 
overkomende mannen die op straat geld aanbieden als je ‘aan een onderzoek wilde meewerken’. Ik hou maar 
op hier want ik word er nog woest over als ik eraan terugdenk. Alleen in Nederland kan een partij voor 
pedofielen bestaan. NL en BE staan wereldwijd bekend om de handel in kinderporno. 

Nederland is een pervers land. Bestuurders en politici die in darkrooms hun vrije tijd besteden (melkert, 
fortuyn), regelmatig naar de (heroine-)hoeren gaan is blijkbaar een geaccepteerd verschijnsel in Nederland. 
Pechtold die zei dat Den Haag een vies en vunzig wereldje is. De openlijke (mensen-)handel in de duizenden 
prostituties die al dan niet illegaal in Nederland achter de ramen zitten. Het ‘tolerante’ drugsbeleid. Het 
openbaar ministerie die dit soort praktijken oogluikend toestaat. Het IRT onderzoek met het doorlaten van 
drugs. Welk belang had Dutroux erbij om te verklaren dat hij onderdeel van een netwerk was? Waarom is dit 
nooit tot op de bodem uitgezocht? Het plantsoen in Eindhoven, de verhalen over Salomonson, de 
buitenechtelijke kinderen van Bernhard, het zijn allemaal aanwijzingen voor een verachtelijke seksuele moraal. 
De verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld moet welhaast veel groter zijn dan dat tot nu toe 
naar buiten is gekomen. De mensen die de wet het beste kennen weten het beste hoe deze te omzeilen en 
buiten schot te blijven. Het tuig zit verdomme altijd hogerop. 

Micha Kat is een held.

12.  E-bee 

28 Jul 2008 om 14:46 

@Jannes. 
Jammer dat dit je moest overkomen, zelf ben ik ook dakloos geweest, maar dit is een hele goede getuigenis 
van de verachtelijke mentaliteit van de bovenonsgestelde viezerikken die ons ook nog de mond trachten te 
snoeren. Ik zeg ook niet voor niets dat Job Cohen en de Politie Amsterdam corrupt zijn.

En Micha Kat is een Leeuw.

HEAR, HEAR!

13.  Adam Curry 

28 Jul 2008 om 15:13 

Voor alle duidelijkheid, het pand aan de Keizersgracht kochten wij van ene Sietsema, die het van Salomonsen 
had overgenomen nadat Sietsema hem eruit gepest had (zijn woorden). Pas enkele maanden nadat wij erin 
getrokken waren begrepen we de geschiedenis van het pand, wat ook een hoop gelul bevatte over een 
kachelpijp.

Bottomline, er hing een nare vibe in het appartement, en de achtertuin nog veel erger. Patricia zei vaak dat als 
de wind een bepaalde kant op waaide het er ook nog vreemd rook. Een lijk in de achtertuin? We zullen er wel 
nooit achter komen omdat er gewapend beton op is gestort, volgens Sietsema is het een meter dik.

Verder zullen we Micha’s zaak en onderzoek blijven aanhalen in de Arrow uitzending, en kan ik wel verwijzen 
naar artikelen die hij schrijft. Ik ben zelf niet bang voor het pedo-justitie apparaat, maar ik heb beperkingen 
opgekregen van de juristen van Arrow, die wel graag hun zender in de lucht houden, waar ik ook begrip voor 
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heb.

Ik ben ervan overtuigd dat deze netwerken zeer goed zijn ingeburgerd in het systeem en dat niets minder dan 
een volksopstand het tot een eind kan brengen, net zo overigens als in de USA (boystown usa) en in de UK 
(kijk naar Jersey)

AC

14.  Peter 

28 Jul 2008 om 18:43 

Bij elk ander die van moord verdacht wordt maalt justitie niet om een metertje beton. Een beetje lijkenhond 
moet het overigens kunnen ruiken.

Voor Angelique Leyenhorst is er destijds zelfs een talud afgegraven.

15.  Tsja 

28 Jul 2008 om 19:57 

Wauw geweldig Adam, dat je reageerd en als bezorgd burger lig ik er gewoon wakker van dat dit allemaal kan 
in Nederland. Desnoods moet er maar wat aan fondsenwerving gedaan worden, om die dwangsommen te 
betalen. Maar nu het volgende, want we gaan nu wel naar een climax toe ( tenzij alweer geen krant het er aan 
waagt, net als de TV) 

Micha Kat schrijft over 2 heren ( in mijn ogen honden) 

Joris Demmink klaagt hem niet aan. 
Maurice Lippens wel , vanwege zijn functie en de reputatieschade aan Fortis. 

O, dus ons land, blijft de hoogst geplaatste ambassadeur van justitie, die direct onder de minister valt, op 
werkbezoek sturen naar Kazachstan en dergelijke, alsof hij ons land met zijn bezoedelde imago nog een beetje 
behoorlijk kan vertegenwoordigen !

Waarom klaagt die Demmink Mischa niet aan. Omdat er al veel te veel over is gezegd door diverse media, en 
door het kort geding dat Baybasin tegen hem heeft aangespannen. 

Maurice Lippens had beter niet kunnen reageren, en had Mischa beter niet aan kunnen klagen. Godzijdank heeft 
hij dat wel gedaan, want dadelijk moeten alle onderste stenen boven komen. 

Wel heeft Mischa nu steun nodig, en waar zijn de advocaten ? Wat iemand ook vind van Mischa Kat, hij is wel 
degene die bereid is te vechten , en ballen toont, waar alle anderen ( behalve stan de jong, klokkenluider en 
vrije volk) media, vooral de kranten de andere kant opkijken.

16.  P,de Loor 

28 Jul 2008 om 20:55 

@ Ton Biesemaat

Heb je misschien ook niet gewoon een beetje last van broodnijd?

17.  Erik B. 
29 Jul 2008 om 19:23 

Het is eng om te bedenken dat we nog maar enkele kritische media hebben die onafhankelijk een mening 
durven te verkondigen. Met name ook omdat ik verwacht dat in de zeer nabije toeomst dit nog verder zal 
worden beperkt.

Tja Demmink, wat doet een S. G. van Justitie van Nederland eigenlijk allemaal in Kazachstan en zo vaak?

18.  AIRVD 

29 Jul 2008 om 21:29 

@Micha 
Ik wou nog een tip geven voor je verdediging: Je verdediging zou volledig gebaseerd moeten zijn op de enige 
bron over deze kwestie; REGINA LOUF. Zij is DE bron voor de aantijgingen over Lippens. Hartstikke leuk dat het 
merendeel van de staats gecontroleerde Belgische pers haar voor gek heeft verklaard. Doet er niet toe. Jij 
baseert je op haar als bron. Als de bron niet klopt moet jij rectificeren maar dat is allerminst vastgesteld. 
Derhalve kan de rechter jou nooit veroordelen. 
Het is niet eens nodig om te verwijzen naar secundaire bronnen als stelling.nl maar alleen te verwijzen naar de 
getuige hierover, Regina Louf. Daar draait deze hele zaak om. Laat haar desnoods getuige, dat is natuurlijk 
bijna uitgesloten, maar dat zou wel mooi zijn. Dan haal je heel die Belgische doofpot hierheen. 
En vooral ook duidelijk maken dat er sprake is van een doofpot en een campagne om de getuige 
ongeloofwaardig te maken. En duidelijk de scheidslijn aangeven van enerzijds oprecht onderzoek en anderzijds 
de doofpotaffaire door onderzoeksrechter van Espen, wat zo mooi werd weergegeven door Zembla. 
En dit blijven volhouden tot het hof van cassatie desnoods. Hopelijk gesteund door wat welvarende vrienden en/

of radio dj’s :)

19.  Kojak 

30 Jul 2008 om 17:39 
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@Nanno 

Hartelijk dank! *doet snel File/Save as/Webpage,complete* :-P

20.  petrossa 

30 Jul 2008 om 18:53 

indertijd was ik een stout jongetje van 15. kwam daardoor bij de kinderrechter. Die wilde dat ik mijn kleren 
uitdeed om te kijken ‘of mijn puberteit al begonnen was’. Heb onbeleefd geweigerd. Was verder een aardige 
vent.

21.  indian 

29 Nov 2008 om 00:15 

het sterft van vuillakken in de gelederen van het zg bevoegd gezag. 
pedofielen? vergeet het maar, ze houden alleen van zichzelf, narcisten met een nazi inslag zijn het, zonder 
enige kompassie uit op het eigen machtsgevoel van totale heerschappij over hun slachtoffertjes, het speelt zich 
af in die regionen, die zichzelf als onschendbaar zien en op die manier het een machteloos slachtoffer kunnen 
vernietigen, wat een grotere dan sexuele kik opleverd. 
Tuig van de richel is het, ongedierte, het wordt tijd dat de firma rentokil wordt ingeschakeld.alles hangt met 
alles samen, alles is daar toegestaan, godvergeten demonen zijn het. 
google maar eens: money as debts-bilderberg-illuminati-p2-vaticaan-bushthyssen-bernard-vonamsberg-
fredmatser-jaygrigg-fed-soros-mabelwissesmit-zorriega-freemasons-nwo-baarnsemoordzaak-devilder-
pietermenten-juliana(een lieve oranje)-dutroux-nihoul-mauricelippens-reginalouf-rk kerk en pedofilie enzovoort 
enzovoort- bilderberg 2007 istanbul etc etc een wekenlange taak maar de moeite waard. oorlog, leugens, dood, 
verderf, kindermoord,martelen, you think you are in heaven, but we are living in HELL.

22.  E-bee 

29 Nov 2008 om 11:05 

@Indian. 
The Last Shout. 
http://www.rense.com/general84/last.htm

23.  Rudolf Paul 
29 Nov 2008 om 11:24 

E-bee 
I have seldom read such hogwash. 
The Last Fart.

24.  E-bee 

29 Nov 2008 om 11:35 

I smell a rat.

25.  Joha 

29 Nov 2008 om 13:56 

@ E-bee, 
Ben zo bang dat je gelijk hebt. 
De waarheid komt boven.

26.  tess 

30 Nov 2008 om 10:19 

@ Jannes

Ik begrijp je reactie goed. 

Maar toch wil ik enkele kanttekeningen plaatsen bij hetgeen je stelt:

Bestuurders en politici die in darkrooms hun vrije tijd besteden (melkert, fortuyn), […] De openlijke 
(mensen-)handel in de duizenden prostituties die al dan niet illegaal in Nederland achter de ramen 
zitten. Het ‘tolerante’ drugsbeleid. Het openbaar ministerie die dit soort praktijken oogluikend 
toestaat.

In een vrij land moet het mogelijk zijn dat je een darkroom bezoekt, zonder dat mensen je veroordelen over je 
sexuele geaardheid, zolang je de seks in the dark maar bedrijft met gelijkwaardigen (volwassenen dus). 

Raamprostitutie is niet atijd gedwongen, er zijn veel prostituees die dit vrijwillig doen, nou ja, het is werk en 
werk is altijd een beetje gedwongen … immers je moet toch ergens van leven?

Het tolerante drugsbeleid, bedoel je daar dan mee dat er geen softdrugs verkocht mogen worden in Nederland?

27.  tess 

30 Nov 2008 om 10:21 
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@ Micha

Heb je Adam Curry al weten te traceren? Heb je al recent contact gezocht met hem?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Uit de X-files: pedo-horror in Holland Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand »

Uit de X-files: pedo-horror in Holland
Gepubliceerd door Micha Kat 19 juli, 2008 in Algemeen. 

martelkelder.jpg De zogeheten ‘X-files’ zijn dossiers uit de zaak-Dutroux die bestaan uit getuigenverklaringen van merendeels 

anonieme (’X') getuigen. Deze verklaringen zijn vaak zeer gedetailleerd en gruwelijk. Vanaf eind jaren ‘90 (Dutroux 

werd in 1996 gearresteerd) zijn de X-files gelekt naar journalisten waarna delen op internet zijn gepubliceerd. In deze ‘X-files’ komen 

verbanden ter sprake met een Nederlands pedofielen-netwerk dat vrij gedetailleerd wordt beschreven. De hele link naar de ‘bovenwereld’ 

uit het Dutroux-verhaal werd in Belgie reeds effectief buiten de procedures gehouden, laat staan dat de Nederlandse vertakkingen ooit 

verder zijn onderzocht. Thans echter zijn deze vertakkingen door de ontmaskering van het ‘Demmink-netwerk’ van pedofiele 

kinderverkrachters weer actueler dan ooit tevoren. Vast staat dat rond 2000 in de Nederlandse journalistiek, ondermeer bij het NOS 

Journaal, serieus onderzoek is gedaan naar Nederlandse vertakkingen van het Dutroux-pedofielennetwerk. Recent is boven tafel gekomen 

dat het zogeheten ‘Zandvoortse kinderporno-netwerk’ dat eind jaren ‘90 werd onderzocht in relatie stond met het ‘gruwel-kindertehuis’ op 

het eiland Jersey waarover in deze link de meest weerzinwekkende details te lezen zijn. Tegen deze achtergronden presenteren wij thans -

voor zover we kunnen nagaan als eerste site- een belangrijk onderdeel van de X-files over Nederland waarin ook namen worden genoemd 

van mensen en locaties. De stukken zijn gesteld in het Frans; mede daarom eerst een samenvatting van de belangrijkste feiten.

1. Er bestaat in Nederland een groep van rond de 300 ‘leden’ die zich bezondigen aan ritueel misbruik van kinderen vanaf de leeftijd van 

drie jaar. Leden van deze groep zijn ‘advocaten, juristen, rechters, politici’. 

2. De groep komt bijeen in wisselende samenstellingen (’12 personen met kinderen, 50 personen met 50 kinderen’) op locaties in de 

provincie zoals Villa Westflier te Markelo. De bijeenkomsten zijn gewelddadig in seksuele zin en er wordt drugs gebruikt. ‘Gevechten met 

kinderen’ worden op video geregistreerd. De kinderen van de participerende volwassenen nemen deel.

3. De kinderen krijgen willens en wetens een ‘MPS-stoornis’ ‘toegediend’ (multiple-persoonlijkheid) die ervoor dient te zorgen dat ze zowel 

kunnen deelnemen aan de seksuele riten en orgieen als dat ze een ‘normaal’ leven als kind kunnen leiden. Jonge kinderen wordt 

wijsgemaakt dat er tijdens de orgieen een ‘katje’ in hun lichamen wordt geimplementeerd dat uitgroeit tot een panter; als ze iets 

prijsgeven van wat ze tijdens de riten en orgieen hebben gezien zal deze ‘panter’ uit hun lichamen naar buiten komen om hen te ’straffen’. 

Psychotherapeuten die met het netwerk samenwerken ’stimuleren’ de MPS-stoornissen van de kinderen.

4. Rond Kerstmis vinden ‘kinderoffers’ plaats van baby’s van rond de 12 maanden oud waarbij de baby’s op het moment van 

‘daadwerkelijke martelingen’ worden vervangen door ‘poppen’.

5. Als leden van deze ’sekte’ worden met name genoemd de notarissen ‘Van Maastricht’ (’Van Mastrigt?’) en ‘Glavimans’ alsmede ‘hoge 

officieren van het leger’.

Zie hieronder het orgininele excerpt uit de X-files, afkomstig van de verklaringen van ‘getuige Van Aller’:

LETTRE de VAN ALLER 

SECTE - ORGIES - BALLETS ROSES en HOLLANDE

Adressée à la Justice Hollandaise au sujet de secte dans ce pays

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
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Il existe en HOLLANDE un groupe de 300 personnes qui forment une secte

Ils organisent des partouzes avec mineurs (03 ans et plus)

Membres = avocats - juristes - juges - policiers, …

Réunions dans propriétés campagnardes - hôtels - chez un des membres

Exemple : Villa WESTFLIER à MARKELO, plage de NOORDWIJK

Assemblée le premier samedi après la pleine luneainsi qu’au dates de fêtes chrétiennes ou les jours d’anniversaires

Groupes de 12 personnes avec des enfants

Viols et tortures des enfants

Grandes assemblées = 50 adultes et 50 enfants - drogues boissons orgies viols

Enregistrement vidéo des ébats avec enfants

Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes

Cela entraine la création de multiples personnalité chez les enfants

Explication des MPS

A Noël on simile le sacrifice d’un enfant de 01 ans qui subit des sévices mais qui est remplacé par une poupée au 
moment des véritables tortures

Simulacre d’un enterrement d’un enfant de 15 ans comme punition

On provoque les MPS par exemple en faisant croire aux petits enfants que l’on introduit en eux un chat qui grandit et 
devient panthère et qui les surveille s’ils veulent parler ou quitter le clan

Ces MPS sont entretenues par des psychothérapeutes

Les MPS provoquées permettent un contrôle continu même des adultes en créant un certain équilibre

Cela faits de tous les auteurs des victimes

Membre de la secte : Mde BALM Jacqueline

Secte infiltrée par mde VERKIJK Rowin

Témoin qui apporte des preuves matérielles : RUMKE

Les autorités hollandaises ne croient pas les révèlations de BALM et n’agissent pas

Des déclarations et/ou lettres disparaissent

BALM a disparu sur ordre du clan

150.006

20/02/97

DHAINAUT

339 BAG

T913/96

CONTACT avec CATHARINA

Contact à MEERT les 17 et 31/01/97

Personne de 60 ans dont le nom est GROEN (selon ses dires)

Elle remet un journalier

Son père est un homme d’affaire très riche qui possède une villa à LUGANO

Toute sa vie CATHERINA a été abusée par son père et ses connaissances à l’occasion 
de fêtes sataniques

Elle héberge la nommée CHAPMAN Ruth qui est une ancienne victime-auteur d’une 
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secte satanique

Elle le suspecte d’être encore membre de la secte

CHAPMAN lui a remis des documents et disquettes qui seraient de grande valeur

CATHERINA les remet à Gd

CHAPMAN ferait aussi partie d’une filière de pédophilie et samission serait d’enlever 
des enfants en BELGIQUE pour les amener en HOLLANDE pour des films pédophiles

CATHERINA dit avoir subi plusieurs avortements

A partir de 09 ans il est habituel de donner des hormones aux enfants pour favoriser 
l’évolution des sexes

Elle est allée sur un lieu d’abus au départ du consulat d’ITALIE

A DORDRECHT dans la maison IN DE SPIJKERMANDT le grenier est aménagé pour 
une secte nazie

Des cadavres disparaissent via une boucherie de ROTTERDAM Van Hellemondstraat

Le siège principal de la secte est à ZURICH à l’hôtel du Lac

Membres = Notaires VAN MAASTRICHT, GLAVINMANS et des officiers supérieurs 
de l’armée

Des victimes viennent de pays de l’Est (POLOGNE, …)

Elle a été violée à l’aéroport de IEPENBURG et à GENEVE dans une ancienne maison 
de Nations Unies ainsi qu’en BELGIQUE

VERVIERS : Vieux cloitre = maison de retraite et dans un hôtel face à la gare

LIEGE : prés d’une entrée pour véhicules de polices près de la cathédrale

JUMET : restaurant près d’un bunker

Quand elle avait 25 ans elle a été témoin d’un snuff movie au lac de LUGANO

78 Reacties op “Uit de X-files: pedo-horror in Holland”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Joha 

19 Jul 2008 om 20:04 

Wat kan je hierop reageren? Welk mens met een hart kan zoiets bevatten? Je zou willen schreeuwen: nee, dit kan niet…maar ergens weten we dat 
geruchten al langer en veel langer de ronde deden…je wilde er niet aan denken… je wilde eigenlijk zoveel verschrikkelijks niet kunnen weten en toch wist 
je ergens van binnen dat in deze wereld ongekende zaken hun gang konden gaan… 
Als het is dat we tot dit diepste diep moeten spitten om alle rottigheid, alle stank van diepgezonkenheid naar boven te halen…zou dan misschien, heel 
misschien, de basis van een nieuwe wereld in zicht kunnen komen?

2.  Tsja 

19 Jul 2008 om 20:54 

Voor de mensen die dit allemaal ongeloofwaardig over komt, een heel korte samenvatting die jullie misschien nog goed kunnen herinneren : 
Connerotte , die het onderzoek leidde naar Dutroux en zijn netwerken. Dat deze van het onderzoek is afgehaald , door de de advocaten van Dutroux. Dat 
omdat deze partijdig zou zijn, omdat hij een van de overlevende meisjes na een persconferentie had omhelst. 
Hij is toen van het onderzoek afgehaald, omdat hij de onderste steen boven wilde hebben. En uiteraard niet omdat hij het meisje omhelst zoun hebben. 
De meeste mensen onder ons raad ik het ook af om deze x-files te lezen, het is zo heftig dat je er nauwelijks nog van kunt slapen. Ik zeg ook niet dat je 
het maar niet moet geloven, het is heel waarschijnlijk dat voor 80 % het allemaal WEL waar is. 

Wel wil ik benadrukken dat we nu afdwalen, wij zitten nu met het probleem Joris Demmink. Door nu uit te weiden naar de vertakkingen en verbanden 
met Dutroux, douw je het zaakje naar de complottheorieen. Feiten zijn dat er nu getuigen verklaringen zijn, dat de rechtsgang wordt belemmerd en dat 
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een pedofiel in de hoogste regionen in ons justitie apparaat wordt beschermd, door Hirsch Ballin en Balkenende en door iedereen in de regering. Daar 
moet nu eerst de onderste steen boven komen, als het allemaal gelogen is zal dat blijken. En als blijkt dat het niet gelogen is, is het echt tijd voor een 
volksopstand om de Demminks en de Tonino’s voorgoed te verwijderen uit het justitie apparaat. Dan mag de hele regering van mijn part naar huis 
zonder wachtgeld, de regering moet er zijn voor het volk en niet andersom. Laat er dan ook meteen een nieuwe wet komen, zo een Hirsch Ballin had 
nooit meer terug mogen komen na Van Traa en dergelijke. Net als eeb Verdonk, die heel zinngige dingen zegt, maar na de schipholbrand echt voorgoed 
uit de politiek weg had moeten blijven.

3.  Wim 

19 Jul 2008 om 23:50 

Ik ben het ermee eens dat we niet te ver moeten afdwalen, want al die gruwelverhalen zijn zeker niet allemaal even betrouwbaar en daarmee verzwak je 
alleen maar je positie. Je kunt je beter concentreren op de harde bewijzen die er tegen Demmink, Tonino c.s. zijn en de doofpotmethoden van de 
politiek. Wie te veel wil bewijzen, bewijst niets.

4.  E-bee 

20 Jul 2008 om 00:08 

Vertoont eigenlijk satanistische trekken.

Poppetjes vervangen als de opvolger uit eigen gelederen, ongetwijfeld geinitieerd in de leer en kennelijk een staat in een staat vormend, al klaar staat…
tja….het lost het kinderkruipersprobleem niet op. 
Men staat bovendien kennelijk onder een druk die nog weer groter is dan de algehele morele verontwaardiging, zie Baybasin, dat is geen kattepis. 
Die kwestie en de wijze van afhandeling is toch een toetssteen aan het worden. Als het tenminste zover komt gezien wat hier allemaal speelt… Maar zal 
misschien ook niet meer dan weer een draadje opleveren…maar dat terzijde.

Satanistisch dus. 
Is ook internationaal sprake van.

5.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 00:26 

Deze praktijken worden exact verteld in het boek van Cathy o Brien “Transformation of America”. Micha dat boek moet je echt lezen, daarin komen o.a. 
mensen als Bush (junior en senior), Cheney, en Rumsfeld in voor. Het zijn dezelfe gruwlijke rituelen voortkomend uit het Vaticaan, en worden toegepast 
door hoge leden daarvan en hoge vrijmetselaren. Deze staan allemaal onder controle van het vaticaan, daarboven staan de 12 royal famalies. De 
apostolische raad, de 12 “prinsen” zoals in de bijbel staat. De 12 sterren in Eurpese vlag staan daar symbool voor. 
Het is te gruwelijk voor woorden. 
Hoge generaals en officieren zijn allemaal vrijmetselaars. Voor hoge ambtenaren en politici geldt hetzelfde.

6.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 00:30 

Let niet op de spelfoutjes, typ dit met een mobiel met heel klein toetsenbordje.

7.  E-bee 

20 Jul 2008 om 00:58 

En deze whistleblowers even goegelen: 
Sybel Edmonds en 
Sue Ann Arrigo.

8.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 00:59 

Van Hellemondstraat (what’s in a name?) bestaat niet in Rotterdam, wel een van Helmontstraat. Of zijn er plaatsnamen verwisseld?

9.  John Mierenhoop 

20 Jul 2008 om 01:06 

Geachte AIRVD…ik ben lid van het Vaticaan, maar wij kennen geen geheime riten en gruwelijkheden, laat staan dat die ooit bestaan hebben. Alle boeken 
van ons zijn openbaar, en alle riten zijn van ons openbaar. Er zijn wel pedofiele priesters in de VS opgepakt (en terecht in de gevangenis verdwenen). 
Maar het is zeker niet waar dat er geheime riten bestaan of bestaan hebben om dit soort gruwelijkheden uit te voeren. En dat kunnen wij ook nog 
bewijzen.

10.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 01:26 

Geachte Mierenhoop, 
Als lid van het Vaticaan moet u weten dat er ook heel veel geheimen zijn. Waar je alleen kennis van kunt nemen als je een ingwijde bent van de hogere 
ordes. De jezuieten zijn daar een mooi voorbeeld van. 
Maar ga hier verder niet teveel over uitweiden. Ik wil namelijk ook nog blijven leven.

11.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 01:55 

Het is ook bijna volle maan. Dan vinden meestal deze rituelen plaats. Wat een nachtmerrie, wat een nachtmerrie. Moge dit een droom zijn en dat ik 
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hieruit moge ontwaken.

12.  Micha Kat 

20 Jul 2008 om 06:02 

@tsja 
@wim 
de Nederlandse Dutroux-vertakkingen zijn in mijn ogen geen ‘afdwalingen’ van het dossier-Demmink maar raken er juist de kern van. Voor het 
overzicht: de zaak-Demmink bestaat uit drie onderdelen:

1. Vanaf 1990 tot 1998: de Nederlandse Dutroux-vertakkingen, de Rolodex- en HIK-onderzoeken. Deze lijn is ‘gekilld’ in 1998 door toenmalig PG Rene 
Ficq. Het staat vast dat Demmink in zowel het Rolodex als het HIK-onderzoek een sleutelrol speelde. Het ligt in de lijn der logica dat het ‘Demmink-
pedonetwerk’ van het Rolodex-onderzoek onderdeel uitmaakte van de ‘Nederlandse 300′ uit de bovenstaande X-files. Alarmerend is dat vaststaat dat het 
HIK-onderzoek ging over de ‘import’ van kinderen uit Oost-Europa en dat in bovenstaande X-files sprake is van ‘Des victimes viennent de pays de l’Est 
(POLOGNE, …)

2. Het Eindhovense Anne-Frank Plantsoen waar Demmink in zijn dienstauto minderjarige Marokkaanse prostitues misbruikte. Dit onderdeel leidde tot de 
cruciale rol van het NOS Journaal in de zaak en genereerde de ‘Runderkamp-papers’. Bij dit deel hoort ook het (door Demmink zelf toegegeven) 
kindermisbruik in Tsjechie.

3. De Baybasin-affaire die in april 2007 weer in volle glorie naar voren kwam door de aangifte van Adele van der Plas. Vast staat dat het proces tegen 
Baybasin is gefaked en dat er een overdonderende hoeveelheid bewijs bestaat tegen Demmink van seksuele delicten gepleegd in Turkije. 

Een mogelijke nieuwe 4e lijn is de veelvuldige aanwezigheid van Demmink in landen als Filippijnen (2004) en Azerbaidjan (2007). Bewijzen voor 
misbruik van kinderen in die landen is (nog) niet voorhanden.

13.  hunter 

20 Jul 2008 om 06:12 

Er zijn wel pedofiele priesters in de VS opgepakt (en terecht in de gevangenis verdwenen). 

@mierenhoop. 
Breek me de bek niet los over priesters. 
Alleen in Amerika pedo-priesters? 
Omdat het Amerika is, zitten die pedo-priesters in het gevang. 
De Demmink affaire is verschrikkelijk. 
Ik geloof het wel voor 100%. 
Er lopen heel wat pedo-monsters rond.

14.  L.J. Una 

20 Jul 2008 om 11:04 

Als je meer wilt weten over MPS en de genezing daarvan kun je deze speech van D.C. Hammond uit 1992 lezen (de zg. Greenbaum speech): 
http://www.cassiopaea.org/cass/greenbaum.htm

En een tegenaanval van the False Memory Syndrome Foundation: 
http://www.fmsfonline.org/ 
Ik zie net dat er in Nederland zelfs een hele startpagina over bestaat: 
http://www.valseherinnering.eigenstart.nl/

Heel wat jaren geleden zijn in Nederland ook verhalen over ritueel misbruik in de pers gekomen (neem het verhaal van Yolanda uit Epe)………

15.  Inanna 

20 Jul 2008 om 11:59 

Micha, de link onder “delen op internet” doet het niet. 
Wie wil weten hoe het Belgische netwerk in elkaar zit, kan deze link volgen: 
http://www.pehi.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

16.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 12:14 

In de van Helmontstraat in Rotterdam heeft vroeger inderdaad een vleeswarenfabriek gezeten “Schop” genaamd. Deze is later overgenomen door Struik 
bv. Macaber detail; de locatie wordt nu gebruikt als feestgelegenheid. 
Ben benieuwd wie de toenmalige eigenaren waren van deze zaak. Zij moeten natuurlijk dik betaald zijn voor zulke klussen.

17.  Joha 

20 Jul 2008 om 13:20 

Misha, ik hoop van harte dat je via de buitenlandse media de ondersteuning krijgt die dringend noodzakelijk is. 
Pas goed op jezelf.

18.  Hetty 

20 Jul 2008 om 13:25 

@ Alida, 
Nog bedankt voor de link over Australie..
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@ Micha Kat, 
Ik heb de link Call to the international media: expose this! op een Amerikaans board geplaatst. Tot nu toe hebben 104 mensen het gelezen. Alle kleine 
beetjes helpen, nietwaar?

@ Micha Kat, @ Inanna, 
Hier kun je ook heel veel vinden. Er staan ook weer linken in naar allerlei andere landen.

http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html

Af en toe kan ik even niet verder lezen. Ik voel dan zo’n ongelofelijke woede, maar ook machteloosheid. Hoe ziek/slecht kunnen mensen zijn. Ik kan het 
niet bevatten. 
Ik ben tegen de doodstraf, maar voor dit soort monsters maak ik graag een uitzondering.

19.  Bastiaan 

20 Jul 2008 om 14:05 

@AIRVD

Ik zou me eerst eens wat beter informeren voordat je weer een krankzinnig geworden mevrouw Cathy o Brien opvoert.

http://911-complotdenkers.blogspot.com/2007/01/cathy.html

20.  L.J. Una 

20 Jul 2008 om 14:41 

Billy the Kid opvoeren als betrouwbare bron is ook een manier…..

21.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 15:34 

@ Bastiaan 
Jij bent duidelijk een nitwit op dit gebied. Het verhaal van Cathy O’Brien komt exact overheen met de X dossiers (Belgische pedofiele netwerk) en vele 
andere Europese pedo netwerken. Het is een samensmelting van rituelen, drugshandel en pornografie. Oftewel black budget financieringen voor 
operaties waarvoor men geen officiële goedkeuring kan krijgen. 
En dat zielige blogje waarnaar je verwijst in je link is niet serieus te nemen. 
Naast het feit dat er nog zoiets bestaat als desinformatie en er genoeg mongolen op deze wereld rondlopen die een gebrek aan herseninhoud hebben om 
het uberhaupt te kunnen begrijpen. Waar jij er een van bent.

22.  Guardian of the blind 

20 Jul 2008 om 15:41 

AIRVD, ik ben heel reg benieuwd naar de rituelen enzo die er in het vaticaan spelen. Heb je mischien ook nederlandstalige of vertaalde documenten. Ik 
zit in mn eigen onderzoek vast en volgens mij ben jij al veel verder gevorderd.. Hoe kom je aan de documenten e.d. ?

23.  Tsja 

20 Jul 2008 om 16:55 

3. De Baybasin-affaire die in april 2007 weer in volle glorie naar voren kwam door de aangifte van Adele van der Plas. Vast staat dat het proces tegen 
Baybasin is gefaked en dat er een overdonderende hoeveelheid bewijs bestaat tegen Demmink van seksuele delicten gepleegd in Turkije.

2. Het Eindhovense Anne-Frank Plantsoen waar Demmink in zijn dienstauto minderjarige Marokkaanse prostitues misbruikte. Dit onderdeel leidde tot de 
cruciale rol van het NOS Journaal in de zaak en genereerde de ‘Runderkamp-papers’. Bij dit deel hoort ook het (door Demmink zelf toegegeven) 
kindermisbruik in Tsjechie. 
Een mogelijke nieuwe 4e lijn is de veelvuldige aanwezigheid van Demmink in landen als Filippijnen (2004) en Azerbaidjan (2007). Bewijzen voor 
misbruik van kinderen in die landen is (nog) niet voorhanden.

1. Vanaf 1990 tot 1998: de Nederlandse Dutroux-vertakkingen, de Rolodex- en HIK-onderzoeken. Deze lijn is ‘gekilld’ in 1998 door toenmalig PG Rene 
Ficq. Het staat vast dat Demmink in zowel het Rolodex als het HIK-onderzoek een sleutelrol speelde. Het ligt in de lijn der logica dat het ‘Demmink-
pedonetwerk’ van het Rolodex-onderzoek onderdeel uitmaakte van de ‘Nederlandse 300′ uit de bovenstaande X-files. Alarmerend is dat vaststaat dat het 
HIK-onderzoek ging over de ‘import’ van kinderen uit Oost-Europa en dat in bovenstaande X-files sprake is van ‘Des victimes viennent de pays de l’Est 
(POLOGNE, …)

Ik heb het even in de juiste volgorde gezet. Eerst Demmink, Dan de rest. Je wilt toch het klootjesvolk, de telegraaf lezers, eerst bereiken ? De Dutroux 
vertakkingen bestaan, maar is nooit onderzocht ondanks dat vele deskundigen hier bijna een levenstaak van hebben gemaakt. Geloof me, als er nu 
eindelijk eens grondig onderzoek gedaan wordt naar Demmink, en de feiten worden bevestigd, dan kan de consequentie niet anders zijn dat de bezem 
door justitie heen gaat en ook door de regering die al deze jaren hun handje boven het hoofd van Demmink houden. Het klootjesvolk wil het allemaal 
niet weten, vooralsnog, maar je moet serieus genomen worden door dat klootjesvolk. Houd het dus kort en bondig, en bij de feiten, in begrijpelijke taal. 
Had graag het engelse stuk op vele internationale fora geplemt, maar het is geen korte bondige taal. Het moet pakkend zijn, de interesse van de scared 
monkeys om het maar zo te zeggen, moet je raken . Dan gaan ze vanzelf googlen. Het zou helpen dat Demmink gewoon niet meer welkom is in 
diplomatieke kringen, dat niemand meer met een potentiele pedofiel geassocieerd wil worden. Dat KUN je bereiken door comments en fora van 
internationale kranten te benaderen, maar dan moet je toch wat korter en bondiger en je alleen bij de actuele zaken houden. Ik ben geen journalist, 
maar ik zou er wel degelijk aan paar uurtjes aan wijden om te copyen en pasten, en ook te reageren op de reacties, heb verder nog wel wat idee-en, ik 
vind echt dat het over moet zijn met Demmink. Maar dan moet je denk ik toch de platte mediatechnieken benutten, en vooral niet al te moeilijke taal 
bezigen. Maandag is er weer nieuws over Maddy, miljoenen mensen die zich betrokken voelen volgen dan overal weer het laatste nieuws. Dan is het een 
goed moment de fora te benutten !

24.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 17:14 

@tsja 
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“de bezem door justitie heen gaat en ook door de regering” 
Dan zou de bezem door heel de westerse wereld gehaald moeten worden en dat m’n beste is nagenoeg onmogelijk. Demmink is geen alleenstaand 
incident. Systematisch kindermisbruik/seksrituelen komen voor in alle hoge echelons van de westerse wereld met de Vaticaan aan de top. Het enige 
resultaat van deze bekendmakingen zal zijn dat men nog meer in het geheim gaat werken. Men gaat de sekspraktijken geenszins aanpakken tenzij er 
een hele grote volksopstand ontstaat, wereldwijd.

@Guardian of the blind 
Mijn bronnen zijn vooral Engelstalige boeken. Transformation of America is een mooi boek om mee te beginnen.

25.  Wim 

20 Jul 2008 om 17:33 

Die Cathy O’Brien is duidelijk een grote fantaste. Als je dat soort onzin erbij gaat betrekken maak je alleen jezelf volkomen belachelijk. Zulke “bronnen” 
moet je zelfs met een “10-feet pole” niet aanraken, zoals ze in het Engels zeggen. Laten we het alsjeblieft bij simpele feiten houden.

26.  Martijn 

20 Jul 2008 om 19:13 

Het onvoorstelbare van deze verhalen is tevens dat er een gerucht gaat dat Stan de Jong(ja de journalist die zoveel over pedofilie schrijft) in Sevilla zelf 
eens onderwerp van een onderzoek is geweest over sex met minderjarigen.Weet iemand hier iets van?

27.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 19:36 

@Wim 
Drie woorden: Anus.

28.  Bastiaan 

20 Jul 2008 om 20:22 

“Naast het feit dat er nog zoiets bestaat als desinformatie en er genoeg mongolen op deze wereld rondlopen die een gebrek aan herseninhoud hebben 
om het uberhaupt te kunnen begrijpen. Waar jij er een van bent.”

Natuurlijk, ga maar lekker weer schelden. En alles wat niet in je straatje past meteen maar weer ‘desinformatie’ noemen. Lekker geloofwaardige 
mevrouw he, die O’Brien, die zo’n beetje door iedereen zou zijn aangerand. Maar ach, dat interesseert je verder toch niet, als ze maar zegt wat je wilt 
horen, nietwaar AIRVD. Heb je dat koosnaampje helemaal zelf verzonnen? Knap hoor.

29.  Bastiaan 

20 Jul 2008 om 20:26 

Trouwens, AIRVD, ben je toevallig ook DeathtotheNWO, die hier even David Icke kwam pluggen? Waarom niet meteen aliens en chemtrails erbij 
gesleept. Hebben we alles in een keer gehad.

30.  AIRVD 

20 Jul 2008 om 20:41 

@bastiaan 
Ik heb een grootse hekel aan David Ickel. Dat is HET voorbeeld van desïnformatie. Hij vermengt werkelijke en geverifieerde feiten met compleet 
gestoorde fictie zoals het verhaal van de shape shifters. 
Voor de rest maak ik er geen woorden meer aan vuil. Je intelligentieniveau bepaalt immers of je in staat bent om het te begrijpen.

31.  Wim 

20 Jul 2008 om 20:52 

Die AIRVD is het type van de Ware Gelovige. Heeft geen argumenten en gaat daarom maar schelden. Héél overtuigend, hoor!

32.  G. Reven 

20 Jul 2008 om 21:51 

Ook zonder de X-files is het wel duidelijk dat Demmink zich heeft schuldig gemaakt aan pedosexuele misdrijven. Het lijkt mij inderdaad beter de 
discussie toe te spitsen op een aantal zaken die ook echt aantoonbaar zijn, omdat er getuigeverklaringen zijn. De beschuldigingen in de Baybasin-zaak 
dus. 
Dat er rond Demmink een kwalijk riekend netwerk van perverse pedosexuelen hangt die enerzijds door hem - met gebruikmaking van bevriende 
officieren van justitie en rechters - beschermd worden en die anderzijds voor hem door het vuur gaan om hem op hun beurt in bescherming te nemen 
tegen al te waarheidsgierige journalisten, is een andere zaak. Het is lastig eenieders aandeel in deze kwalijk riekende beerput aan te tonen. Hooguit over 
de ex-advocaat van superstaatsparasiet Beatrix valt het een en ander met concrete feiten te staven. Wel kan van achtereenvolgende ministers van 
Justitie worden opgemerkt dat zij actief hebben meegewerkt om Demmink in het zadel te houden (Sorgdrager) of hem te promoveren tot de positie die 
hij nu bekleedt (Donner, die hypocriete christen, die vijfmaal daags tot zijn enge calvinistische kutgod bidt en die in zijn vrije tijd, als een soort 
deeltijddominee van de zwarte kous, vanaf de kansel de mensen vermanend toespreekt hoe verdorven ze wel niet zijn), ofwel geen poot uitgestoken 
hebben om die knapenschendende goorlap voor de rechter te brengen. Donner wist precies hoe de vork in de steel zat. In verband met Demmink’s 
benoeming als SG had hij een dik Rijksrechercherapport ontvangen, met liefst 40 discutabele punten, die nogal sterk tegen ’s mans benoeming pleitten. 
‘Kan me niet schelen’, zei Donner. ‘Ik heb hem nodig met het oog op het komende Nederlandse EU-voorzitterschap.’ Hirsch Ballin zit er nu - naar verluidt 
- mee in zijn maag, maar ja, deze vrome katholiek is de Vaticaanse mores gewend, dus die zal niet zo snel optreden tegen kindermisbruik door 
hoogwaardigheidsbekleders. Zeker niet als daardoor de geloofwaardigheid van heel Justitie op het spel komt te staan, want als Demmink’s kop gaat 
rollen, rollen er spoedig meer, zoveel is zeker.
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33.  Vries 

20 Jul 2008 om 22:10 

Pff, wat een onzin. AIRVD z’n reactie was misschien enigzins overtrokken, maar met zo’n artikel aankomen om te laten zien dat de getuigenis van Cathy 
O’Brien onbetrouwbaar zou zijn betuigt nou niet echt van scherpzinnigheid. Dat artikel is één grote drogredenering, en zeer zwak geschreven bovendien; 
ik heb oprecht moeite om me voor te stellen dat mensen zich daardoor over zouden laten halen.

Daarbij is het erbij halen van chemtrails en aliens in mijn optiek niet anders te zien dan als een zwaktebod en een poging om de ‘discussie’ te vervuilen. 
Prima dat er kritiek is op de bronnen die gebruikt wordt, er is genoeg desinformatie aan alle kanten van het verhaal. En een kritische visie is nodig ook 
om de journalistieke precisie te vinden die kan leiden tot een onweerlegbaar geheel van de feiten, zodat op een gegeven moment zelfs de ‘traditionele 
media’ hier niet meer omheen kunnen.

Cathy O’Brien is slechts één van de vele getuigen hiervan, en om op zo’n manier te proberen de discussie hier van het pad af te leiden vind ik op z’n 
minst getuigen van slechte smaak, zo niet kortzinnigheid.

34.  E-bee 

20 Jul 2008 om 22:40 

Ruzie is het werk van satan… 
Hoe dan ook, die rechter die destijds van het Dutroux proces in Belgie werd afgehaald, Connerotte, verklaarde in 1996 al dat in Belgie de feitelijke macht 
in handen was van mafia achtige groeperingen die het voor het zeggen hebben bij onder meer Justitie en sleutelposties innamen bij belangrijke organen 
in de regering. Die er voor zorgden dat de hele zaak in de doofpot verdween. Dat is ook in overeenstemming met de feiten Dutroux en in de zaak 
Zandvoort en elders, waarvan nu, eens te meer en te veel, blijkt dat er een verband was/is. Hier hebben we ook de al langere tijd spelende kwestie 
Baybasin die te heet is om aan te pakken maar bij Adele van der Plas in de best mogelijke handen lijkt. Afwachten. Ook hier spelen mafiachtige 
organisaties een rol. En niemand weet welke maar dat de macht kennelijk ver reikt is wel duidelijk… Het een heeft een verband met het ander en 
chantage speelt een grote rol. En er zijn kennelijk hoogeplaatste personen met dusdanige zwakheden die daar voor in aanmerking komen. Waarvan het 
hele instituut verrot is. 
Dan is wat Connerotte in 1996 al kenbaar maakte hier dus ook al decennia aan de gang. En dat vormt ook wel een verklaring voor de huidige 
incompetente regering die we moeten dulden, kost kennelijk nog veel geld ook deze ongein. Nu moeten we al werken tot ons 70e…

35.  Tsja 

20 Jul 2008 om 23:44 

Kunnen jullie die Cathy en David Icke allemaal alsjeblieft achterwege houden ! Dus ook niet andere medereaguurders ervan beschuldigen dat ze - vast 
en zeker - ook in die zooi geloven. Houd er nou eens rekening mee dat er ook mensen meelezen die voor het eerst met deze gaarbak worden 
geconfronteerd, en schrik ze niet af met die complottheorien, want dan is Demmink daar ook plotseling een van. En omdat dat natuurlijk absoluut niet 
mag gebeuren, houd die vage shit er toch eens buiten en ga toch ergens anders ruzie maken. 

@ G. Reven : 
Rijksrechercherapport ontvangen, met liefst 40 discutabele punten, 
Hoe bedoel je , zit Ballin er nu mee in zn maag ? Hoe weet je dat ? Is dat Rijksrecherche rapport openbaar ? Zou Adele van der Plas, dat rapport op 
mogen vragen ? Zou wel handig zijn.

36.  AIRVD 

21 Jul 2008 om 00:17 

Deze gaarbak is vele male groter dan je kunt voorstellen. En om te begrijpen hoe ver m’n zal gaan om het in de doofpot te stoppen moet je het grotere 
geheel zien. 
Maar ben met je eens dat de focus eerst op Demmink moet liggen daar nu keiharde bewijzen lijken te zijn. Het is wel slechts het topje van de ijsberg, 
begrijp dat wel.

37.  This is the Ant 

21 Jul 2008 om 01:54 

Deze pontifex is op grond van kinderkruiperij, hoe verzin je het, chantabel gebleken. 
De hierom alleen al sterk te wantrouwen overigens incompetente Justitie en idem regering dekken hem. (figuurlijk) 
De wakkere krant van Olanda en de traditionele media sussen iedereen in slaap, zijn het normale denken verleerd… 
Het blijkt in het verleden al veel vaker te zijn voorgekomen in kringen van het Konunkluk kot, de politiek, Justitie en Politie, die alle de tekenen van 
verval vertonen. Met name bij Justitie. 
De Nederlandsje polisjie vertoont halfhartige opstelling(en) in onderzoeken als de beerput van Zandvoort.(connecties naar Dutruoux, Oost Europa, Zuid 
Europa, Jersey, etc. etc. Mogelijk meer. Er wordt nauwelijks iets tot niets met onderzoeksaanvragen op dit gebied vanuit andere landen gedaan. Interpol 
bv. Onderzoeken lopen vast. 
Er zijn dus meer dan vermoedens van een zeer grote internationale schaal die wordt afgedekt. (ter voorkoming van een opstand?) 
Dit pedofiele misbruik en chantabiliteit door en van hoogeplaatsten vindt ook op allerlei sleutelposities op regeringsniveau in diverse landen in Europa 
plaats. 
De pontifex wordt duidelijk met zijn zwakheden gechanteerd vanuit Turkse kringen waar hij zeer veel verbleef en naar toe reist. 
Dit machtige land heeft zeer grote belangen en niet alleen met het oog op Europa en gebruikt de vuile oorlog met succes bij de Nederlandse ambtenaar
(en?)…

Turkse mafia of de Turkse regering/geheime diensten?

Alleen Demmink wegzetten lost dus niets op. Een consument van vleeswaren maar die markt is gedoogd door de consumenten die ook de touwtjes in 
handen hebben op alle niveau,s. Blijkt iedere keer weer. 
Ze hebben allemaal van die zwakheden ook in de regering is wel gebleken. 

Maar in wezen hebben wij dus een marionetten regering als ik de juiste conclusies trek…

38.  AIRVD 

21 Jul 2008 om 02:21 

@This is the Ant 
Hij wordt m.i. niet gechanteerd vanuit Turkije. Je moet het meer zien als wederzijdse diensten. Er is drugshandel bij betrokken (noem alle black budget 
operaties van geheime diensten maar op) en daarvoor wordt iets terug gedaan door Baybassin op te pakken bijvoorbeeld. De officiële drugslijnen lopen 
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via Turkije. Het kindervermaak is meer ter ontspanning van de zakelijkse deals/besprekingen. Denk ik, voor de duidelijkheid.

39.  Tjeerd 

21 Jul 2008 om 07:17 

“Pff, wat een onzin. AIRVD z’n reactie was misschien enigzins overtrokken, maar met zo’n artikel aankomen om te laten zien dat de getuigenis van Cathy 
O’Brien onbetrouwbaar zou zijn betuigt nou niet echt van scherpzinnigheid.”

Over onzin gesproken: we hebben een mevrouw die zegt dat ze is misbruikt door - houd even de adem in - Ronald Reagan, Bill Clinton, de Canadese 
premiers Pierre Trudeau en Brian Mulroney; de Mexicaanse president Miguel de la Madrid, dictator Baby Doc Duvalier, Manuel Noriega en Koning Fahd. 
George Bush senior zou haar 13-jarige dochter hebben verkracht en ze zou orale sex hebben gehad met Hillary Clinton.

En jij ben weer eens zo’n mafkees die dat allemaal gelooft. Gefeliciteerd.

40.  Emile 

21 Jul 2008 om 08:59 

Even samenvatten: 
1.Concentreer op duidelijke aanwijzingen pedofilie/ kinderporno van Demmink en andere duidelijk foute mannen bij Justitie & rechtspraak zoals Tonino 
en Fokke Fernhout. BTW Wie was de rechter die Tonino zo vlot vrijpleitte ? 
2. Benader parlementsleden -vooral de oppositie. Dit is HOT. 
3. Poog buitenlandse pers erbij te betrekken (in eerste instantie de Vlaamse: Humo, Knack, De Morgen, De Standaard, TV: VRT en VTM) 
4. Ga geen Amerikaanse complotverhalen zoals David Icke (The Greatest Secret) e.d. erbij halen

41.  AIRVD 

21 Jul 2008 om 11:00 

@Tjeerd 
Het is geen kwestie van geloven (het is geen nieuwe religie), het verhaal van Cathy O’Brien is allang bevestigd en geverifieerd. 
Jij moet alleen blijven geloven in de religie media met haar kranten als nieuwe bijbels. Dat is het “geloven” van de 20e en 21e eeuw. Het staat 
geschreven in de media dus is het waar, het wordt niet genoemd dus bestaat het niet. Zo beredeneerde de bijbelse fundamentalisten van vorige eeuwen 
ook, jou welbekend. 
Maar zoals eerder (terecht) is aangegeven gaan we die discussie hier niet voeren. Je mate van kennis over dit soort zaken bepaalt of je in staat bent om 
het te begrijpen.

42.  Wim 

21 Jul 2008 om 12:51 

Het verhaal van Cathy O’Brien is helemaal niet bevestigd en geverifieerd, als je die belachelijke onzin gelooft, ben je wel heel erg goedgelovig.

43.  R. Hartman 

21 Jul 2008 om 17:49 

Micha,

Hoewel ik van mening ben dat je af en toe doorslaat en te stellig zaken beweert die je niet kunt aantonen (zie ook de Joris X discussie met Stan de Jong) 
heb je hier iets zeer concreets en erg belangrijks bij de kop. Bij mijn weten is dit blog nog niet zo sterk belaagd met pogingen er allerlei vage bijna 
buitenaardse theorieën bij te trekken, die afleiden waar het om gaat.

Zou het kunnen zijn dat hier bewust een web van ongeloofwaardigheid geweven wordt door de belanghebbenden, waarmee deze klokkenluiderij als 
dubieus product van verdwaalde geesten kan worden gebagatelliseerd?

Dit soort geruzie werkt hoe dan ook contraproductief. 
Let op uw saeck.

44.  Marthijn Uittenbogaard 

21 Jul 2008 om 18:14 

Ik ben ooit op een bekende blogsite beschudigd dat ik zulke seksparty’s met peuters zou houden, vol met details erbij. Pure leugens maar we konden 
geen enkele advocaat vinden die ons wilde verdedigen. (Orde van advocaten (of andere instantie die dit regelt) zei zoek maar harder.) Ons is bestuur 
Martijn. Toendertijd een tweemans bestuur van mij en ander betrouwbaar iemand die geen vlieg kwaad doet. Dus waarom zou ik bovenstaande geloven? 
Heb ooit een heel boek gelezen over satanisch ritueel misbruik. Talloze berichten en uitzendingen zijn er over gemaakt. Echter blijft het altijd bij 
hysterische berichten en komt er nooit bewijs boven tafel, nergens in geen enkel land en in geen enkel jaar. Want iedereen zit in het complot, of is 
vermoord, of is gehersenspoeld. Tuurlijk.

45.  This is the Ant. 
21 Jul 2008 om 18:40 

@AIRVD.

Hoezo m.i. geen chantage vanuit Turkije, wat weet jij daarvan?

Een S.G. van de Nederlandse Justitite met dergelijke zwakheden? 
En stel ik had hele grote belangen om het pad te effenen naar Europa.( tis maar een voorbeeldje, tuurlijk…) 

Nou dan wist ik het wel… 
En die zig zag oorlogjes daar in het Midden Oosten… 
kan ik gelijk effe een paar proppeschieters verkopen… 
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en wat hero wegzetten meteen… Omkoping kost geld. 
Toch?

Maar waarom dus jouw inziens geen chantage? Zie de chaos hier te lande en bij Justitie. 
En omdat dit overduidelijk bij Baybasin vanuit die hoek aan de orde is namelijk.

46.  AIRVD 

21 Jul 2008 om 19:06 

@This is the Ant 
Omdat ik denk dat de pedofiele praktijken in hoge overheids kringen structureel voorkomen (en top bedrijfsleven). Demmink is geen losstaand incident. 
Verder lijkt het me dat hij niet alleen speciaal voor “kindervermaak” naar Turkije is afgereist maar dat het ter ontspanning is geweest van 
intergouvermentele besprekingen/ zakendeals etc. 
En Turkse hoogwaardigheidsbekleders zullen net zo goed lid zijn van dit pedofiele netwerk. 
Verder kan Demmink die valse audiotapes nooit helemaal alleen in z’n eentje in elkaar hebben geknutseld, hij moet hulp hebben gehad van Geheime 
Diensten. Dus behoorlijk wat ambtenaren moeten op de hoogte zijn geweest. Daarom lijkt me het meer een tegendienst, een verschuldigde dienst aan 
de Turkse Geheime Dienst voor gedane zaken/arbeid.

47.  This is the Ant. 
21 Jul 2008 om 19:57 

@AIRVD.

Een verschuldigde tegendienst voor Demmink. Van de geheime dienst.(en)Goed van je… 
Die hem geholpen hebben om de tapes in elkaar te knutselen (staat vast) om zijn “vervelende kinderkruiperij voor de voetengooier”, Baybasin, op te 
ruimen en en passant de kaliefs van dienst te zijn. Geen idee waarom de redenatie zou zijn dat hij daar niet bij kan als S.G. overigens… 
Van deze kinderkruiperijen zijn we allemaal op de hoogte dus waarom zijn ambtenaren dan niet…al doen ze net of er niets te zien valt? 
Het is net een besmettelijke ziekte die allang geleden is uitgebroken dus waarom niet daar ook, alhoewel dat voor mij niet meteen vaststaat. Het is een 
land met Islamitische invloeden en voor hun is hij ongetwijfeld een groter stuk vuil dan momenteel hier het geval is… 
Intergouvermentale besprekingen, zakendeals, precies! Wisten we maar wat hij uitspookte. 
We weten allemaal dat dit een oude hobby is van de “bovenonsgestelden”, overheid, politiek, Justitie (functioneert totaal niet meer) en Xtreem 
zakkenvullend bedrijfsleven die onze spaarcentjes verkwanselden de afgelopen jaren… 
Ik zie niets weerlegt maar alles bevestigd worden door jou…

48.  G.Reven 

21 Jul 2008 om 20:28 

@Tja

Rijksrechercherapporten zijn niet openbaar, al worden er wel eens uitzonderingen gemaakt, zoals destijds rond de IRT-affaire (ivm strapatsen CID 
Kennemerland). Maar dat gaat dan op aandringen van de Tweede Kamer. Een advocaat krijgt zo’n stuk niet op verzoek te zien. Misschien kan politieke 
druk helpen. Al is dat maar zeer de vraag, want het CDA zit tot over z’n nek in deze affaire en de PvdA gedraagt zich steeds meer als het laffe 
schoothondje van de christelijk-misdadige Balkenbende.

49.  AIRVD 

21 Jul 2008 om 21:16 

@this is the Ant. 
Ik ben misschien ook niet helemaal duidelijk geweest in mijn vorige reactie. Maar bedoel te zeggen dat het opsluiten van Baybasin een wederdienst is 
geweest maar niet onder chantage. Want hoe kun je iemand daarmee chanteren als iedereen het zo’n beetje doet en ze elkaar zullen blijven 
beschermen. Zoals nu ook gebeurd. Het is een wederdienst geweest maar voor wat weet ik niet (nog niet). Ik denk zelf dat het met drugshandel te 
maken heeft (zeg maar de voortzetting van IRT). 
Maar dat Turkse hoogwaardigheidsbekleders ook in het pedo netwerk zitten is zo goed als zeker. Turkse “maffia” is sterk actief in Thailand met kinder- 
en drugsactiviteiten. 
En nog even voor de duidelijkheid: De fabricatie van de valse telefoontapes is toch in Nederland gewbeurd. Dus Nederlandse Diensten hebben Demmink 
daarmee geholpen. Waarom zouden ze daar aan meegewerkt hebben? Toch niet alleen voor zijn perverse hobby?

50.  Tsja 

21 Jul 2008 om 21:50 

@G.Reven Waarom is er dan NIEMAND in de tweede kamer die dan eens kamervragen stelt, over dat rijksrecherche rapport ? Wat zijn die 40 punten 
dan ? Ik snap ook niet dat iemand die is afgetreden als minister, dan vrolijk weer een minister wordt, alleen een andere portefeuille. Donner heeft 
verschrikkelijk gefaald bij de schipholbrand, en bij zijn aftreden nog een beetje door laten schemeren het niet helemaal eens te zijn met de lzing van het 
rapport. Dan Hirsch Ballin, ook al eens afgetreden als minister van justitie, en dan jaren later wordt hij weer vrolijk minister ! Ik pleit er voor dat als je 
ooit bent afgetreden, dat je dan ook nooit meer minister mag worden. Tis al erg genoeg dat dit soort mensen niet gewoon ontslagen worden, maar de 
eer aan zichzelf mogen houden. Ik heb ook niet de indruk dat er na deze drama’s kritischer naar deze mensen wordt gekeken, daarmee blijt het een 
incestueuze zaak en geen hond in de 1e of 2e kamer die de cojones heeft nu eens vragen te stellen, en ze te blijven stellen totdat de waarheid aan het 
licht komt ( wat die ook mogen zijn) Alles wordt doodgezwegen, het wordt tijd voor een witte mars ofzo, als een tribute naar de slachtoffers van 
pedofiele topambtenaren, net zoals is gedaan voor de slachtoffers van misbruik binnen de katholieke kerk. 
Nog een vraag :wie kunnen we bestoken met vragen en welke emailadressen, om ervoor te zorgen DAT er vragen gesteld gaan worden ? Geert Wilders 
misschien ? Persoonlijk had ik liever Femke Halsema, maar die maakt zich drukker om dieren dan mensen, en Wilders heeft WEL cojones , hoe scheef die 
ook mogen hangen.Wat een winst is er hier te halen , voor politieke partijen. De Anti-pedo partij, die de bescherming van kinderen voor die van 
volwassenen en dieren nastreeft !

51.  Ex-Geenstijl lezer 

21 Jul 2008 om 21:50 

Hmmm, het is op Geenstijl door ‘De Chef’ verboten om een link naar deze site te plaatsen over de pedo-horror, dus Micha, of die lui van Geenstijl mogen 
je op de één of andere manier niet of er zitten pedo’s bij Geenstijl/de Televaag?!
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52.  This is the Ant. 
21 Jul 2008 om 21:55 

@AIRVD.

KleintjeMuurkrant:

Cold Turkey (10)

Wel erg actueel geworden, niet?

53.  Rudolf Paul 
21 Jul 2008 om 22:04 

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/130644

54.  This is the Ant. 
21 Jul 2008 om 22:06 

@AIRVD.

Ik zag dat je deze link, cold turkey (10), niet krijgt bij Kleintjemuurkrant.

Wel als je naar archief gaat en dan op interpol zoekt.

Interessante verbanden niet?

Verklaart ook wat liquidatietjes…

55.  Rudolf Paul 
21 Jul 2008 om 22:13 

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/UFMZ1175768438.html

56.  AIRVD 

21 Jul 2008 om 22:39 

@This is the Ant. 
Ik was “Cold Turkey” net aan het lezen. 
Hieronder de volledige link. 
http://www.stelling.nl/followup/turkey.html 
Nummer 4 geeft de connectie met drugshandel en vervalste telefoontaps weer.

@Ex-Geenstijl lezer 
Geenstijl heeft voor mij ook compleet afgedaan. Wat zijn die gasten door de mand gevallen. Ze hebben zich bewezen als propagandisten van de schaduw 
regering (de echte machthebbers). Het is een pure Goebeliaanse propaganda “kanaal”.

57.  Wim 

21 Jul 2008 om 22:58 

Geenstijl is te vergelijken met het satirische blad “De Gil” dat tegen het einde van de oorlog in Nederland verscheen. Op het eerste gezicht leek het een 
illegaal verzetsblad met kritiek op nsb-ers en Duitsers, maar in feite was het een nationaal-socialistisch blad, afkomstig van Goebbels 
propagandaministerie.

58.  This is the Ant. 
21 Jul 2008 om 23:02 

Dat rapport wat is opgesteld naar aanleiding van Arnhem/Krikke-gate is niet misselijk. Zie artikel op KleintjeMuurkrant. Krikke-gate.

Een normaal denkend mens weet dan genoeg.

Totale verwevenheid van de onder en bovenwereld in Nederland en er worden mensen willens en wetens voor tot de bedelstaf gebracht.

En de politiek zit hier tot aan hun nekken in.

Iets gelezen in de Telegrof of van de politiek of iets? 
Ik heb zelf ook zoiets aan de hand met haar criminele leermeester…toevallig ook een korpsbeheerder… 3 X op een rij.

59.  Joha 

21 Jul 2008 om 23:12 

Gatver, wat leven we hier in een land van verrotte hypocriete arrogantie en lafheid. 
Wat een laffe, zielige en bedroevende bedoening is het hier en maar denken dat we de “meest ontwikkelden” zijn op deze planeet. 
Wat een vertoning…met dat vingertje eeuwig op de ander gericht…wie neemt dadelijk dit volk nog serieus? 
Dit “intelligente, tolerante, intellectuele” volkje dat het altijd zo goed weet en overal gaat “helpen” en nu zelf hulp nodig heeft om een heeeeeel groot 
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probleem op te lossen wat ze voor het gemak maar liever niet zien. 
Je wilt nu toch geen hollander zijn, de schaamte voorbij. 
Deze maatschappij hebben we met z’n allen gecreerd en toegestaan tot deze proporties. 
Een enkeling die aan de weg timmert moet voor de hele meute de stront omhoog halen en dan krijgt ie nog geregeld kritiek ook van iedere simpele 
idioot die ernaar staat te kijken. 
Hoe ver kan je nog vallen?

60.  This is the Ant. 
22 Jul 2008 om 14:14 

@AIRVD.

Die aan elkaar geplakte tapes zijn waarop Baybasin valselijk was veroordeeld zijn in elkaar gezet door Comverse InfoSys. Tegenwoordig heet dat Verint. 
En dan zit je al gauw bij de mossad, de mafia en met Turks/ Israelische belangen. Half plottend Nederland is met hun apparatuur uitgerust die allerlei 
leuke softwaredingetjes hebben… Een dus WEL betrouwbare Amerikaanse whistleblower, Sybel Edmonds, is zeer interessant in dat verband. Ook 
rechtstreeks in verband met Baybasin.

Voor je de aandacht afleidde bracht ik die dus al ter sprake.

Het heeft alles met wapens, drugshandel, chantage van Demmink en andere overheidsfunctionarissen (m.n. ook in de Turkse overheid) en de regie in de 
handen van geheime diensten te maken. Ook de V.S. zijn in dit zelfde opzicht betrokken geraakt bij allerlei vuiligheid net als Nederland en andere landen 
om ons heen. 
En die regie was de Nederlandse regering dus al lang kwijt, overigens. Lubbers liet zich dit destijds al ontvallen… dat ze dat nooit hadden moeten doen.

En dat heeft ALLES met het chanteren van Demmink, het afdekken van alle voor de Nederlandse autoriteiten belastende materiaal in pedofielen dossiers 
zoals bij rechtshulpverzoeken van Interpol(onlangs weer 200 voor Nederlanders belastende dossiers Niet in behandeling genomen), Zandvoort, Dutroux, 
G. B., etc. en het vernietigen van bewijsmateriaal te maken.

En Krikke-gate ook…

61.  AIRVD 

22 Jul 2008 om 16:41 

@This is the Ant. 
“…in elkaar gezet door Comverse InfoSys. Tegenwoordig heet dat Verint..” 
Ik had het ook gelezen alleen soms gaan de jongens van stelling.nl ietsje tekort door de bocht. Tussen “Mossad” en de tapes moeten nog een hele rits 
Nederlandse Geheime Diensten zitten.

De betrokkenheid van Geheime Diensten bij drugshandel is even oud als de drugshandel zelf. Denk aan de opiumhandel van het VOC in de 18e eeuw en 
waarschijnlijk veel eerder. Toen ging het allemaal een stuk opener. Inmiddels zijn ze verdwenen naar de onderwereld en hebben ze een monopolie op 
drugshandel gecreëerd door het te verbieden. Alleen zij mogen er in handelen. Plus dat een verbod de prijs opdrijft. Twee vliegen in een klap. De VS zit 
er ook al eeuwen in. Denk aan de wapens voor drugs schandaal van Oliver North (Iran-contra’s).

62.  Alida 

22 Jul 2008 om 18:48 

@ Hetty,

Graag gedaan! Ik had echter op 18 Jul 2008 om 22:09 nog 2 links geplaatst naar Australia, maar vraag mij af of je die kan lezen? Ik zie zelf staan dat 
mijn bericht nog steeds sindsdien wacht op instemming?

Laat me weten of je mijn rubriek van 18 Jul 2008 om 22:09 op Call to the International Media …. kan lezen.

Gr., 
Alida

63.  HuisClos 

22 Jul 2008 om 22:30 

In bovenstaande Franse tekst wordt gesproken over een pand in Dordrecht: In De Spijkermandt. 
Op deze Belgische site (www.pehi.eu/dutroux/Belgian_ X_dossiers_victims_and_witnesses.htm) wordt gesuggereerd dat dit een misverstand is en 
bedoeld zou zijn gereedschaps- en wapenhandel De Spijkermand op de Oude Binnenweg in Rotterdam.

Nader onderzoek zeert echter dat in genoemd pand, aan de Kuipershaven 141, een bedrijf is gevestigd met de naam Elmeco.

Dit bedrijf -gespecialiseerd in tuinbouwtechniek en klimaatbeheersing- heeft zijn wortels in Belgie. 
ELMECO BVBA 
Mechelsesteenweg 134 
2860 Sint-Katelijne-Waver Anvers 
Belgium

web: www.elmeco.nl (NIET .be!)

Er is dus een rechtstreekse België-relatie met dit adres…

Overigens, de ‘boucherie’ aan de Van Helmontstraat in Rotterdam moet het voormalige bedrijf van Schop Vleeswaren en -conserven zijn, indertijd 
gevestigd op nr. 21. 
(Tegenwoordig zitten er ‘hippe’ bedrijfjes en een danceclub, inclusief de koelcellen met zware deuren. Brrrrrr!)

64.  Cornelia 

23 Jul 2008 om 13:53 
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Ik heb zo’n twee jaar geleden gesproken met een vriendin, over Joris Demmink en zijn walgelijke praktijken. 
Ze is afkomstig uit Servie. 
Ik heb haar vertelt dat hij degene is die mij bedreigde, via de heer Ronald Jan Heijn.

met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

65.  Cornelia 

23 Jul 2008 om 14:30 

In Bloemendaal is besproken dat na een bepaalde tijd, ( de heer Heijn en de zijnen waren overtuigt dat ik mee zou werken), ik mijn harde schijf zou 
overhandigen. 
De ‘ suprise’ was dat deze ‘ vriendin’ me vroeg of ik haar de schijf wilde overhandigen. 
Ik heb haar vriendelijk de deur gewezen.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

66.  Cornelia 

23 Jul 2008 om 21:20 

ten eerste wil ik zeer duidelijk stellen dat ik ZEER verheugd ben, dat de oorlogsmisdader Karadzic is opgepakt. 
In die tijd,zo’n twee jaar geleden, was ik blij dat ik een vriendin had waar ik mijn verhaal aan kwijt kon, de echte reden dat ik haar vertelde over Joris 
Demmink, en R.J.Heijn, was omdat ik besefte dat na het bezoek van de Belgische wijkagent,mijn leven in gevaar was. 
En vroeg haar als er iets gebeurde, zij het bekend zou maken. 
We hadden verschillende opvattingen over politiek, ze wist dat ik een voorstander was voor het uitleveren van Karadzic. 
Die mening deelde we niet. 
Zo ben ik b.v. al vanaf mijn 17e een fan van Simon Wiesental 
Het was voor mij duidelijk, toen ze vroeg om de harde schijf. 
Ze had haar keuze gemaakt.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

67.  AIRVD 

23 Jul 2008 om 21:42 

@Cornelia van den Broek 
Nou lekker zo’n ‘vrindin’. Wat stond er voor bijzonders op die hardeschijf?

68.  Alida 

23 Jul 2008 om 21:55 

Zie Telegraaf vandaag:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1546106/__Waarschuwing_komst_pedofiel__.html

69.  Cornelia 

23 Jul 2008 om 23:04 

Het geen dat op de harde schijf staat mag iedereen zien. 
( hun wilde zien met wie ik contact had of heb)

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

70.  Morkhoven 

31 Jul 2008 om 15:09 

Van: werkgroepmorkhoven 
Aan: redactie.hetvrijevolk 
Datum: 31 jul. 2008 15:59 
Onderwerp: Micha Kat

Geachte Heer,

Ik zag dat de redactie van uw krant, de journalist Micha Kat als een baksteen heeft laten vallen (zie kopie van uw bericht in bijlage) terwijl er nog geen 
definitieve uitspraak is gedaan.

Is het dat wat Het Vrije Volk onder ‘persvrijheid’ en ‘vrijdenken’ verstaat ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens 
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gillis 
België 
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erkenningsn. 443.439.55 
Tel 02 537 49 97 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

————

Rectificatie

Redactie 
29 juli 2008

In diverse publicaties van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze 
website is gesuggereerd dat de heer M. Lippens zich zou hebben 
schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het verrichten 
van seksuele handelingen met kinderen. Wij begrijpen inmiddels dat 
deze aantijgingen geheel ongefundeerd zijn, dat daarvoor geen enkel 
deugdelijk bewijs voorhanden is en dat wij daarmee onrechtmatig hebben gehandeld jegens de heer M. Lippens. Wij hebben de artikelen van de website 
verwijderd. Deze zullen niet terugkeren. ”

Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6633

71.  Erik B. 
31 Jul 2008 om 15:48 

@Morkhoven.

Ook hier, de macht der corruptie.

Er zijn nauwelijks nog vrije media…

72.  Morkhoven 

3 Aug 2008 om 13:01 

Aan Erik B.

Ja, in Nederland zullen de mediagroepen ook wel alles voor het zeggen hebben alhoewel Marcel Vervloesem van onze vereniging door het Nederlandse 
College van Procureurs-generaal in Den Haag onlangs wel werd uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort terwijl het 
Belgische College van Procureurs-Generaal zich gewoon onbevoegd verklaarde in deze zaak en ons schrijven omtrent de gestolen cd-roms Zandvoort van 
de Koning op het hof van beroep te Antwerpen, enkel maar doorstuurde naar de procureur-generaal te Antwerpen.

Van de redactie van de krant ‘Het Vrije Volk’ die waarschijnlijk de ‘Week van de democratie’ in Nederland heeft georganiseerd (zie voorgaand berichtje) 
ontving ik intussen het volgende antwoord:

1 aug. 2008 

Geachte heer Boeykens,

Onderwerp: Micha Kat

Micha Kat heeft zelf geen verdediging gevoerd tegens Fortis / Lippens. Dan wordt het voor Het Vije Volk natuurlijk onmogelijk om wel een verdediging te 
voeren. Immers de heer Kat kent de bewijzen tegen Lippens. Wij niet.

Dat betekent natuurlijk niet dat wij Micha Kat hebben laten vallen.

Hoogachtend,

Duns Ouray

73.  Erik B. 
3 Aug 2008 om 20:06 

Het is toch al weer even geleden dat het dossier Zandvoort ter sprake kwam en er sprake was van aanzienlijke aantallen slachtoffers tussen het 
materiaal. 
Verder schijnt dit ook ter beschikking te zijn gesteld. Op dit materiaal zijn dus grote aantallen bekende en onbekende daders te zien. Nu is er dan een 
hoorzitting geweest. Het is natuurlijk zo dat er in andere gevallen, als er geen belangrijke personen te zien zouden zijn, deze al van hun bed werden 
geplukt op basis van herkenning. Tegen de tijd dat dit materiaal is onderzocht zijn de betrokkenen al dood. Ik zie in Nederland geen andere houding dan 
in Belgie tav pedofilie. Listig zijn ze.

74.  Morkhoven 

4 Aug 2008 om 12:56 

Aan Erik B. 
Ik weet niet of het in Nederland veel beter is dan in België. 
De manier waarop de zaak Demmink werd aangepakt, lijkt mij toch ook niet correct te zijn. 
Marcel Vervloesem van onze vereniging werd door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag wel uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de 
kinderpornozaak Zandvoort (iets wat in België gewoon onvoorstelbaar is) maar het is nu natuurlijk afwachten wat de Nederlandse justitie nu verder met 
de informatie van Marcel Vervloesem gaat doen. 
Hoe het met de persvrijheid in Nederland bestaat, weet ik niet. 
Ik heb de indruk dat Misha Kat niet echt wordt ondersteund in de Nederlandse pers. Misschien is men zich niet voldoende bewust van het feit dat er, na 
Misha Kat, nog andere journalisten door middel van klachten zullen worden aangepakt. Het is dus belangrijk dat men reageert. 
Persoonlijk vind ik het vreemd dat Maurice Lippens altijd gezwegen heeft en nu plotseling een klacht indient waarbij hij zich ontpopt tot sponsor van 
kinderrechtenorganisaties. 
Misschien heeft het wel te maken met de artikels die Misha Kat rond de Fortis Bank geschreven heeft. 
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Nederland kent natuurlijk ook zijn mediagroepen. Die zijn voor een deel verbonden met de mediagroepen in België die de kinderpornozaak Zandvoort 
(en ook andere zaken) mee in de doofpot stoppen. In die mediagroepen zetelen belangrijke industriëlen en politici die deel uitmaken van allerlei 
management-organisaties en die tevens op feestjes zoals die van de xxxxx-boys te zien zijn. 
Voorts zullen er in Nederland wel hier en daar journalisten zijn die wel graag over bepaalde zaken zouden willen schrijven maar die van hun redactie de 
opdracht hebben gekregen om erover te zwijgen.

75.  This the Ant 

4 Aug 2008 om 17:59 

@Morkhoven. 
Terzake van de hoorzitting, we hebben een gezegde. Een zwaluw maakt nog geen zomer… 
Gezien de gang van zaken rond de dossiers die door Justitie in Nederland zijn verdwenen: 
Het betreft lieden die hier in Nederland en Belgie hoge bestuurlijke functies uitoefenen, in de politiek, bij Justitie, bij de Politie, korpsbeheerders en 
burgemeesters en in de top van het bedrijfsleven van bekende organisaties, waarin miljoenen omgaat. 
Op het verdwenen materiaal staan 10duizenden(!) slachtoffers, kinderen veelal en betrokkenen. De houders van dit materiaal zouden kennis dragen van 
gevallen ontvoering, pedofilie, marteling, verkrachting, moord en mogelijke satanistische activiteiten als zwarte missen bezoeken en organiseren. 
Verder worden de slachtoffers die er zijn, overlevenden blijkt zelfs,(!) genegeerd door Justitie en politie… Het materiaal waar de grote aantallen daders 
op staan wordt zelfs verduisterd door de politie en Justitie. Medeplichtigen dus. 
Van S.G. van Justitie, J. Demmink hoor je niets meer… 
Moet je dan niet gewoon concluderen dat de samenleving ten prooi is gevallen aan crimineel gestoorden en moordenaars van kinderen ofwel hun 
medeplichtigen? En de politiek ook, die in Nederland volstrekt ruggegraatloos zijn en ook ten prooi gevallen aan hun hartstochten? En dat als de 
mediagroepen dit alles goedvinden, want al decennia hier te lande zwijgend, deze zodanig zijn geinfiltreerd door gelijkaardige criminele lieden die over 
zo een macht beschikken dat zij deze vuiligheid kunnen uithalen met kinderen en tegelijkertijd topposities bekleden, in het bedrijfsleven, als 
topambtenaar, als politiemedewerker, in de politiek of bij Justitie? 
Het merendeel van deze mediagroepen doet er bewust het zwijgen toe, we weten welke dat zijn. Ook zij zijn dus geinfiltreerd. 
Het is dus zeer, zeer kwalijk te noemen dat Micha Kat hier alleen in lijkt te staan. Macht. 
En ja, het is verwonderlijk om niet te zeggen hilarisch, dat de heer xxxxx, topman van Fortis, nu een sponsor is van kinderrechtenorganisaties met de 
getuigenverklaringen die algemeen bekend zijn. Zie de X-files. 
Maar de heer xxxxx is dan ook een Meester der Illusie. 
Dat is de aard van het beestje.

76.  harry van groen 

5 Aug 2008 om 09:12 

Beste Jan Morkhoven. 
In het kort de persvrijheid in Nederland. 
De hoofdredacteuren drinken elke maand een koppie thee bij ons staatshoofd. 
Daar wordt fijntjes gezegd wat wel en niet ,in “staatsbelang 
geschreven en gezegd mag worden.Eeen ieder wil natuurlijk dat koppie tehee wel blijven drinken met HM. 
Dan worden hier TV programma’s gekocht. 
Dan krijgen ze hier belastingvoordelen ,zo subsidies ed.van onze regering. 
Dat heet dus persvrijheid. 
Als een journalist buiten de pot pist ,dan wordt hij terug gefloten ,en ja wat wil je met een hypothekie van de bank en vrouw en 2 kinderen? 
De voorzitter toen van hoofdredacteuren ,zo ook van TROUW ,hier een christelijk ,gristelijk blad heb ik verzocht HM niet meer haar kerstrede te laten 
houden ,gezien het op het verkeerde been zetten als gristen. 
Heeft niet geholpen ,terwijl mijn vader dat blaadje in de tweede oorlog ,toen verzet krant dus ,met gevaar voor eigen leven ,in Amsterdam wel eens 
heeft rondgebracht. 
Zelf heb ik 25 jaar lang stukjes naar kranten gestuurd ,met toch wel interessante gegevens ,nooit geplaatst ,onder mijn verantwoording dus. 
Het zal in België wel niet anders zijn.

77.  harry van groen 

8 Aug 2008 om 13:42 

Omdat mijn stukjes niet geplaatst werden ,heb ik bij NVJ geklaagd.Dit ging oa over advocaten. 
MR Boukema was voorzitter ,U begrijpt het al een advocaat. 
Ik denk dat de verdere vereniging nooit mijn klacht heeft gezien. 
Zo stond een fascistische deurwaarder voor de deur ,met 2 verhuiswagens. 
Aangezien ik een zaak had ,hier ,goodwill,wilde ik een algemeen stukje plaatsen in het plaatselijk krantje. 
Werd geweigerd.Ik wilde het toen als advertentie op laten nemen ,ook dat mocht niet. 
Ik werd niet ,onterecht ,smadelijk behandeld.

78.  E-bee 

8 Aug 2008 om 14:42 

Het is hier te lande zo dat de zgn achtenswaardige media het gehele onderwerp structureel pedofiel kindermisbruik door bestuurders en al haar 
schandelijke facetten, wat hier bij een van de laatste verdedigers van vrije meningsuiting nog wordt behandeld, Micha Kat, negeert.

Het is niettegenstaande de ranzige feiten een onderwerp voor de zgn achtenswaardige media “waar men zich de vingers niet aan wil branden” 
Intussen distantieert men zich met intellectualistische prietpraat van de oude media en met name de linkse, die hier trouwens alle ook niet over willen 
schrijven.

Zij die dan toch in die “Laatsten der Mohikanen” nog proberen over te komen als vooral journalistiek verantwoord, onafhankelijk en deskundig, vallen 
door de mand zodra je maar even aan de boom gaat schudden. terzake van dit onderwerp…

Nu zie ik hier dat er financiele voordelen worden behaald als men gewillig zijn ongetwijfeld zeer intellectuele met feiten gestaafde mening geeft maar 
heikele onderwerpen, die deze topbestuurders heden ten dage betreffen, geheel uit de weg gaat.

Aangezien het hier dezelfde Sinistere Organisatie betreft die zich met dit op internationale schaal transporteren van kinderen en babys en kindermisbruik 
bezighoudt heb ik reden om aan te nemen dat dit dus hier ook het geval is. 

Dat geeft wel aan met voor journalistiek geweten we te maken hebben, ook in Nederland, indachtig bijvoorbeeld alleen al de 88.539 verdewenen babys 
en kinderen van de 4 CD-roms die zijn verdwenen in slechts 1 zaak(!) namelijk Zandvoort.
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Trek ook aan de bel!

« Call to the international media: expose this! Uit de X-files: pedo-horror in Holland »

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje
Gepubliceerd door Micha Kat 18 juli, 2008 in Algemeen. 

koffertje.jpg Reeds meer dan twintig gevallen van uiterst verdacht ‘informatie-verlies’ door 

mensen van Justitie en Defensie zijn de afgelopen jaren op opvallende wijze in de 

media gekomen; deze week kwam daar weer een geval bij van een officier van justitie te Almelo. 

Deze website heeft er eerder op gewezen dat deze gevallen (zie hier een min of meer ‘complete lijst’) 

het ware drama vormen van het pornografische moeras waarin Justitie in ons land verzeild is 

geraakt. Het gaat namelijk maar door en door! In onze ogen kan er geen andere verklaring zijn voor 

al die verdwijnende (en al dan niet weer opduikende, nog absurder!) koffertjes en USB-sticks dan dat 

de ambtenaren in kwestie one way or another worden gechanteerd. Met pornografisch en mogelijk 

pedofiel materiaal, dat moge duidelijk zijn. Wanneer wordt de politiek nu eindelijk eens wakker?

11 Reacties op “Opnieuw officier ‘beroofd’ van 
koffertje”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wijze van Zion 

18 Jul 2008 om 08:03 

Werd gisteren al gemeld: weer terecht…..

2.  Dirk 

18 Jul 2008 om 08:39 

Standaard voor het gebruik van documenten buiten de deur een kopie maken en in een plofkoffer vervoeren, 
net als bij geldtransporten, oplossingen zijn soms eenvoudig, te eenvoudig blijkbaar.

3.  Jurrien 

18 Jul 2008 om 10:10 

Beste M.,

Je draaft nu een beetje door hoor. Dit soort berovingen is standaard. Gewoon dom van de betreffende 
medewerker, maar in mijn ogen absoluut niet betrokken bij wat voor operatie dan ook. 
Probeer feiten en in fictie te scheiden. 
Hoe dan ook, ik lees met veel genoegen deze website.

4.  Kartonnen Hond 

18 Jul 2008 om 18:36 

Ben het wel eens met Jurrien. Het is best mogelijk dat er tussen die reeks van knullig ‘verloren’ laptops of USB-
sticks ook wel eens een geval zit dat dient om de werkelijke reden (chantage) van het op straat komen van 
gevoelige informatie te verbloemen, maar dat dit schering en inslag zou zijn…? Hoe erg moet de situatie in 
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Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje at Klokkenluideronline

Engeland dan wel niet zijn, getuige een bericht in de Telegraaf van vandaag (hoewel… remember Jersey…): 

Honderden laptops van Britse Defensie gestolen 
LONDEN - Meer dan 650 laptops zijn de afgelopen vier jaar van het Britse ministerie van Defensie ontvreemd, 
dat is bijna het dubbele van het aantal waar het departement voorheen van uitging. Verder maakte Defensie 
ook bekend dat 131 usb-sticks met geheime documenten zijn gestolen of verdwenen. 

FOTOJACQUES ZORGMAN 
Volgens het liberale parlementslid Sarah Teather ,,kan deze regering gewoonweg geen geheime informatie 
bewaren”. Ze spreekt van een ,,stuitende incompetentie” van de kant van de regering-Brown. Een 
woordvoerder van het ministerie van Defensie zei dat een onderzoek gaande is en dat maatregelen worden 
genomen om de databescherming te verbeteren. 
De afgelopen maanden is de regering opgeschrikt door een reeks schandalen waarbij de privacy van de burgers 
in het geding kwam. Vorig jaar november verloor de belastingdienst de gegevens van 25 miljoen burgers. En in 
januari meldde Defensie een laptop te hebben verloren met daarop de persoonlijke informatie van 600.000 
mensen.

5.  AIRVD 

19 Jul 2008 om 01:37 

Desinformatie is een belangrijk -zo niet de belangrijkste- wapen van geheime diensten. 
Zo’n nieuwsbericht kan dus bijvoorbeeld bedoeld zijn om te laten zien hoe zwakzinnig die diensten zogenaamd 
zijn. Ze kunnen niet eens informatie geheim houden laat staan dat ze een complot in elkaar kunnen knutselen 
moet het volk dan geloven. 
Is een mogelijkheid hoeft niet altijd.

Al geloof ik dat er achter de diefstal van deze koffer geen complot schuilgaat, het was gewoon diefstal. Maar ik 
ken de inhoud van de koffer natuurlijk niet. Misschien komt dat nog.

6.  Micha Kat 

19 Jul 2008 om 08:41 

@jurrien 
@kartonnen hond 
het alarmerende zit m vooral in de ‘gretigheid’ waarmee het OM dit soort zaken geheel UIT ZICHZELF naar 
buiten brengt. Waarom op dit gebied opeens een overdaad aan ‘eerlijkheid’ terwijl het OM op alle andere 
gebieden de leugen tot uitgangspunt heeft verheven? 
In het onderhavige geval waarin de koffer reeds na een dag weer werd terggebracht is de ‘openheid’ helemaal 
lachwekkend. Blijkbaar is het belangrijker reeds direct een persbericht over het verlies te verspreiden dan even 
een dagje af te wachten of de koffer wellicht toch ergens opduikt. 
De info uit Engeland is erg interessant. Het zou ook daar heel goed om chantage kunnen gaan daar na 
Nederland en Belgie Engeland nadrukkelijk in beeld komt als land der sexual perverts!

7.  Observator 

19 Jul 2008 om 10:04 

Je hoeft geen last te hebben van paranoïa om te erkennen dat Micha Kat een duidelijk punt heeft. 
In deze list-leugen-en-bedrog maatschappij is wantrouwen zéér op zijn plaats.

8.  John Mierenhoop 

19 Jul 2008 om 13:02 

@Micha Kat,

Het kan nog gekker en nog bonter. Lees dit eens!

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/politieman-blijkt-lid-drugsbende.html

Wat is er in hemelsnaam aan de hand hier?!?

9.  Wijze van Zion 

19 Jul 2008 om 21:35 

Komt zoiets niet gewoon van de “politietelex”….?

10.  Frederick 

20 Jul 2008 om 14:34 

Hihihi….dit is echt gíllen!

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/foto-hulp-aan-de-armen-kwam-uit-een.html

11.  Kartonnen Hond 

21 Jul 2008 om 06:59 

De Britse klucht gaat nog verder:

Britse premier Brown verliest mobieltje 
Uitgegeven: 20 juli 2008 07:34 
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Laatst gewijzigd: 20 juli 2008 08:26 

LONDEN - De Britse premier Gordon Brown is zijn mobieltje kwijt nadat een naaste medewerker van de premier 
het verloor tijdens een bezoek aan China eerder dit jaar. 

Volgens het Britse weekblad Sunday Times zit de Chinese inlichtingendienst erachter.
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Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« De grootste cover-up uit onze geschiedenis Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje »

Call to the international media: expose this!
Gepubliceerd door Micha Kat 15 juli, 2008 in Algemeen. 

demmink.jpeg Aan alle lezers van deze site: forward deze link naar as many as foreign 

media as you can find! 

The Netherlands faces the most criminal of paedophilic gangs and a total breakdown of law and 

order. Elite of Dutch politicians and Dutch law-enforcement involved. Government blackmailed for 

years and years. Biggest media-cover up in the history of Dutch press.

Outline of Dutch Demmink-case for the international media.

Facts about the Dutch Dutroux-case and the blackmailing of government

1.  In the summer of 1996 Marc Dutroux was arrested in Belgium. In the ensuing process, which 

resulted in his conviction in 2004, many indications and documents pointed at the involvement 

of Dutch politicians and other important people in the abuse of children for sexual purposes. 

These leads however were never followed. 

1.  In 1998 the Dutch prosecutors in Amsterdam were working on the so called ‘Rolodex case’ in 

which a bunch of very high-ranking people were suspected of being member of a gang of 

abusers of children. Among those people were a former minister of the cabinet, the personal 

counsel of queen Beatrix and two leading criminal prosecutors. The police was already 

preparing to make arrests and search houses, when the whole operation was killed. It later 

emerged in the so called ‘Runderkamp-papers’ (named after a leading journalist from the 

NOS, the Dutch main news-medium, who worked on the case) that a very high official in the 

Ministry of Justice in the Hague, mr. Joris Demmink, played a strange role in the affair: he 

was suspected of being a member of the gang but also leaked information from the 

prosecution to the suspects. Police officers and also mr. Runderkamp thought that this role of 

Demmink was behind the decision to cancel the ‘Rolodex-operation’ as suspects were warned 

and had the chance to destroy evidence.

1.  In april 1998 Dutch television-documentary Netwerk broadcasted two items about a bunch of 

criminals smuggling young children to the Netherlands from Eastern Europe for sexual 

purposes. Netwerk laid hands on telephone-taps from the Rolodex-case; in these taps we hear 

a very high ranking official from the Ministry of Justice named ‘Joris’ ‘ordering’ some children 

for the weekend. The official identity of this ‘Joris’ has never been officially clarified, although 

now it is a ‘public secret’ that it is Joris Demmink.

1.  In November 2002 mr. Joris Demmink is appointed as the highest official on legal matters in 

the Netherlands. As his appointment lay on the table, there were 40 warnings and indications 

of his criminal sexual behavior. They were all laid aside.
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1.  In October 2003 two Dutch magazines published long and detailed stories about mr. Joris 

Demmink abusing under-aged prostitutes in a public park in the south of the country. It was 

published that he used his state-paid limousine to abuse young children on the back bench. 

The cabinet reacted vehemently by saying it were all lies. One week later however, one of the 

abused children in the park indicts mr. Demmink for criminal offense. Two days later it is 

made known by the cabinet that the indiction was ‘false’. Demmink in the meantime confesses 

to two journalists that he has had sex with under-aged children . This is later reported by the 

NOS evening journal on television. But than the lawyers for Demmink start fighting the 

allegation, resulting in a ‘sort of’ rectification by the NOS.

1.  In april 2007 the whole affair gets an international dimension as a lawyer for an important 

Turkish-Kurdish businessman and politician again indicts mr. Demmink for sexual abuse of 

children. This lawyer has the most shocking of stories, all very well documented with tapes, 

video’s and Turkish police-reports. The basis of this new allegation is that the Turkish 

government has blackmailed the Dutch government by threatening to ask for the eviction of 

mr. Demmink to Turkey for sexual crimes committed in Turkey if the Dutch did not put the 

Kurdish businessman in jale for life. The Turkish government wanted to get rid of this 

businessman because he had evidence that the Turkish government at that time (under Tansu 

Ciller) was heavily involved in exporting of drugs and was spreading this evidence around the 

world. The Dutch government succumbs to the Turks, mainly because the Turks have 

photographs of Demmink abusing children in Turkey, and organize a complete ‘fake-process’ 

to get the Kurdish businessman convicted. In this process they used specially fabricated and 

manipulated telephone-taps. That these taps were fake has been proven by more than ten 

specialists from the Netherlands and the USA.

1.  In 2008 there are many more indications that the whole legal system in the Netherlands is 

corrupted by blackmail as many big criminals can walk free for the most bizarre of reasons. 

Again the Rolodex-case comes to the forefront: the indications of blackmail focus around 

cases handled by prosecutors who were also member of the abusive gang. Another indication 

for blackmail are the 20 or so cases in which highly classified files were ‘lost’ or ‘stolen’ from 

high-ranking officials. These files mostly contained information about high-profile criminal 

investigations.

1.  In the summer of 2008 the Dutch government denies any indication of criminal offense by mr. 

Demmink or by other high-ranking officials. Demmink is still in function in the Ministry of 

Justice. The lawyer for the Kurdish businessman now has appealed against a court-ruling not 

to prosecute mr. Demmink. The higher court is due to rule in September about this appeal. 

This is the last chance of mr. Demmink being brought to justice.

The last medium in the Netherlands researching this case has stopped working on it in 2007. At this 

moment, the media keep quiet or are protecting mr. Demmink by writing that he is a ‘victim of a 

slandering-operation by criminal gangs’ without elaborating any further. I have written many stories 

about this case on the internet and want it to come out in the international media as I have not the 

slightest doubt on the extreme seriousness of the situation in my country.

This is a ‘master-link’ summarizing the basic facts. Underneath this link are many more links 

solidifying the evidence.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

It is in Dutch however
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87 Reacties op “Call to the international media: 
expose this!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  DeathtotheNWO 

15 Jul 2008 om 09:13 

Hallo Allemaal 
Iemand zin in wat bewustwording?

Bekijk en beluister de volgende engelse speech. 
Type in google: David icke the big picture

Bovenste link

“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because 
nobody sees it”. 
“It is unwise to be too sure of one’s own wisdom. 
It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might error”.

Mohandas Gandhi

Ejj en Joris als je dit leest…. je kan de pot op… 
Laten we het beschaafd houden.

Micha kat…. bedankt ;)

2.  Nuance 

15 Jul 2008 om 11:11 

Goed initiatief. Micha, ik zou wel die HTML-codes eruit halen, en Baybasin bij naam noemen, plus de contact-
informatie van zijn advocaten en concrete gegevens over het proces (datum, plaats e.d.). Ook buitenlandse 
journalisten kunnen immers niet zomaar wilde geruchten publiceren, ze hebben verifieerbare feiten en 
woordvoerders nodig. Zet daarom ook je eigen emailadres erbij.

3.  Nick 

15 Jul 2008 om 11:39 

Hallo Micha,

Je brengt heel wat teweeg Micha. 
Bij mij is deze materie voor het eerst gaan leven bij de onwezenlijke diepe onrechtvaardigheid gelinkt aan het 
lot van dappere mensen als Ad Bos en Fred Spijkers. 
Nu komt het hele Demmink verhaal er nog overheen. 
En wat gebeurt er? Veel te weinig… 
Het is te ziek om het te kunnen bevatten. 
Je wilt het niet weten en doorgaan met je eigen leven om er wat van te maken. 
Micha, heel sterk dat je de samenleving probeert te mobiliseren. Ga door…Het gaat lukken. 
Afgelopen week zag ik op TV de Paus verontschuldigingen stamelen over het misbruik van kinderen door 
kerkelijke autoriteiten. 
Het werd tijd na al die honderden jaren…… 
Als onafhankelijke journalisten zoals jij zo doorgaan, 
dan komt de tijd dat politici als J.H Donner of J.P Balkenende of Mark Rutte (Demmink is ten slotte VVD) net als 
de Paus publiekelijk door het stof moeten gaan. 
Heb geduld dus! 
Gisteren opnieuw door aanhoudende verhalen uit Jersey opgeschrikt. Tik ’s in Google “Jersey Children rape” en 
de verbijstering slaat opnieuw genadeloos toe. Je leest over links naar ons kikkerlandje. Volg bijv deze link:

http://www.droitfondamental.eu/07-ZandvoortBase.htm

Ik wil het allemaal niet weten maar..je moet wel!

groeten,

zomaar een bezorgde en verontwaardigde Nederlandse Burger.

4.  AIRVD 

15 Jul 2008 om 12:02 

Beste Micha, de buitenlandse pers heeft in het verleden altijd al over gevoelige Nederlandse kwesties 
geschreven terwijl de Nederlandse media deze doodzweeg. Dit verbond is een mondelinge afspraak tussen 
politiek en hoofdredacteuren.

5.  K. W. 
15 Jul 2008 om 12:10 

Micha, even nog eens door de spellingschecker! 
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Jale? Ik neem aan dat je jail bedoeld :)  
Zal een en ander weer eens gaan publiceren op de vrijspreker, zoals eerder in deze 2 artikelen: 
http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/06/corrupt-corrupter-justitie/

en 
http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/12/justitie-is-corrupt/

6.  AIRVD 

15 Jul 2008 om 12:17 

Micha, ik zou je nog het volgende boek willen aanraden: “Transformation of America” van Cathy O’Brien. Lees 
dit boek en je wereld zal niet meer hetzelfde zi 
n. Dit boek gaat over structureel seksueel misbruik van kinderen door hooggeplaatste Amerikaanse 
regeringsfunctionarissen. Het boek is gratis te downloaden in pdf formaat. Ff googlen op de titel.

7.  Nuance 

15 Jul 2008 om 12:44 

@K.W. “dat je jail bedoeld.” Als je corrigeert (prima), maak dan niet zelf zo’n domme taalfout (het is immers 
‘bedoelt’). 

En Micha, pas in al je emotionele verontwaardiging op voor ‘jumping to conclusions’ en andere onjuistheden. Zo 
schrijf je: “Demmink in the meantime confesses to two journalists that he has had sex with under-aged 
children.” Volgens de berichten op je eigen site had hij alleen gezegd dat hij niet altijd naar de leeftijd vroeg. 
Dat is iets anders! Ok, je kunt er veel bij vermoeden, maar hij heeft dat niet bekend. Kijk uit voor de 
tunnelvisie waar het OM af en toe zo sterk aan lijdt. Blijf ook kritisch naar jezelf. In je eigen belang, want het 
wordt nu al te makkelijk om je af te doen als een soort wild om zich heen slaande dorpsgek. Als er iets is waar 
doofpotbouwers behoefte aan hebben, is het wel aan het gek verklaren van hun belagers (kijk naar Regina Louf 
en de eerste Dutroux-onderzoekers, zie ook de vervalste gekverklaringen van Fred Spijkers, enz.).

8.  tubbie 

15 Jul 2008 om 13:09 

Bonjourrrrr,

Nog even….. Dan vuurwerk in NEDERLAND en omstreken. 
Te beginnen in Arnhem!!Krikke-gate.

Maarten V

9.  MIRJAM OOMS 

15 Jul 2008 om 13:20 

Goedemiddag,

www.leugens.nl

Adam Curry verlegen met beschuldigingen.

mvg,

10.  E-bee 

15 Jul 2008 om 13:24 

Paulien Krikke:

Waar zou ze het vak geleerd hebben? Ik denk bij oom Job.

Dat zijn nu onze korpsbeheerders….snappie?

11.  Emile 

15 Jul 2008 om 15:34 

Als je deze case zo aan internationale media voorschotelt, dan zou ik ook verwijzen naar andere fouten van 
Justitie cq overheid: 
- affaire Spijkers: duurt al jaren, overheid zit goed fout en blijft toch tegenwerken 
- affaire Oltmans: door de overheid jaren tegengewerkt. Door de vasthoudendheid van Oltmans toch gewonnen 
door Oltmans. NB Overheid moest 15 M Euro betalen

Dan de diverse foutjes van NL rechtspraak: 
- Puttense zaak - 2 mannen onterecht veroordeeld 
- Schiedamse parkmoord 
- affaire Lucia de B- veroordeeld op onzinnig bewijs…. 
- Chipshol affaire

Man en paard noemen…. Aannemelijk maken dat er in Nederland weinig klopt van behoorlijke rechtsgang 
(zeker als je strijdt met overheid of grote maatschappijen als OHRA, KLM…)
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12.  Rudolf Paul 
15 Jul 2008 om 16:02 

Deventer Doofpot/Beerput

13.  H.Krol 
15 Jul 2008 om 16:41 

H.Krol 
Joost Tonino, Joris Demmink. Fokke Fernhout… 
Wie volgen deze topmagistraten op als de beerput echt opengaat?

14.  IL 

15 Jul 2008 om 16:49 

Heb het aan 5 kranten en drie T.V. channels gemeld, allen in het buitenland uiteraard.

Micha, succes!!

15.  E-bee 

15 Jul 2008 om 17:32 

H. Krol.

Ja, dat bedacht ik me ook, maar de ervaring heeft geleerd dat dit niet sinds eergisteren plaatsvind, zeer 
wijdverbreid is, internationaal vertakt is en er kinderen worden rondgepompt, tot in de hoogste toppen van het 
systeem zit, onder het oog van politieke struisvogels, genegeerd door de meeste media die zichzelf gewetensvol 
acht, en de gehele magistratuur van onder tot boven gecorrumpeerd en incompetent is. (zie K. de Werd, de 
oppositie) En waarbij de opvolgers in datzelfde systeem zitten.

Dat wordt inderdaad lastig… want met poppetjes verplaatsen zijn we er dan nog niet. 

Maar op dit moment gaat alle aandacht natuurlijk uit naar de huidige dubbeldekkende Pontifex…maar er is veel 
meer aan de hand…

16.  E-bee 

15 Jul 2008 om 17:45 

Waar een klein landje al niet groot in kan zijn…

17.  Dr.Oetker ist nicht Kaltgestelt 

15 Jul 2008 om 17:55 

Hoi Micha,

Er is een stukje over je geschreven in het volgende blog:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/wat-is-er-aan-de-hand-met-justitie.html

18.  Kartonnen Hond 

15 Jul 2008 om 18:35 

Nu de link tussen het gruwelhuis met Jersey en de Zandvoortse kinderpornozaak is gelegd (zie Telegraaf van 
gisteren), vallen plotseling ook een paar andere kwartjes op hun plaats. We schrijven immers 1998, hetzelfde 
jaar waarin het Rolodex-onderzoek werd gefrustreerd. Wel staat er in onderstaand bericht van Kleintje 
Muurkrant wel een fout: in 1998 zat Docters van Leeuwen niet meer op zijn plek binnen het OM, laat staan dat 
hij binnen de BVD nog iets in de melk te brokkelen had (daar was hij al weg sinds eind 1994): 

Van Estoril naar Zandvoort (4) 
9 februari 2003 
Volgens de voormalige verbindingsofficier tussen de Russische KGB en de Oostduitse Stasi Wanja Götz (alias 
‘Grigori’) werden door zijn werkgevers heel wat vertegenwoordigers uit de top van de westelijke samenleving 
zoals ministers, rechters, industriëlen etc. gechanteerd met beeldmateriaal van hun pedofiele activiteiten. De 
jeugdige slachtoffertjes waren meestal door de Stasi uit Oostduitse weeshuizen geplukt en naar het westen 
gesluisd. Na de val van de Muur zou die kennis niet langer voor politieke doeleinden zijn gebruikt maar voor het 
verwerven van harde valuta. Deels door de kinderkruipers zelf uit te melken, deels door de verkoop van het 
bewuste materiaal aan de Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Een sleutelrol bij zowel die chantage-
operatie als die uitverkoop zou zijn vertolkt door Stasi-agent Rainer Wolf, de vader van de in juli 1993 in het 
Nederlandse kinderpornowereldje zoekgeraakte Manuel Schadwald. De jongen zou een tijd lang werkaam zijn 
geweest in het Rotterdamse jongensbordeel van de tegenwoordig in Schiedam wonende Lothar Gandolf die 
‘zijn’ pupillen ook beschikbaar stelde voor allerlei escort-klusjes. Niet zelden bij zogenaamde 
hoogwaardigheidsbekleders. 
Een andere lowlife die binnen dit westeuropese netwerk van de Stasi actief zou zijn geweest, is Marc Dutroux. 
Gegevens daarover zouden via de CIA bij haar Belgische kleine broer terecht zijn gekomen. Maar die is 
blijkbaar zo van ze geschrokken dat ze aan een enorme tros witte ballonnen zijn gehangen bij een krachtige 
noordoosten wind. Nooit weg zo’n Atlantische oplossing. Dat Dutroux kinderen ‘leverde’ voor het verlevendigen 
van high society-parties was al eens eerder verklaard door Regina Louf alias X 1 (zie Het Kasteel in De 
Morgenster). Maar de sinistere aanwezigheid van de Stasi en de KGB achter dit soort vermaak is maar 
mondjesmaat aan de orde geweest. Zonder twijfel is dit alles wel van invloed geweest bij het onderzoek naar 
de moord op de Duitse pornoproducent Gerrie Ulrich. Zodra zijn ruwe heengaan in 1998 bekend raakte werd de 
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BVD-agent Theo Bot door zijn hoogste chef Docters van Leeuwen naar het OM gedirigeerd en opgezadeld met 
een geruisloze afwikkeling van de affaire. Dat wil zeggen het overvloedige beeldmateriaal en andere data 
veiligstellen en het onderzoek de berm induwen. Vooral omdat her en der werd gefluisterd dat ook een lid van 
het Koninklijk Huis uit spelevaren was geweest op de Apollo. Het schip van Ulrich waarop van tijd tot tijd 
filmmateriaal werd geschoten. Theo Bot is nu al weer een paar jaar de op een na hoogste functionaris van de 
AIVD, de opvolger van de BVD. En de zaak Ulrich is ter ziele. Net als de zaak Schadwald en de zaak Nihoul. Het 
wachten is op Dutroux.

19.  E-bee 

15 Jul 2008 om 18:48 

Het kan zijn dat criminelen het materiaal hebben om ze een poot uit te draaien of hun activiteiten in de luwte te 
houden. 
Het kan zijn dat Justitie ook het materiaal heeft om hun aan te pakken en ze elkaar bij de “strot” hebben. 
En dat de zaak al gevaarlijke en controleerbare proporties heeft bereikt, decennia geleden. 
Misschien is dat wel de reden voor al die passiviteit en het gebrek aan pro of contra bewijs…

20.  E-bee 

15 Jul 2008 om 18:49 

sorry, oncontroleerbaar.

21.  Verlopen Kaas 

15 Jul 2008 om 19:28 

Heel goed Micha. Ik mag aannemen dat je wat redacteuren in Duitsland, Engeland en Belgie hebt aangemaild? 
De kans dat zij per toeval op je site stuiten is natuurlijk nihil.

22.  Grumble 

15 Jul 2008 om 19:37 

Ik heb hem hier aangemeld:

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=49542.0

23.  Wim 

15 Jul 2008 om 20:21 

Het hoeft geen perfect Engels te zijn (zo goed is mijn Engels nou ook weer niet), maar het lijkt me beter om 
toch een paar fouten even te verbeteren: jale -> jail, indiction -> indictment (indiction betekent iets heel 
anders!), april -> April, But thAn the lawyers for Demmink.. -> but thEn the lawyers for Demmink..

24.  Joost T. 
15 Jul 2008 om 20:56 

Biesemaat is jaloers. 
Ton Biesemaat is jaloers op de aandacht die Micha Kat genereert: 
“Het is veelzeggend dat advocate Adele Van der Plas zich niet met Micha Kat lieert”(sic) 
Lees zijn “bijdrage” en reacties op Leugens nl.

25.  abc 

15 Jul 2008 om 22:50 

http://www.spectator.co.uk/the-magazine/features/826056/the-establishment-paedophile-how-a-monster-hid-
in-high-society.thtml

Lees het artikel, stuur dan een niet-hysterisch mailtje naar Charlotte Metcalf, p/a Spectator.co.uk. Zij kan 
adviseren over de juiste aanpak…

26.  G.Roos 

16 Jul 2008 om 03:05 

Heb zojuist geprobeerd een comment over de zaak Demmink-Baybasin te posten bij het artikel van charlotte 
Metcalf. 
Het haperde, dus ik weet niet of het gelukt is. Kreeg wel de mededeling dat het comment niet dierkt zal worden 
gepubliceerd.

27.  Karel 
16 Jul 2008 om 10:20 

Kan Peter R de Vries, ”de held” van Nederland, als het gaat om opsporing van misdadigers hier niet eens 
aandacht aan besteden, of is ook hij bang om zijn vingers te branden? Of een ontploffing van de doofpot te 
veroorzaken..
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28.  waarheidsvinder 

16 Jul 2008 om 12:29 

Beste Karel,

Een tijd gelden sprak ik Adèle van der Plas over de zaak Baybasin. Zij en ik zijn de mening toegedaan dat Peter 
R de Vries zijn vingers niet durft te branden aan de zaak Baybasin/Demmink. De Vries wil wel zijn salaris en 
leven behouden. Als geheugensteun citeer ik Van der Plas: “Mensen waarschuwden ons: zijn jullie niet 
verschrikkelijk bang voor de gevolgen? Nou, dan gaan mijn vingers tintelen. De wet zegt dat het OM eventuele 
strafbare feiten in het overheidsapparaat moet onderzoeken. Ik doe dus niet meer dan mijn werk, mijn plicht. 
Maar ik begrijp heel goed waarop die mensen die ons waarschuwden doelen: de machinaties zijn zo sterk, zo 
machtig. Je loopt het risico op de een of andere manier verpulverd te worden - financieel of anderszins. Kijk 
naar de Gaykrant en Panorama die in 2003 over de seksuele escapades van de topambtenaar schreven. Zij 
kregen een publicatieverbod opgelegd. Het is duidelijk dat men geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te 
stoppen.”

En beste mensen geloof me want ik ben een oprechte insider.

In 2002 kon het Nederlandsche volk met tips terecht bij Peter R de Vries toen Fortuyn vermoord was. Nooit 
heeft hij naar het volk over deze zaak verantwoording afgelegd. Ik weet dat hij niet gelooft in een wijder 
opgezet complot. En wanneer komt de Vries eens met een uitzending over Chris van Werken, de vermoorde 
milieuambtenaar?. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat die er nooit zal komen zoals er ook geen 
veroordeling met een parketnummer is van die andere Joris van VWS.

Maar SOLIDARITEIT kan elk systeem omverwerpen.

29.  Hetty 

16 Jul 2008 om 12:44 

Niet alleen in Europa zijn al in de jaren tachtig onderzoeken gedaan naar misbruik van kinderen op “hoog 
niveau”. 
Misselijk makend…..

30.  Hetty 

16 Jul 2008 om 12:45 

Sorry.. ik was de link vergeten.

http://www.thelawparty.com/FranklinCoverup/franklin.htm

31.  Inanna 

16 Jul 2008 om 14:14 

@ Hetty, op dit Nederlandse blog staat daarover een artikel met de verboden documentaire. 
http://www.nwo-info.nl/2007/06/18/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-11/

32.  E-bee 

16 Jul 2008 om 16:25 

Hetty: 
Erg nteressant artikel, over die Law party betreffende The Franklin Cover up Scandal en een organisatie 
genoemd de Joint. Naar zeggen van geintervieuwde een Army intelligence Organisation. Een Israelische 
Zionistische Intelligence groep, met mogelijk Mossad lijntjes of meer waarbij de CIA een “bogey” is. Die het in 
feite voor het zeggen hebben. De amerikaanse regering hebben overgenomen en de touwtjes in handen heeft. 
En al net zo een vergelijkbare situatie opwekt als in Nederland. Kinder verkrachtingen, pedonetwerken, 
wapenhandel naar willekeurig wie, witwassen op grote schaal van drugsgelden en gelieerde wapenhandel. Dat 
doet een mens weer leven… 
En de stelling op het einde vond ik ook wel aardig:

A nation that has an incompetent government is vulnerable to abuse from both its own citizens and foreign 
nations.

33.  Wim 

16 Jul 2008 om 16:28 

Respect voor wat hier gebeurt !!!!!!

Middels the Arrow uitzending deze site gevonden….

Was niet geheel onbekend met de Demmink affaire, maar de info stroom die ik hier aantref is overweldigend ! 
Kan me niet aan de indruk onttrekken dat er ook een connectie met een aatal kopstukken uit het criminele 
mileu aanwezig is ! (beschikte immers MK niet over uitgebreide info over het destijds lopende Rolodex 
onderzoek ?)

Ja solidariteit maakt sterk…!

Je en masse vertrouwen in de staat der Nederlanden moeten opgeven!

Wat betreft de internationale link….waar mogelijk doorgelinkt… 
alle kleine beetjes helpen….Sneeuwbal moet gaan rollen !!!!

Mijn collega’s doen hetzelfde in hun enviroment !
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GA DOOR…GROTE KLASSE….BUST THE PEDO’s (the seed of evil)

Wim

34.  F. Devriend 

16 Jul 2008 om 16:31 

“De werkelijkheud herken je aan haar onwaarschijnlijkheid” 
Gerard Reve.

35.  Wim 

16 Jul 2008 om 16:36 

Iedereen is een klootzak todat het tegendeel is bewezen ! 
(Everyone is an asshole untill proven different)

Frank Zappa

36.  Alida 

16 Jul 2008 om 19:12 

Ik vind het heel erg goed dat dit steeds meer aandacht krijgt. Die grote pedofielennetwerken waarbij allerlei 
hoogwaardigheidsbekleders kennelijk betrokken zijn uit verschillende landen is natuurlijk niet alleen ziek, maar 
zo ontzettend gevaarlijk vanwege de chantabele acties. Je kan immers niet weten in hoeverre een land 
daardoor ergens in gemanipuleerd wordt, waar we helemaal niet op zitten te wachten en met misschien 
schadelijke consequenties die wij nu niet kunnen overzien. Ik vraag mij af of daar wel genoeg bij wordt 
stilgestaan.

Het meest stuitende aan dit verhaal (als het waar is) is dat het niet gewoon om pedofielen gaat, maar ook 
kennelijk hoogwaardigheidsbekleders die zich mede schuldig maken aan het folteren van kinderen en babies en 
deze voor de ‘fun’ vermoorden en zelfs op video zetten of deze (ver)kopen en dit in stand houden. Dit zijn wat 
mij betreft ’sociopaten’. En dat lijkt mij zo ernstig als dit het geval is waarbij misschien grootgraaiers in het spel 
zijn of mensen die de gewone burger vertellen hoe wij dienen te leven naar bepaalde normen en waarden. Deze 
mensen dienen achter slot en grendel te komen en het moet niet uitmaken welke ambt zij bekleden of welke 
ambtenarij of bedrijf zij daarmee onverlet schade toebrengen als dit in het nieuws komt. Het is te schunnig en 
te smerig voor woorden om dit te laten gaan of in een doofpot te stoppen.

Getuigen zijn vermoord/of onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen, zowel in de NLse zaak als 
in de zaak Dutroux.

Ministerie van Justitie komt hiermee op den duur onbetrouwbaar over en dreigt een enorm gezichtsverlies te 
lijden als het niet in staat blijkt te zijn om in te grijpen door misschien belangenverstrengelingen of chantage.

37.  Rudolf Paul 
16 Jul 2008 om 19:50 

Wie weet, Alida, is onze regering de huidige oolog in gechanteerd, hebben de Amerikanen tegen Balkenende 
gezegd: Doe met ons mee of wij laten plaatjes zien van jullie pedo-Claus met z’n klabanus in een jongens-anus, 
en van jullie billenhopsende Joris Demmink en andere hoogwaardigheidsbekleders.

38.  Alida 

16 Jul 2008 om 20:23 

Beste Rudolf Paul,

Ik weet niet of je het grappig of cynisch bedoelt …. maar toch zit het mij niet helemaal lekker en voor een 
oorlog zijn m.i. wel andere pressiemiddelen voorhanden.

Maar de files gelezen: België, Engeland, Nederland, Australië en Amerika dan schrik je toch wel even. En toch 
schiet het wel door mijn hoofd in hoeverre dit invloed kan hebben op belangrijke beslissingen. We weten het 
niet en het is nu speculeren. Het mag wat mij betreft niet in een doofpot belamdem.

Of vind je dit soort gedachten gek of sensationeel?

39.  Wim 

16 Jul 2008 om 20:24 

Even voor de goede orde: er zijn hier verschillende Wimmen…

40.  J.Brink 

16 Jul 2008 om 20:25 

@Rudolf Paul om 19.50.

Met Balkenende cum suis en met hoogwaardigheidsbekleders als Fokke Fernhout, Joost Tonino en Joris 
Demmink zal ook mij niets meer verbazen.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (8 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

http://www.volkskrantblog.nl/blog/3152


Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

41.  Rudolf Paul 
16 Jul 2008 om 20:50 

@ Alida 
niet grappig of cynisch bedoeld 
ik heb als 13-tot-18 jarige 5 jaar doorgebracht in een jongensinternaat in Australië en was als de dood voor 
sommige leerkrachten die een ongezonde belangstelling schenen te hebben voor naakte jongenslijven (we 
moesten iedere morgen in rijen onder de koude douche en daar kwam dan zo’n supervisor bij staan en je 
beloeren. 
ik heb iets tegen pedo’s - te veel verhalen over gehoord van andere jongens toen. 
het liefst zou ik alle pedo’s de hersens in slaan met een bijl

42.  Wieteke 

16 Jul 2008 om 21:25 

@Rudolf Paul,

Voordat je begint met meppen….wake my up, call my!

43.  Hetty 

16 Jul 2008 om 21:42 

vergeet portugal niet…

http://www.richardwebster.net/print/xportuguesekincora.htm

http://www.dailymail.co.uk/news/article-488654/Why-Portugal-haven-paedophiles–disturbing-backcloth-
Madeleine-case.html

@Alida.. 
Australie, heb je daar een link van voor mij?

44.  E-bee 

16 Jul 2008 om 21:58 

Alida: 
De quote van collega reguurder F.devriend vind ik erg toepasselijk op je bericht, ik ben bang dat je een prima 
intuitie hebt…

45.  L.J. Una 

16 Jul 2008 om 22:35 

Joris Demmink lijkt me wel beweze

46.  Alida 

17 Jul 2008 om 00:01 

@ Hetty,

Ik heb hier een link naar UK Indymedia, maar ik raad je aan zelf ook te googlen op prominent paedophiles 
Australia, een ander woord is high-ranking paedophiles.

http://www.indymedia.org.uk/en/2007/06/373972.html

Ik heb hier meer over gelezen, maar ik kan het specifieke zo snel niet vinden.

Als ik het tegenkom, plaats ik het hier alsnog.

47.  Alida 

17 Jul 2008 om 00:03 

Rudolf,

Ooh dan kan ik het plaatsen. Naar voor je dat je dat hebt meegemaakt, maar zo te lezen is het gelukkig daarbij 
gebleven.

48.  tess 

17 Jul 2008 om 07:34 

Waarom vervolgt het ministerie van Justitie Kat niet, als het allemaal leugens zijn: http://www.tessonome.
com/?p=1141#respond

49.  Ron 

17 Jul 2008 om 09:10 
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Misschien omdat het allemaal maar onzin is?

50.  tess 

17 Jul 2008 om 10:10 

@ Ron, 

of is dit nu een voorbeeld van de vrije meningsuiting?

Hoe dan ook … ik vind het wel een beetje raar, dat je zomaar over de hoogste ambtenaar van justitie belastend 
materiaal, in de vorm van zeer ernstige smaad, mag verkondigen en dat dan ook nog eens wereldwijd mag 
verspreiden!

Dus je mag hier dan ook zeggen dat Hirsch Ballin een kinderneuker dekt?

51.  Nick 

17 Jul 2008 om 10:47 

Alle links hierboven genoemd geven een stuitend en schokkend beeld van wat er wereldwijd aan de hand is, tot 
op de dag van vandaag. Regelmatig lees je over beeld en video-materiaal waarmee hooggeplaatsten worden 
gechanteerd. Waar is het ultieme bewijsmateriaal? De foto’s of video’s waarop hooggeplaatsten bezig zijn met 
hun smerige praktijken. Het chantagemateriaal… 
Zoiets als die schandelijke Nazi sexvideo met F1 baas Max Mosley in een overtuigende hoofdrol. Is er nooit foto 
of video-materiaal gelekt naar de media? Mag er tot slot fijntjes op wijzen dat Mosley niet is afgetreden.

Nick

52.  marc 

17 Jul 2008 om 12:18 

ik heb het geplaatst op forum david icke

i read the news today, oh boy

53.  tess 

17 Jul 2008 om 13:35 

Oprah Winfrey is ook nog een mogelijkheid … ik bedoel als je van de texaanse beefburgers kan winnen …

54.  marc 

17 Jul 2008 om 13:38 

eh Tess,

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

is het antwoord OP je vraag

55.  tess 

17 Jul 2008 om 13:41 

Marc,

Bedoel je deze vraag: Dus je mag hier dan ook zeggen dat Hirsch Ballin een kinderneuker dekt?

Of is he: ja op Oprah?

56.  tess 

17 Jul 2008 om 13:45 

Overigens Dr. Phil is ook erg op kindermolesteerders. Ik bedoel, hij lust ze wel rauw!

Is er trouwens een engelse vertaling van het Micha Kat Demmink Dossier?

57.  Doordenker 

17 Jul 2008 om 17:04 

Beste Ron,

Je zou eens wat minder met die vork moeten denken tenzij jij ook uit die ruif eet. Want wiens brood men eet 
diens woord men spreekt.
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58.  Nuance 

17 Jul 2008 om 18:54 

Laat Micha eigenlijk nog iets van zich horen? Of is hij al omgelegd, ik bedoel verongelukt, ergens in Bangkok?

59.  Emile 

18 Jul 2008 om 08:19 

Recent was er ook het schandaal dat noodpaspoorten verstrekt waren aan (voor pedofilie) veroordeelde 
officieren van de KonMarine in Rio de Janeiro. Vanmorgen een stukje in De Telegraaf, dat niet de Consul 
hieraan schuldig was, maar de ambassadeur Van Wulften Palthe. 
NB Minister Verhagen is heel tevreden met deze Palthe….. Ja, ja… 
________________________________________________________________ 
Consul moest hangen 
Ambassadeur fout met paspoorten in pornokwestie Rio 
door Job Slok 
DEN HAAG - De Braziliaanse kinderpornozaak krijgt mogelijk nog een vervelend staartje voor de Nederlandse 
ambassadeur in Duitsland, Van Wulfften Palthe.

De voormalig consul-generaal in Rio de Janeiro, die alle blaam kreeg in de kwestie, neemt geen genoegen met 
de afhandeling van de affaire waarbij ten onrechte noodpaspoorten werden verstrekt. Hij wil dat Van Wulfften 
Palthe gestraft wordt voor diens rol in de zaak.

“Palthe heeft een ‘politieke brandbom’ onder het ministerie gelegd, de bom vervolgens zelf aangestoken, en de 
verantwoordelijkheid daarvoor onmiddellijk bij de consul-generaal in Rio gelegd”, schrijft Brouwer aan minister 
Verhagen (Buitenlandse Zaken), die Brouwer eerder vrijpleitte.

Het departement laat nadrukkelijk weten dat Verhagen tevreden is over het functioneren van Palthe. “Er is 
absoluut geen sprake van vertrouwensbreuk of crisis.”

60.  Nuance 

18 Jul 2008 om 11:07 

Eens met Emile dat die Palthe een vies spelletje heeft gespeeld, vooral door lange tijd zijn consul-generaal de 
schuld te laten krijgen. Kan me goed voorstellen dat die nu woest op hem is.

Ik moet wel zeggen dat ik begrip heb voor het afgeven van die noodpaspoorten. Natuurlijk moeten die marine-
officieren verantwoording afleggen, maar wie de situatie in Braziliaanse gevangenissen kent weet dat celstraffen 
daar neerkomen op verkrachting, marteling en vaak de dood. Een van hen vertelde daarover een paar maanden 
geleden in De Pers. In zo’n situatie moet onze ambassade Nederlanders helpen het land uit te komen, om ze 
vervolgens in Nederland op een beschaafde manier te vervolgen en eventueel bestraffen.

61.  Kartonnen Hond 

18 Jul 2008 om 12:01 

@Nuance

Afgezien van de vraag of pedo’s het wrange lot dat jij schetst niet zouden verdienen (dan wel over zichzelf 
hebben afgeroepen; als je in dat soort landen je met dit soort praktijken inlaat, tja…), vraag ik mij af hoe zich 
dit verhoudt tot de houding van Nederland inzake Wilders. Deze heeft zich niet eens schuldig gemaakt aan een 
misdaad, wordt door een achterlijke bananenrepubliek ter uitlevering opgevraagd en in plaats van dat 
Balkenende iets roept in de sfeer van: het mag een klootzak zijn en hij mag dan dingen zeggen die u misschien 
niet bevallen, maar u krijgt hem niet! En als u dat uitleveringsverzoek doorzet, gaan we uw land boycotten. het 
enige Westerse product dat u eventueel nog tegemoet kunt zien zijn bommen. Op Amman.

62.  E-bee 

18 Jul 2008 om 14:07 

Gezien het geen waar het hier om gaat en bewust daarom gepleegd in Brazilie, zie ik geen enkel beletsel de 
tenuitvoerlegging ook daar te laten ondergaan. Punt. 

In Nederland, worden onschuldigen uitvergroot te kakken gezet, vastgezet, gefolterd, gedemoniseerd. 
En die zelf niet van onbesproken gedrag zijn de overheid vertoond dit gedrag. Kunnen dus geen gezond 
standpunt innemen en gedraagt zich als een vlieg op een hoop stront…

63.  hoe groter de ....des te groter het beest 

19 Jul 2008 om 08:49 

U spreekt met het geweten van Balkje. Ik slaap zo nu en dan in Hotel des Indes maar niet altyd alleen…….als 
die vrouw die de koelkast bijvult het maar niet gezien heeft en….

64.  marc 

19 Jul 2008 om 11:43 

tess 

ik had het over Hirsch Ballin

oprah is niks mis mee
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Politici zijn volgens mij allemaal klootzakken . ja echt 
ik meen dit zeer en schrijf dit enorm weloverwogen neer.

65.  Nuance 

19 Jul 2008 om 15:32 

@Kartonnen Hond en @ E-bee 
Het ene kwaad praat het andere niet goed. Ik vind ook dat Nederland duidelijk en openlijk moet protesteren 
tegen die malle aanklacht tegen Wilders in Jordanie. 
En @E-bee: pedofielen (of makers van kinderporno; die hoeven zelf overigens helemaal niet pedofiel te zijn) 
zijn ook mensen, en hebben (waar nodig) recht op een eerlijk proces in een veilig land. Dat vinden we van 
moordenaars toch ook?

66.  lezer 

19 Jul 2008 om 16:04 

@Nuance 
Ik zou zeggen: een eerlijk proces is een proces gevoerd in het land waar het kindermisbruik heeft plaats 
gevonden. Dat land mag 
zelf bepalen hoe het omgaat met schenders van minderjarige burgers.

67.  Alida 

19 Jul 2008 om 19:13 

Beste Micha,

Ik heb dit rubriek gemaild naar 5 verschillende newsites. Deze zijn Engelstalig, maar ik vermeld deze niet hier. 
Voor hetzelfde geld wil iemand daar een stokje voor steken. Mocht je willen weten welke, kan ik het alsnog 
mailen.

Op het moment dat ik dit rubriek mailde, realiseerde ik mij wel dat wanneer mensen op de link klikken op een 
Nederlandstalige site komen, waar zij niets mee kunnen. De Nederlandse taal is voor zo’n wezenlijk belangrijke 
informatie niet toereikend genoeg. De Nederlandse taal beknot feitelijk het doel.

Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er bij Klokkenluider Online werkzaam zijn, maar het lijkt mij raadzaam 
om een button met de Engelse vlag te plaatsen zodat mensen ook in staat zijn ‘wereldwijd’ deze informatie via 
google te vinden en te volgen. Kans is groter dat misschien mensen zullen reageren met zeer relevante 
informatie welke nu niet mogelijk is.

Denk daar svp over na: hoe meer mensen hiervan op de hoogte raken en kunnen reageren in de Engelse taal, 
des te beter en belangrijker het wordt. Over solidariteit gesproken: het is toch prachtig als je mensen kan 
bereiken dmv de Engelse taal en gezamnelijk wereldwijd er iets tegen wil ondernemen. 

Men spreekt zelfs van oorlogstactiek, waarbij vrouwen, kinderen en zelfs babies stelselmatig worden verkracht 
en/of vermoord. Hoe ziek moet je toch zijn om dit te verzinnen, laat staan uit te voeren? Ik krijg de term 
’sociopathie’ maar niet uit mijn hoofd.

Mtvrgr, 
Alida

68.  E-bee 

19 Jul 2008 om 19:29 

Nuancering. 
De straffen die hier worden opgelegd in Nederland zijn niet in overeenstemming met de zwaarte van het 
gepleegde delict: kinderkruiperij… En allerwegen solt men bij Justitie, wiens Pontifex zelf niet kan bogen op 
onbesproken gedrag noch weerleggen, op geslepen wijze.

Het lijkt me dat Brazilie ten opzichte van Nederland een strafoplegging zal hanteren die in overeenstemming is 
met mijn rechtsgevoel. Ook in Brazilie wonen mensen… 
Hun rechtsgevoel is nog oprecht aangetast ook…moet je hier in Nederland om komen… 
Dus wat is dan het probleem?

69.  Cornelia 

20 Jul 2008 om 11:59 

Morgenvroeg tussen 9 en 11, doe ik aangifte bij het zelfde politieburo, mijn vraag zal ook zijn hoe het mogelijk 
is dat de heer David Moszkowicz mij kon vertellen wat er in mijn aangifte stond. 
Ik heb het hem niet laten lezen,zijn reactie:” je bereikt er toch niets mee”.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

70.  Ana R. Chie 

20 Jul 2008 om 13:03 

Na de dood van fortuyn wat postings geplaatst met aanmerkingen op aivd, conclusies getrokken. Binnen twee 
dagen kaart van politie met verzoek te komen voor gesprek. Aldaar bleek uiterlijk en status niet verontrustend 
en werd mij een waarschuwing gegeven geen postings meer te plaatsen op het net inzake aivd. 
Terugtrekking is noodzakelijk geweest ivm verantwoordelijkheden. De drang tot verzet is heel groot.

Het volk wordt gedrogeerd en gehersenspoeld.Zo jong mogelijk sex (gayparade voor kinderen, sexuele 
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voorlichting op de basisschool), veel sex in media en reclames, bagatellisering van pedofilie, homofielen die 
kleine jongetjes mogen adopteren 
Een kleine groep maar is zich bewust van machtsmisbruik. 
Ik ben voorzichtig, ik ben namelijk niets vergeleken bij het Apparaat.

71.  Erkan Karaagacli 
20 Jul 2008 om 17:10 

He…!?

Volgens mij ben ik ooit benaderd door deze groep/sekte en sinds ik geweigerd heb is mijn leven een hel!

En Tubbie, wat bedoel jij met: 
“Nog even….. Dan vuurwerk in NEDERLAND en omstreken. 
Te beginnen in Arnhem!!Krikke-gate.

Maarten V”

Want ik woon namelijk in zelf in Arnhem.

72.  tubbie 

21 Jul 2008 om 12:57 

Beste Erkan, ik kan je niet te veel vertellen alleen dat we geduld moeten hebben.Alles komt goed!!!!!!!!!!

73.  tubbie 

21 Jul 2008 om 13:01 

Beste Erkan, lees Krikke-gate follow up en daar zit de oplossing voor een hoop problemen. Verder kan ik er 
weinig over vertellen. Heb geduld

74.  Cornelia 

21 Jul 2008 om 19:27 

Vanmorgen was het politieburo te ST Willebrord gesloten! 
Ik heb nu een afspraak voor morgenvroeg, te Etten-Leur.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

75.  L.J. Una 

22 Jul 2008 om 00:24 

Helaas, de door u opgevraagde pagina (http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/organogrammen/
Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.aspx) is niet gevonden. Deze kan zijn verplaatst of is niet 
langer beschikbaar. 

…….

76.  Cornelia 

22 Jul 2008 om 12:01 

Binnenkort zie ik Joris Demmink in de rechtzaal. 
God is met ons.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

77.  This is the Ant. 
22 Jul 2008 om 12:35 

@Tubbie.

Wat weet jij van krikke-gate?

Zie jij verbanden met zaken die hier worden gemeld?

78.  tess 

7 Sep 2008 om 12:11 

Tja … ik was vanochtend wel even geschrokken. Ik kon niet meer op deze site komen. Wat is er aan de hand? 
Onderhoud, hacking … blabla … hersenspinsels!

Ik heb Micha gemaild en gebeld … tja … ik merk toch wel dat mijn betrokkenheid is gegroeid.

Gelukkig staat er op vele plekken hetzelfde materiaal, dat is dus heel goed!
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Keep up the good spirits.

79.  Pierre Lebon 

7 Sep 2008 om 12:58 

Ik had zelfs de wizzards van GS gemobiliseerd om uit te zoeken waarom de site onbereikbaar was. Geen 
reactie, dat dan weer niet

80.  tess 

7 Sep 2008 om 20:13 

Ik ben ook maar eens on line gegaan bij de New York Times. Baat het niet, dan schaadt het niet, toch?

http://community.nytimes.com/article/comments/2008/09/07/magazine/07awareness-t.html

81.  E-bee 

7 Sep 2008 om 20:53 

Hoor ik whizzards? Daar heb ik nou juist last van…

1.  Rape … · Tessonome 

Pingback op 18 Jul 2008 om 10:18 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat is op Joris-jacht 

Pingback op 22 Jul 2008 om 20:05 

3.  Networking … · Tessonome 

Pingback op 3 Sep 2008 om 11:26 

4.  Dear mister Balkenende · Tessonome 

Pingback op 6 Sep 2008 om 16:01 

5.  Dear Oprah … · Tessonome 

Pingback op 7 Sep 2008 om 12:07 

6.  Dearest Micha … · Tessonome 

Pingback op 7 Sep 2008 om 16:25 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Nederland anno 2008 in portretten De grootste cover-up uit onze geschiedenis »

Terugkomend op het interview met Curry
Gepubliceerd door Micha Kat 12 juli, 2008 in Algemeen. 

arrow.jpg Luister hier naar het interview als de Youtube-files uit de lucht zijn!

Mijn interview met Adam Curry van Arrow Classic heeft er behoorlijk ingehakt. Inmiddels zijn de drie 

delen waarin de welwillende inzender het interview op Youtube heeft gezet samen meer dan 5000 

8000 10.000 13.000 keer beluisterd en bekeken (thanx, poster, je hebt er leuk beeld bij gevonden!) 

en staat het item op nummer 2 van de meest bekeken video’s op Youtube, mede omdat ze bij 

Arrow de uitzending zelf niet op hun site mogen zetten wegens ‘juridische problemen’ waar de 

webmaster van deze site overigens geen enkele weet van heeft. ‘Demmink-gate’ is hiermee 

ontegenzeggelijk op een hoger plan terechtgekomen. Down met de kinderverkrachter op Justitie! 

Overigens heb ik in het interview (dat super door Adam werd geleid!) op een punt een foutje 

gemaakt. Toen het plotse en alarmerende afblazen van de arrestaties van de leden van het 

pedofielen-netwerk ter sprake kwam naar aanleiding van het ‘Rolodex-onderzoek’ in het najaar van 

1998 door PG Rene Ficq (zie feitenoverzicht) vroeg Adam of dat afblazen gebeurde onder 

verantwoordelijkheid van ‘minister Donner’. Ik zei toen ‘ja’ maar dat klopte niet omdat op dat 

moment niet hij minister van Justitie was, maar Benk Korthals in het kabinet Kok-II. Een kleinigheid, 

maar ik wil absoluut geen enkele fout maken in deze zaak en mocht ik een foutje ontdekken deze 

direct rechtzetten. 

winnie.jpg De rol van Donner kwam later in het gesprek uitgebreid ter sprake omdat hij 

verantwoordelijk was voor de benoeming van Demmink tot SG in 2002 en dat 

moment ‘zat reeds in mijn gedachten’ toen ik die eerdere vraag beantwoordde. Overigens, nu we het 

toch over ministers hebben, moet ook de rol van de voorganger van Korthals, W. Sorgdrager, nog 

uitgebreid worden onderzocht, want zij was het het die verantwoordelijk was voor de chantage van 

de Nederlandse staat door de Turken met het dossier-Demmink. In die zin staat Winnie Sorgdrager in 

feite aan de wieg van het hele Demmink-drama. Want zij had toen in begin 1998 de verbijsterende 

‘Turkse feiten’over Demmink aan het licht kwamen de kinderverkrachter natuurlijk directop de keien 

moeten schoppen. De hysterisch incompetente Winnie Sordrager heeft Nederland schade toegebracht 

die met geen pen te beschrijven is. Thans schijnt ze lid te zijn van de ‘Europese Commissie tegen 

Racisme en Intolerantie’.

Twee verbijsterende actuele ontwikkelingen blazen de hunt for Demmink thans stevig in de zeilen. De 

eerste is de ‘veroordeling zonder strafoplegging‘ van de voormalige vice-president van de rechtbank 

te Maastricht Fucken Fernhout, de tweede de druk die op Pieter van Vollenhoven is uitgeoefend zich 

terug te trekken als bemiddelaar in de zaak-Spijkers. Hiermee heeft Den Haag al het morele krediet 

verspeeld en lijkt een heuse volksopstand thans binnen handbereik. Nooit eerder in de geschiedenis 

van Nederland hebben we immers een kabinet gehad van een morele standaard die niet 

noemenswaardig afwijkt van de donkerste dictaturen van de laatste eeuwen.
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Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

Tot slot zou ik nog iets willen zeggen tegen de vrinden van Geenstijl die in een recent stuk over Ernst 

Hirsch Ballin de volgende zinsnede opnamen: “Deze minister Hirsi Ballin is ervoor verantwoordelijk 

(…) dat Adam Curry binnenkort een helikopterongeluk krijgt”. Waarom noemen jullie niet gewoon 

man en paard, of liever: Demmink en kinderverkrachter? Wie houdt jullie tegen mee ten strijde te 

trekken tegen de weerzinwekkende kinderverslinder op Justitie? Waarom wel hoog van de toren 

blazen over Fucken Fernhout maar niet over Joris Demmink? Kunnen jullie daar iets over zeggen?

52 Reacties op “Terugkomend op het interview met 
Curry”
Feed voor dit bericht 

1.  vander F 

12 Jul 2008 om 19:49 

Mag niet, van de Chef.

2.  Solo@id 

12 Jul 2008 om 19:56 

Even een reactie over de ‘geen stijl’ alinea”…. 

is het niet zo dat de ‘geen stijl’ site indirect of direct van de verbonden met de uitgever van de telegraaf heb ik 
ooit eens vernomen ivm een schandaaltje over manon thomas (maar kan het mis hebben natuurlijk).

Anderzijds is het natuurlijk in het algemeen ongelofelijk dat verder niemand anders hier iets mee doet. niets op 
internet,kranten en televisie… de eerste reactie van mijn vrouw was ” Hoe kan dat nou ik heb er op de televisie 
niets over gehoord’ (dit is niet helemaal waar haar eerste reactie wat een viespeuk maar je begrijpt me wel) 

Ik hoop dat in ieder geval Arrow hierop doorgaat.

3.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 20:01 

Teevens lijst chantabe notabelen http://www.stelling.nl/followup/ Roze Balletten

“…bezorgde Teeven het college van Procureurs Generaal een lijst van lieden uit de topechelons van de 
Nederlandse samenleving, die zich op verschillende manieren in een chantabele positie hadden gemanouvreerd. 
In vierentwintig gevallen daarvan hadden betrokkenen ondoordacht hun broek laten zakken. Sommigen met de 
intentie om kinderen te bestijgen.”

“Korthals opgelucht rapport uitbrengen aan de bezorgde Kamerleden. Ja, in een paar gevallen was er inderdaad 
sprake geweest van een zweem van dubieus handelen. En ja, er leek hier en daar sprake te zijn van pedofilie. 
Maar de rijksrecherche had nergens kristalheldere feiten naar boven kunnen halen. Dus in wezen was er niet 
veel aan de hand.”

“Want er was daar wel degelijk heldere informatie voorhanden. Bijvoorbeeld over de sexuele escapades van 
professor dr. Job de Ruiter. Hoogleraar in personen-, familie- en jeugdrecht, voormalig minister van Justitie in 
de kabinetten Van Agt I, II en III en minister van Defensie in het kabinet Lubbers I. Daarna onder andere 
Procureur Generaal in Amsterdam.”

“Hoogleraar in het Persoons-, Familie- en Jeugdrecht De Ruiter is een kleine tien jaar minister geweest namens 
het CDA. Van Justitie tussen december 1977 en november 1982 en daarna van Defensie tot juli 1986. Geen 
toevallige passant dus. Maar tijdens dat ministerschap van Justitie heeft zich volgens politiebronnen een 
vervelend incident voorgedaan. De Ruiter zou een Jobstijding hebben ontvangen in de vorm van een mes, dat 
in zijn voordeur was gestoken. Het zou een bizar soort aanmaning zijn geweest van een uitzendburo van 
minderjarige Marokkaanse jongens, waar nog een rekening van De Ruiter als onbetaald te boek stond. 
Normaliter krijgen bewindslieden bij dit soort bedreigingen extra politiebewaking. Uit vrees voor lekkages zou in 
dit geval echter een beroep zijn gedaan op de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis.”

Na zijn ministerschap werd De Ruiter benoemd tot procureur generaal en hij sprak daarbij de hoop uit die 
functie te mogen vervullen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd, die hij ijs en weder dienende in 1996 zou 
bereiken. Maar het ijs bleek dun, want begin 1991 streek De Ruiter vrij onverwachts het vaandel en droeg dat 
over aan mr. R. graaf van Randwijck. Ook toen deden geruchten de ronde over De Ruiter’s eigen interpretatie 
van jeugdrecht. Maar op het oog bracht dat weinig schade toe aan zijn verdere carriëre. Dit in tegenstelling tot 
zijn opvolger Van Randwijck. Die zei in januari 1996 tegen Amsterdam “verwacht een ander heer” en vertrok 
met een forse bonus. Niet alleen was zijn gezag afgekalfd door falend beleid binnen het IRT-complex, maar ook 
door blote foto’s van hem die door onbekende tegenspelers in omloop waren gebracht. Inmiddels was ook de 
loopbaan van Koninklijk Huisvriend (!) en juridisch adviseur Frits Salomonson definitief in het slop geraakt en 
net als bij De Ruiter speelde bij hem de Marokko-gambiet een belangrijke rol.”

http://66.102.9.104/search?q=cache:6eGKFyOb72YJ:www.geenstijl.nl/mt/archieven/013215.html fokke 
fernhout&hl=nl&ct=clnk&cd=3&gl=nl 

http://witheet.com/weblog/article/over_schandknapen_het_hof_en_de_dingen_die_maar_niet_voorbij_gaan
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Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

4.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 20:07 

‘Hij heet Basin. Beetje merkwaardige naam. Wij noemen hem al een tijdje Zwembad. Hij zit daar onder 
erbarmelijke omstandigheden in totaal eenzame opsluiting. Hij wordt niet eens gelucht! En dat voor de rest van 
z’n leven… Dat mag natuurlijk helemaal niet in dit land! Deze Zwembad (Baybasin) is een Turks-Koerdische 
rebellenleider die wordt verdacht van aanslagen en drugshandel. Nu is hij door het Openbaar Ministerie op 
grond van zesduizend afgetapte telefoongesprekken veroordeeld tot levenslang. Er zou in die tapes zelfs bewijs 
zitten dat hij een moord zou hebben gepleegd in Canada. Maar in die tapes blijken talloze knippen en montages 
te zitten. De heleboel is aan elkaar gemanipuleerd. Vragen en antwoorden zijn met de schaar zo in elkaar 
geknutseld, zodat het bewijs tegen deze Zwembad (Baybasin) hard en onomstotelijk zou zijn.’ 
Alderlieste kijkt Manon fel aan. 
‘Ik vertrouwde dit niet en vroeg om de originele tapes. Die kreeg ik niet omdat het OM zei dat ze gecheckt zijn 
door deskundigen. Ik ben tot het Europese Hof gegaan, maar geen bandjes… Dat is op z’n minst verdacht.’ 
Alderlieste greep grimmiger in Manons haar. Het voelde heerlijk. Veilig in Jezus’ armen. Warm en wollig in Zijn 
wurggreep. 
‘Toen kreeg ik onlangs bericht uit Turkije en wat blijkt: minister Laztphak (Winnie Sorgdrager) zit nog steeds 
met die hele IRT-affaire in haar maag. Nederland heeft namelijk op overheidsniveau drugs helpen doorstromen. 
En onze Zwembad (Baybasin) was een van hun leveranciers. Dus deze man wist van de rol van Nederland in de 
IRT-kwestie. 
Turkije vindt nu, om allerlei redenen, dat Zwembad (Baybasin) daar wel goed zit in Scheveningen (Alphen aan 
de Rijn). En toen Laztphak (Winnie Sorgdrager) zwakjes protesteerde, wreven ze haar niet alleen haar eigen rol 
tijdens de IRT-affaire in, maar ook die van haar hoge ambtenaar Doris Demper (Joris Demmink) onder de neus. 
Deze schone schijnman is al jaren vaste klant op de Turkse markt voor kleine jongetjes. En hoewel Demper 
(Joris Demmink) het zelf ontkent, vliegt hij nog steeds heen en weer naar Turkije voor zijn onwettige gerief. 
En Laztphak (Winnie Sorgdrager) zou zelf opdracht hebben gegeven om die telefoontapes van Zwembad 
(Baybasin) aan gort te knippen!’

“Het hele verhaal van deze topambtenaar staat met schuilnamen beschreven in de roman Rachab van 
Annemiek Schrijver. Het speelde zich allemaal af onder Winnie Zorgdrager die in deze roman minister 
Lasztphak wordt genoemd. Zij is degeen die deze zaak heeft toegedekt.” 

http://www.nujij.nl/topambtenaar-ontkent-beschuldiging-pedofilie.363930.lynkx 

http://www.stelling.nl/divers/AnnemiekSchrijver.jpg

5.  eve 

12 Jul 2008 om 20:10 

Respect voor je moed en inzet Micha. 
Inderdaad ongelooflijk hoe Geen Stijl met dit onderwrp (NIET) omgaat. 
Zie op de Elsevier-site bij het aritikel over Fokke Fernhout de Maastrichtse kinderpornorechter, dat daar door 
reaguurders wel over de zaak gesproken kan worden.

6.  De Chef 

12 Jul 2008 om 20:24 

Als je meer kan bieden dan Demmink praten we verder.

7.  eve 

12 Jul 2008 om 20:49 

@ De Chef: 
Is Demmink niet belangrijk genoeg?

8.  KlasseJustitie 

12 Jul 2008 om 21:19 

Ik ben bang, beste Micha, dat dit kleine briesje niet veel gaat veroorzaken (hoe goed ook bedoeld). Zodra de 
wind is gaan liggen gaat men weer over tot de orde van de dag. Men stopt het in de doofpot, moffelt het weg, 
dekt het toe. Business as usual in Den Haag. Kwestie Spijkers is het voorbeeld hiervan, dat loop al 23 jaar.

9.  AIRVD 

12 Jul 2008 om 21:29 

@eve 
Geenstijl laat gelukkig Vrijheid van meningsuiting wel toe op hun site. En daar mogen ze voor geprezen worden. 
Maar ook zij zijn blijkbaar geadviseerd niet over Demmink te publiceren want dan krijgen ze problemen. 
Of ze worden gecensureerd door ene Chef die dan uit Defensie kringen zou moeten komen. Dat zou betekenen 
dat Geenstijl in principe een forntoffice is van een of ander geheime dienst. Zou zo maar kunnen.

10.  E-bee 

12 Jul 2008 om 21:40 

Diezelfde eitjes vertoonden barstjes en dorsten ze niet meer uit hun mandje te halen… 
Dus bleven ze tussen de firecrackers in het kippenhok liggen… 
We weten allemaal in welke binnenstad dat kippenhok ooit stond… 
Ze hadden de kip moeten slachten toen het nog kon… 
Nog even en er kraait er geen haan meer naar….
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Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

11.  E-bee 

12 Jul 2008 om 21:45 

Klassejustitie:

De spijker eitjes. sorry.

12.  dhimmi 
12 Jul 2008 om 22:09 

Je hebt geen fout gemaakt. 
Alleen goed gedaan.

13.  Wim Heitinga 

12 Jul 2008 om 22:37 

Micha, ik ben ervan overtuigd dat de GS-redactie -als ze zouden mogen- maar al te graag zou willen publiceren 
over de affaire Demmink. 
Helaas zit de zaak gecompliceerd in elkaar. Buiten het feit dat zij de mogelijke consequenties van publiceren 
juist weten in te schatten, maakt ook GeenStijl deel uit van de reguliere media. De reguliere media volgen deze 
zaak intensief, maar zijn vooralsnog niet bereid mee te gaan in de berichtgeving. Onderschat in deze vooral niet 
de invloedsferen van meneer Demmink. 
Het ”vuile werk” zal voorlopig toch echt opgeknapt moeten worden door moedige en onafhankelijke journalisten 
zoals uzelf. 
En met alle respect Micha, u kunt en mag van GeenStijl -De Chef- niet verwachten dat ze linkjes naar dit 
weblog in hun comments laten staan.

Met vriendelijke groet

14.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 22:51 

Ik heb wel eens een linkje op GeenStijl gemaakt naar deze site. Werd direct “weggejorisdemminkt”.

15.  dhimmi 
12 Jul 2008 om 23:26 

Dat Nederland ziek is weten we onderhand “allemaal”. 
Maar dit is geen “ziekte” meer. 
Ik ruik een afgrond……

16.  AIRVD 

13 Jul 2008 om 00:19 

Was het vergeten, maar dat hele “Chef” verhaal komt van deze site vandaan. Waarvoor nog hulde. 
Blijft een vreemde site Geenstijl. Ze hadden in het begin constant over wereldheerschappij en kwamen met 
allerlei primeurtjes aanzetten waardoor ze een soort autoriteit verkregen. Ook downplayen ze constant elke 
theorie over 9/11 en doen ze het af als “aluminiumhoedjes” oftwel gekkenpraat. 
Defensie is nu ook een hele grote sponsor van Geenstijl, en ze hadden altijd al innige banden met Defensie.

17.  waarheidsvinder 

13 Jul 2008 om 00:23 

SOLIDARITEIT kan elk systeem omverwerpen.

18.  Nanno 

13 Jul 2008 om 00:47 

mirror 
http://www.heetmail.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=446&Itemid=1

19.  Emile 

13 Jul 2008 om 07:51 

Goed werk Misha !

Het is toch heel merkwaardig, dat al lange tijd over de SG Demmink van Justitie kan worden geschreven, dat 
hij een kinderverkrachter en kindermisbruiker is.

ALS Demmink onschuldig zou zijn, dan zou hij toch maar graag de mensen (zoals Misha Kat) aanpakken, die dit 
schrijven/ beweren.

ALS Demmink/ Justitie dan niet tot actie overgaat, dan BEWIJST dat SG Demmink hoogstwaarschijnlijk schuldig 
is aan kindermisbruik/ verkrachting. Dan hoort Demmink toch geen topman op Justitie te zijn.
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20.  Emile 

13 Jul 2008 om 09:11 

Suggestie: 
Misschien is het verstandig om internationaal meer aandacht voot dit thema te krijgen. 
M.n. In Belgie zal er na de Dutroux- affaire interesse hiervoor zijn. Als duidelijk is dat dit de SG van Justitie in 
NL betreft, dan is er direct aandacht in Belgie.

Mijn suggestie is: benader weekblad De Knack, en de dagbladen De Gazet van Antwerpen en De Standaard.

http://www.knack.be/index.jsp 
http://www.gva.be/ = Gazet van Antwerpen 
http://destandaard.be/

21.  Inanna 

13 Jul 2008 om 11:09 

http://zapruder.nl/portal/artikel/micha_kat_en_de_jacht_op_de_demmink/rss

22.  Hanna 

13 Jul 2008 om 11:21 

Misha, met respect voor de niet aflatende moed die je toont om deze beerput geopend te krijgen en daarmee 
ooit deze ellende te laten stoppen, wens ik je vanuit mijn hart liefde en wijsheid toe… 
Je bent van een soort dat op een hand te tellen is in dit landje.

23.  waarheidsvinder 

13 Jul 2008 om 20:50 

Een tijd gelden sprak ik Adèle van der Plas over de zaak Baybasin. Zij zei dat Peter R de Vries zijn vingers niet 
durft te branden aan de zaak Baybasin/Demmink. Overigens ben ik ook die mening toegedaan. 

In 2002 kon het Nederlandsche volk met tips terecht bij Peter R de Vries toen Fortuyn vermoord was. Nooit 
heeft hij naar het volk over deze zaak verantwoording afgelegd. Ik weet dat hij niet gelooft in een wijder 
opgezet complot. En wanneer komt de Vries eens met een uitzending over Chris van Werken, de vermoorde 
milieuambtenaar?. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat die er nooit zal komen zoals er ook geen 
veroordeling met een parketnummer is van die andere Joris van VWS.

24.  Zt 

13 Jul 2008 om 23:31 

Vestig hier eens de aandacht op van De Morgen en Humo.

25.  William 

14 Jul 2008 om 02:48 

Micha, Lijkt mij inderdaad een goed idee om deze ellende ter kennis van de Belgische media te brengen. 
Of heb je dit misschien reeds geprobeerd?

26.  William 

14 Jul 2008 om 02:51 

Micha, Lijkt mij ook een aardig onderwerp voor Afshin Ellian. 
Zou hij hierover durven schrijven, denk je?

27.  Micha Kat 

14 Jul 2008 om 03:09 

Het lijkt me vooralsnog een goede zaak als zoveel mogelijk mensen aankloppen bij de reguliere Nederlandse 
media en vragen waarom Volkskrant, NRC, Trouw, Parool, Elsevier er geen aandacht aan besteden! 
De schuld van Demmink is namelijk 100% zeker!

28.  lezer 

14 Jul 2008 om 07:38 

In wezen hoeft Micha helemaal niet aan te kloppen bij de nedelandse media, want ze lezen allemaal zijn 
weblog, al die zetelklevende redacteuren die te lui zijn om op onderzoek uit te gaan. 
Dit weblog is bekend bij heel veel mensen, zoals ook bij Jusutitie. de reden dat niemand wat schrijft is dat ze op 
de een of andere manier aan elkaar zijn geschakeld, een vent die lif is van in de eerste kamer, of was, zoals 
erik jurgens, zit, of zat, in de raad van journalistiek. 
er zijn zoveel verbanden tussen journalistieke en politieke organen dat er al heel lang geen sprake is van 
onafhankelijke journalistiek. nu mensen weblogs kunnen maken - en werkelijk onafhankelikj schrijven wat ze 
willen- valt dat op. zie daar het failliet van het systeem. 
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wat is eigenlijk een journalist? Is dat iemand die opschrijft wat anderen goedkeuren? 
ik dacht dat een journalist waarnemingen die hij doet publiceert, een waarneming is een waarneming. niets 
meer, niets minder, heb je ook geen opleiding voor nodig. al die vervelende mensen met de hbo van 3 jaar van 
de jaren 70. wat hebben zij geleerd?

29.  Emile 

14 Jul 2008 om 08:46 

Wikipedia is ook al aangepast nav recente radio interview. 
Citaat Wikipedia URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink:

In 2007 kwam Demmink op een andere wijze in opspraak vanwege vermeende pedofiele contacten. Hüseyin 
Baybaşin, een naar eigen zeggen onterecht tot levenslang veroordeelde Koerd, spande een kort geding tegen 
Demmink aan. De Koerd beweerde onterecht in de gevangenis te zitten, omdat hij slachtoffer was van een 
complot tussen Demmink en de Turkse overheid. Demmink zou chantabel zijn vanwege misbruik van Turkse 
minderjarige jongens. De Turkse regering zou met deze wetenschap Demmink onder druk hebben gezet om in 
Nederland zijn invloed aan te wenden Baybaşin achter de tralies te krijgen. De rechter gaf Demmink gelijk.

Op 9, en 10 juli 2008 worden er door onderzoeksjournalist Micha Kat op de radiozender Arrow Rock oude en 
nieuwe onthullingen gedaan in het kindermisbruikschandaal.

30.  Ron 

14 Jul 2008 om 09:33 

Tja, durf te wedden dat een paar mensen hier onder verschillende namen publiceren, waardoor het lijkt alsof 
heel Nederland zich hierover opwindt.

31.  HS 

14 Jul 2008 om 09:35 

Zie artikel van 14 juli in de Telegraaf: “Link Engels gruwelhuis naar Zandvoort”

Mijn onderstaande reactie werd door de Telegraaf niet geplaatst.

Dit onderzoek zal weer in de doofpot verdwijnen. Enkele leden van onze regering, de top van het OM en enkele 
rechters zijn verweven in pedofilie en proberen ten koste van alles dit al jaren dood te zwijgen. Zie de artikelen 
van o.a. Mischa Kat in “klokkenluideronline.nl” , “Het Vrije Volk” ,“nwo-info.nl” en beluister de radio-
uitzendingen van “Arrrow Classic Rock”.

32.  dhimmi 
14 Jul 2008 om 10:51 

Zie artikel van 14 juli in de Telegraaf: “Link Engels gruwelhuis naar Zandvoort”

Mijn onderstaande reactie heb ik zojuist gepost op de Telegraaf. 
Wedden dat die niet geplaatst wordt?

Beste mensen,

Zolang de Telegraaf de zaak Demmink (Mischa Kat) blijft verzwijgen is het plaatsen van dit soort stukken 
volksverlakkerij.

33.  Noor 

14 Jul 2008 om 10:57 

Het zal me niet verbazen als er een heleboel mensen met een hoge/belangrijke positie chantabel zijn (gemaakt). 
Is het niet zo , dat de hoofdredacteur van de Telegraaf ook innige betrekkingen heeft met Demmink? Geen Stijl 
is weer onderdeel van de Telegraaf…Demmink, als hoogste baas van justitie kan natuurlijk heel veel belastende 
informatie over mensen weten (prostituee bezoek bijvoorbeeld) en ze hiermee chanteren. Misschien heb je het 
al gedaan Micha, escortjongens uithoren tegen betaling? Het is vermoedelijk een hele grote beerput en ik vind 
het bijzonder moedig dat jij die probeert te openen!

34.  Cornelia 

14 Jul 2008 om 11:34 

Zo;n anderhalf jaar geleden hen ik voor de eerste keer een aanklacht in gediend, i.v.m. het Ned. 
pedofielennetwerk, bij het zelfde politieburo, een dag later kreeg ik’ bezoek’ van de Belgische wijkagent. 
Ronald Jan Heijn z’n woorden waren: je moet blij zijn, dat het pedonetwerk interesse heeft voor je kleinkind, dit 
is een van de bedreigingen die hij uitte tegen mij. 
Over Madeline zei de heer Heijn, ” zodra jij doet wat wij willen, 
laten ‘ze’ haar gaan. 
De politie is hier van op de hoogte.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

35.  lezer 

14 Jul 2008 om 11:56 
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@Ron 
zeg Ron, door wie wordt jij eigenlijk betaald?

36.  Cornelia 

14 Jul 2008 om 12:11 

De’ gesprekken’ hebben drie jaar geleden plaats gevonden, in Bloemendaal. 
een ‘ goede’ vriend van me, Harry Beckers, vroeg of ik mee wilde werken aan een film, die me vervolgens 
voorstelde aan de heer Heijn.

Ik heb verklaard tegenover de politie dat hij me vertelde over Madeline, wie haar ouders waren, dat ze zeer’ 
speciaal’ was, 
en dat het de pedo’s niet alleen ging om Madeline, maar ook om de wanhoop en verdriet te zien, van de ouders. 
Deze gesprekken dateren van drie jaar geleden!!

Cornelia

37.  Cornelia 

14 Jul 2008 om 14:38 

Belgie is totaal op de hoogte, bv: alle radiozenders, nieuwszenders,ze hebben zelfs beeld en geluid, 
ALLES wat in mijn huis gebeurde, adres: Heikantstraat 81A 
Essen, Belgie, 
Belgie verkocht deze info, aan bv: Engeland enz….. 
Ieder kreeg verschillende info, zodat bijna niemand het totaalbeeld 
kon invullen.

minister Ronald Plassterk weet precies wie ik ben, in Bloemendaal 
werd mijn brein door Ned, en Amerikaanse wetenschappers getest. 
Voor hun was het resultaat schokkend, mijn brein was niet te meten, te diep. 
‘ze’ hebben me allerlei advies ‘gevraagt’, politiek, economisch, finan, banken, beurzen.( en gekregen) 
Wall street weet wie ik ben, we hebben zo’n 8 maanden samengewerkt, 
alleen ben ik nooit betaalt, door niemand. 
Dit zou gebeuren als ik weer ging samenwerken met de heer R.J. Heijn. 
Het belangrijkste voor mij is de veiligheid van al onze kinderen. 
God is met ons.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

38.  Ron 

14 Jul 2008 om 14:43 

@Ron 
zeg Ron, door wie wordt jij eigenlijk betaald?

LOL. Wat is dat toch elke keer weer met die malloten die denken dat als je 1 kritische opmerking maakt je 
wordt betaald. Door wie, lezer? Demmink zelf? De minister? AIVD?

39.  Cornelia 

14 Jul 2008 om 15:05 

Een bank uit Breda, genaamd ‘ Prinsenhof’ is vanaf het begin hierbij betrokken,( recht tegenover het casino). 
Tegen mij werd vertelt door de heer Heijn, drie jaar geleden, dat ik mijn geld moest halen bij ABN AMRO, en 
dat ik niet welkom was in de ‘ Prinsenhof’. 
Ik ben toen naar Breda gereden, vele zijn hier van op de hoogte,ik ben bij de Prinsenhof binnen gestapt, ik 
werd onmiddelijk verwijderd. dit heb ik twee keer gedaan

(Dit geld was bestemd voor armoede bestrijding,)

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

40.  lezer 

14 Jul 2008 om 16:35 

Geachte Ron 
Ah, we gaan schelden, het niveau stijgt. 
Vond je het geen leuk grapje dan? Ik vond het namelijk uitermate geestig. Geraakt in een gevoelig punt? Iets 
wat iemand niet mag weten van je? 
Maar zo heeeej, dat is raar.Vroeg jij niet zelf waarvan Kat zijn nog te werven medewerkers wilde gaan betalen? 
Ik wil niet lullig doen, maar noem jij jezelf nu een malloot? Wat zielig voor je. Arme Ron! 
Ga je voortaan onder je nieuwe nickname publiceren? Je zegt het maar hoor, niemand hier die nog érgens 
vreemd van op kijkt. Zéker niet van een Ron die maar 1 kritische opmerking plaatst. 
Nee, ik zou niet op het idee komen dat je voor Demmink of de AIVD werkt.

41.  lezer 

14 Jul 2008 om 18:06 

@ Ron 
Ron, voor het geval je denkt dat mijn laatste opmerking niet serieus is: dat is hij wel. Ik denk niet dat jij voor 
Demmink of voor de AIVD werkt omdat ik niet inzie wat Demmink en de AIVD opschieten met jouw 
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opmerkingen. 
Ik zie het belang er niet van in voor de kwestie. Mar als je erover wilt praten, internet is geduldig, zeker voor 
jou, want jij kan posten in de baas zijn tijd in tegenstelling tot andere mensen die wel werken. 
Tenzij dit je werk…. enfin, 
ik zat maar wat te dollen. Kennelijk vond je het niet grappig. Goewd, ik zal je niet meer pesten.

42.  dhimmi 
14 Jul 2008 om 19:53 

dhimmi 
14 Jul 2008 om 10:51

Beste lezer,

U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en 
geoordeeld dat uw reactie niet voldoet aan onze huisregels. Uw reactie is niet vrijgegeven voor publicatie op 
telegraaf.nl. Klik hier om naar het artikel te gaan waarop u heeft gereageerd en probeer het eventueel 
nogmaals.

Met vriendelijke groeten,

Het moderatingteam van telegraaf.nl

p.s

Micha, Sorry voor de verkeerde spelling van je naam. 
Zal niet meer gebeuren…….

43.  Wieteke 

14 Jul 2008 om 23:25 

@Rudolf Paul,

“Korthals opgelucht rapport uitbrengen aan de bezorgde Kamerleden. Ja, in een paar gevallen was er inderdaad 
sprake geweest van een zweem van dubieus handelen. En ja, er leek hier en daar sprake te zijn van pedofilie. 
Maar de rijksrecherche had nergens kristalheldere feiten naar boven kunnen halen. Dus in wezen was er niet 
veel aan de hand.”

- Ach, en is de rijksrecherche toendertijd niet even langs De Dreef geweest?

44.  DeathtotheNWO 

15 Jul 2008 om 09:15 

Hallo Allemaal 
Iemand zin in wat bewustwording?

Bekijk en beluister de volgende engelse speech. 
Type in google: David icke the big picture

Bovenste link

“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because 
nobody sees it”. 
“It is unwise to be too sure of one’s own wisdom. 
It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might error”.

Mohandas Gandhi

45.  LookOut 

15 Jul 2008 om 19:35 

Wikipedia is ook al aangepast nav recente radio interview. 
Citaat Wikipedia URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink:

Enne deze is ook al per 15-07-2008 “weggejorisdemminkt” ????

Micha… Ik ben verbijsterd. Ook ik zal kijken wat ik aan “feit materiaal” boven kan krijgen gaande is.

I’m because I’m

46.  Cornelia 

16 Jul 2008 om 21:52 

Aanstaande Maandag doe ik voor de derde keer aangifte, 
tegen Joris Demmink, en minister Donner

Ik begrijp dat mijn laatste email is verwijderd, maar ik laat mij door niets en niemand tegenhouden. 
Ik ben vanaf mijn 5e onderwezen door een kapucijn, hij zag, en vertelde me dat dit een van mijn taken zou zijn. 
Hij vertelde me dat het zwaar zou worden, en bad tot God, om over me te waken, ik heb toen Heilige beloftes 
uigesproken. 
Ik heb hier over gesproken met de bisschop van Haarlem, Jos Punt. 
De kapucijn heeft me gevraagt of ik voor de bisschop wilde bidden, 
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ik was toen 6 of 7 jaar.

Goede vrienden van me lachen waneer ik zeg: ik weet weer wat het is om in de arena te staan, het zwaard 
gereed, de leeuwen, en het gejoel van de romeinen.

Ik heb altijd alles beleeft en doorleeft, en overleeft door te zijn 
wie ik ben. 
En niemand die het zag.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

47.  Splat 

17 Jul 2008 om 19:18 

Wanneer komt het volk nu toch eens echt in opstand hier? Zijn we nu echt zo ingedut dat we ons alleen nog 
maar laten betuttelen en besodemieteren? Wanneer beseft de minder betaalde klasse nu eens dat het zo niet 
langer kan en dat we weer eens toe zijn aan de waarheid en niet aan het zakkenvullen? Waarom is iedereen zo 
bang voor de waarheid en laten we ons door die uitgestreken smoelen nog langer vertellen dat het allemaal zo 
goed gaat en dat we integere mensen hebben in de regering?

48.  rob dekker 

22 Jul 2008 om 16:12 

De link met wikipedia bij bovenstaande reacties is niet correct. 
De juiste is http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink

49.  Klaaz 

25 Jul 2008 om 19:45 

Bump.

Ik doe mn best maar om het onderwerp warm te houden is meer nodig dan ik geven kan. 
Ook op Nujij wordt alles weggehaalt wat stijgt en over demmink gaat… 

Blijf praten mensen…Bedankt vast :)  
Klaaz

50.  Hanz 

27 Jul 2008 om 17:38 

Weet iemand iets met mogelijke relaties Vrijmetselaars vs. Demmink ?

51.  waarheidsvinder 

28 Jul 2008 om 13:34 

Beste Hanz,

INFO 
Woonplaats Den Haag 
Lid van de litteraire Sociëteit “De Witte” te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003] 
De andere leden kunt u hier zien: 
http://www.sdnl.nl/de-witte.html

52.  Jan Boeykens 

28 Jul 2008 om 21:48 

In bijlage publiceer ik een berichtje van Marcel Vervloesem van onze vereniging. Op justitie hoeft Micha Kat in 
ieder geval niet te rekenen. In België verdwijnen er zelfs hele kinderpornodossiers op de gerechtshoven omdat 
men de kinderpornozaken niet wenst te onderzoeken…

——-

Het is toch niet te geloven. De koning en gewezen Minister van Justitie Tony Van Parys geven een 
kinderpornodossier voor onderzoek aan de Procureur Generaal te Anwerpen, hetwelke door mij en de Vzw 
Werkgroep Morkhoven in vertrouwen aan hen was overgemaakt, en dat dossier wordt simpelweg gestolen 
binnen het Parket Generaal te Antwerpen. 
Vreemd en onbeschrijfelijk is de wijze waarop iedereen die verantwoordelijk is voor deze diefstal, zich 
onderwerpt aan een struisvogelpolitiek. 
De Hoge Raad van Justitie bevestigde na haar onderzoek in deze onfrisse justitiezaak, de verdwijning van het 
dossier; Advocaat Generaal M. Tack probeerde maandenlang de valse indruk te wekken dat er géén vuiltje aan 
de hand zou zijn; Onze Minister van Justitie beweert niet bevoegd te zijn om de klachten rond die diefstal te 
onderzoeken en maakte de klacht over aan de Procureur Generaal onder wiens gezag de diefstal gebeurde; De 
Procureur Generaal zwijgt in alle talen en laat ook de klacht en de brief van onze Justitieminister zonder gevolg 
en zonder antwoord; Het belgische College van Procureurs Generaal schrijft dan dat het ‘onbevoegd’ is en dat 
zij de zaak overdroeg aan weerom de zwijgende Procureur Generaal; De Eerste Minister die op zijn beurt dan 
weer de Minister van Justitie aanschrijft over de zaak; De Kamervoorzitter e.a. die de Minister van Justitie 
aanschrijven en dan tot het besluit komen dat niemand in ons land bevoegd is om deze diefstal binnen de 
magistratuur van het Hof van Beroep te Antwerpen te onderzoeken… 
Is dat nu het democratisch rechtssysteem in ons land, zoals men dat noemt ?
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Onlangs nog stelde de antwerpse Procureur Generaal Yves Liègeois die mij al maandenlang geen inzage in mijn 
dossier wil geven, nog dat hij de ‘grondbeginselen van onze rechtssysteem belangrijk vindt’. Natuurlijk ligt er 
tussen die uitspraak van Liègeois en de werkelijkheid een hemelsbreed verschil. Dat bewijst de lacune die er 
onder diens gezag binnen zijn diensten rond de verdwijning van het kinderpornodossier bestaat. 
Op die manier is het natuurlijk gemakkelijk om, zoals de antwerpse Advocaat Generaal M. Tack begin dit jaar 
deed, om de meer dan 88.000 gefolterde en misbruikte kinderen op die cederoms een ‘luchtbel’ te noemen. Een 
luchtbel die zulk een gevaar voor onze justitie was dat die ‘luchtbel’ dringend diende gestolen te worden en dat 
omdat er zelfs een magistraat op de cederoms is aan te treffen die een jongetje misbruikt.

De vraag is en blijft wie er nu verantwoordelijk en bevoegd is in deze zaak.

Graag kregen wij hierop een reactie van de lezer.

Als u raad weet, laat het ons dan weten zodat wij die kunnen doorzenden aan onze minister van justitie die 
radeloos is in deze zaak.

Meer nieuws op: 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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1.  Marthijn Uittenbogaard 

11 Jul 2008 om 13:05 

Goebbels geldt voor alle westerse landen. Eigenlijk alle landen ter wereld, maar in het Westen meent men dat 
er persvrijheid bestaat. Ja op papier maar zeker niet in de praktijk. Ik bijvoorbeeld kan alleen dankzij internet 
mijn mening kwijt. Echter staat internetvrijheid steeds meer onder druk want men wil ook dit controleren / 
beheersen. En kan ik overal mijn mening kwijt? Nee, bij sites met veel kijkers word ik standaard geband. 
GeenStijl, FOK, Volkskrant-blog die de helft van mijn artikelen wiste, Frontaal Naakt van vrijheidstrijder, kuch, 
Peter Breedveld, gay.nl, vele reacties op diverse krantensites waar van vooral controleert op de inhoud. 
Straks krijgt deze site reclame (lijkt me vreemd dat bedrijven hier willen adverteren eigenlijk maar je weet 
nooit) en dan ben ik zo geband hier want dan kiest Micha vast voor het behouden van zijn extra inkomsten i.p.
v. vrijheid van meningsuiting. Toch Micha?

Ik denk dat massa-media door adverteerders deels politiek correct zijn maar vooral omdat de zittende macht 
infiltreert in alle belanghebbende ‘opiniemakers-media’. Alle opkomende media zullen ten prooi vallen. Enkel 
internet kan soelaas bieden. Mensen zeg alle kranten, opiniebladen op en haal je nieuws van het net. 
Ook dagelijkse humorsoaps vind je op het net. Zie deze site.

Blijf wel strijden tegen internetcensuur en tegen de afschaffing van privacy. We leven in een semi-
fascistenstaat. Met de dag inhumaner. Micha Kat loopt enkel te jagen uit frustratie. Doe mee met de PNVD als 
je echt verbetering nastreeft. Jouw ‘pedohaat’, denk amper dat die gemeend is gezien je schrijven, meer 
stoken, is dezelfde als Goebbels’ Jodenhaat. Het pedoprobleem alsook toen het Jodenprobleem leidt af van de 
ware problemen: de fascisten die hun macht vergroten. Zonder de leugens over de Joden geen Hitler-Duitsland. 
Hij had zondebokken nodig. Zonder de leugens over de pedofielen geen nieuw Derde Rijk of fascitische VS. 
Pedofilie is de sleutel tot humanisme!

2.  Rudolf Paul 
11 Jul 2008 om 14:22 

Pedohaat is zoiets als Jodenhaat? Dat vind ik pas een obscene vergelijking, zeg! 
Als ik pedo was zou ik rechten gaan studeren en zorgen dat ik een baan kreeg bij het Openbaar Ministerie 
onder Joris Demmink en ander gespuis. Daar zit je tussen je soortgenoten, daar zit je dus goed.

3.  MIRJAM OOMS 

11 Jul 2008 om 18:55 

HET GESPREK OP ARROW CLASSIC ROCK RADIO VAN GISTERENMORGEN 08.30 UUR TUSSEN MISCHA KAT EN 
ADAM CURRY KUNT U VINDEN OP: 
WWW.YOUTUBE.NL 
TREFWOORDEN: 
MICHA KAT ADAM CURRY
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GEEFT HET DOOR. 
MVG,

4.  E-bee 

11 Jul 2008 om 19:40 

MU,s stelling: “Zonder pedovervolging geen fascisme en pedofilie de sleutel tot het humanisme…” is interessant 
geperveteerd gedachtegoed.

Is dat de nieuwe religie die in die kringen rondwaart?

5.  Micha Kat 

11 Jul 2008 om 21:05 

@Mirjam Ooms 
Thanx, maar ik krijg steeds te zien ’sorry, this video is no longer available’. Doe ik iets fout? 
groet! 
Micha

6.  Rudolf Paul 
11 Jul 2008 om 22:20 

http://nl.youtube.com/results?search_query=micha adam curry&search_type=&search=Zoeken

7.  Marthijn Uittenbogaard 

12 Jul 2008 om 01:45 

@ E-bee; Nee jij houdt er een religie op na. Een dogma, een leugen. 
Het sekstaboe is er enkel om een afstand te creëren, wat blijkbaar nodig is in een patriarchale samenleving. 
Vrouwen worden ook onderdrukt zolang ze tegen pedofilie blijven. Vrouwen hebben een passieve seksualiteit; 
pas als een man ze neukt zijn ze heteroseksueel. 
Ze masturberen amper (was vroeger zo en nu komen ze langzaam aan langszij), zoeken geen vriend maar 
moeten veroverd worden (ook dit gaat nu pas een beetje veranderen), zijn nooit homoseksueel (werd althans 
amper erkend of serieus genomen zelfs in de wetgeving). Vrouwen worden als passief gezien, nog steeds. Pas 
wanneer dit verandert en ze hun eigen seksualiteit claimen zullen ze er ook achter komen pedofiel te zijn en 
dan worden ze (en kinderen) pas echt bevrijd. Zie ook: Zijn vrouwen ook pedofiel?: http://www.martijn.org/
blog/?p=277

Dat pedoseksualiteit schadelijk is is een aantoonbare leugen. Iedereen weet dat het pure nonsens is. Durf er 
maar eens echt over na te denken. Je slaat een kind: ach ja; je masturbeert een kind: doodstraf voor die 
pervert! Wie is hier nu gestoord? Wie liegt er nu? Wetenschappelijk onderzoek, al het onderzoek, geeft mij 
gelijk en wordt daarom verzwegen of manipulerend geïnterpreteerd.

8.  anti Pedo 

12 Jul 2008 om 07:57 

@ Micha In 1 woord klasse wat je doet! Openbaar maken die handel. 
Ik zie dat www.stopkindersex.com alles van je overneemt. 
@ Marthijn Uittenbogaard 
Wat ben je toch een misselijk makend smerige mannetje. 
Pedoseksualiteit is schadelijk en hoe, mijn man heeft er al 35 jaar last van!

9.  E-bee 

12 Jul 2008 om 10:10 

MU: Zum Kotzen. Amen.

10.  MIRJAM OOMS 

12 Jul 2008 om 11:36 

GEACHTE HEER KAT,

HEEFT U HET GESPREK NU GEVONDEN? ZO NIET, WAT IS UW E-MAIL ADRES? 
MVG,

11.  Caroline 

12 Jul 2008 om 12:54 

Ik heb helemaal geen passieve seksualiteit, ik ben -ongeacht of er nu wel of niet een man in de buurt is- 
gewoon hetero. De gedachte aan seks met kinderen vervult me met afschuw, niet omdat ik niet bevrijd ben 
maar omdat seks met kinderen niet deugt, net zo als het niet deugt kinderen te slaan. Hoewel, gesteld voor de 
keuze zou ik liever een pak slaag krijgen dan tegen mijn (zelfs volwassen) wil seksueel belaagd te worden door 
iemand van wie ik niets moet hebben.

Kinderen hebben wel iets anders aan hun hoofd dan de wens oude mannen te bevredigen. 

En waarom het toch steeds over mishandeling hebben? Is dat wellicht omdat de makkelijkste doelgroep van 
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seksueel misbruik kinderen zijn die thuis ook al geen leven hebben, en dan maar in de armen van een 
zogenaamd begrijpende, andere volwassene vluchten? 

Mij lijkt een pedoseksueel geen enkele kans te maken bij een kind dat van huis uit liefde en eigenwaarde heeft 
meegekregen.

Maar allez, daar gaat het hier allemaal niet over. Het gaat hier over de merkwaardig aandoende weigering van 
de staat om een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van de hoogste justitie-ambtenaar in het 
land.

Tel daarbij de verklaring van Donner en het feit dat het strafrecht geen ‘onschuldigverklaring’ kent, en dan 
wordt de onschuldigverklaring van D. des te vreemder.

Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de zaken niet onderzoeken, dat is wel heel vreemd. 

Als kamerlid zou ik in ieder geval inzage willen hebben, desnoods vertrouwelijk, in de stukken die op de zaak D. 
betrekking hebben en het rolodex-onderzoek.

12.  MIRJAM OOMS 

12 Jul 2008 om 13:44 

GEACHTE HEER KAT,

VIA ZAPLOG.NL KAN ER WORDEN DOORGEKLIKT NAAR HET GESPREK TUSSEN U EN ADAM CURRY. 
MVG,

13.  Wijze van Zion 

12 Jul 2008 om 14:32 

@Marthijn Uittenbogaard

Wat mij betreft mogen de kindertochten tegen uw kruis een aanvang nemen…….

14.  Inanna 

12 Jul 2008 om 14:47 

http://www.youtube.com/watch?v=9VeDViIuVI8

http://www.youtube.com/watch?v=pl5VIBx7bi8

http://www.youtube.com/watch?v=wfQtR48y0hQ

In de hoop dat het helpt! ;-)

15.  Marthijn Uittenbogaard 

12 Jul 2008 om 15:48 

@ Wijze van Zion

Ja iemand met een andere mening moet je met geweld te lijf gaan. Dat zie je vaker bij mensen die geen 
argumenten hebben.

@ Caroline

Bedankt voor je reactie. toch zijn er genoeg personen die een fijne pedoseksuele relatie hadden en tevens een 
goede band met hun ouders hadden. jij denkt deels terecht dat alleen kinderen seks kunnen ‘willen’ in ruil voor 
aandacht en/of bescherming die ze thuis te kort komen. Dit gevaar is inderdaad reëel. Maar op te lossen door 
gezinnen opener te maken i.p.v. kinderen juist zoals nu af te schermen van alle volwassenen uitgezonderd 
afstandelijke gezagsrelaties: onderwijzer(er), trainer, et cetera. De reden dat je dit denkt (alleen in ruil voor 
een seksuele relatie aangaan) is omdat jij je niet kan voorstellen dat kinderen zo’n relatie fijn zullen vinden. Dat 
je dit niet kan voorstellen komt vooral door onze cultuur die deze ‘mening’ opdraagt en andersdenkenden 
verkettert (zie reactie Wijze van Zion). We leven in een cultuur waarin mannen de dienst uitmaken over 
vrouwen en vrouwen over kinderen. Kinderen worden geleefd. Je hoort bijna nooit ergens hun mening want ze 
zijn zogenaamd meningloos. Hun mening is gevaarlijk omdat ze de huidige orde kunnen verstoren. Ze moeten 
gehersenspoeld worden voordat ze gehoord mogen worden. We laten ze enkel toe in een niet-live programma 
om schattig te zijn: mini-playbackshow en noem maar op.

Als Paul de Leeuw live met ene kind spreekt op een respectvolle manier dan verdenkt men hem er meteen van 
pedofiel te zijn. Pedofiel is iedereen, het zit in iedereen. Alleen durft bijna niemand er naar te handelen.

Hennie Huisman in mini-playbackshow vaak tegen een jongetje: ‘Heb je al een vriendinnetje?’ Jongetje stamelt 
wat. Hele zaal lacht. Zo wordt de heteronorm ingeprent. Om te zeggen of om op het idee te komen wat voor 
iemand van hetzelfde geslacht te voelen wordt moeilijker en moeilijker. Je moet daarvoor ooit uit de kast 
komen. Dit uit-de-kast-komen zou niet hoeven te bestaan! Jongen doet worst voor kruis, in ander programma; 
Hennie Huisman: ‘doe toch normaal.’ En de jongen weet dat hij niet verder mag gaan hiermee in het bijzijn van 
Hennie. Zo plaatsen ze mensen in een keurslijf en zie je enkel een karikatuur van de echte persoon. De meeste 
mensen zijn nep en eigenlijk leugenaars.

16.  Steen 

12 Jul 2008 om 15:57 
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Ik sta versteld van het geduld waarmee de heer Kat ene M.U. zijn zieke ideeën laat neerpennen.

Of is het stilte voor de storm?

M.v.g.

Steen.

17.  E-bee 

12 Jul 2008 om 17:00 

Tja, het is niet alleen Demmnink, er zijn er nog meer. 
Sterker, het is er van vergeven… 
Het zit gewoon in het hele systeem… 

En nu zijn we al zo ver dat men denkt dat de dialoog kan worden aangegaan.

Dit zijn natuurlijk hele zorgelijke ontwikkelingen. 
Die ook al een tijdje aan de gang zijn, ik bedoel, dit is niet van eergisteren. Het is al decennia aan de gang en 
vreet zich een weg door de samenleving heen. 
De onderwereld chanteert de bovenwereld met vuile kennis en andersom. 
Zie bv. Adele van de Plas. 
Dan krijg je een selectief onrechtvaardig systeem. Zover zijn we nu al.

En heel af en toe maar sijpelt een beetje daarvan naar buiten….kan je nagaan wat er echt aan de hand is…

18.  Cornelis 

12 Jul 2008 om 18:10 

Walgelijk mannetje ben je mu,

vraag mij Toch ernstig af waar zijn de ouders van kinderen die door zeer zieke geestjes misbruikt werden ?

Ik zweer op alles wat mij lief is als er ooit iemand op deze aarde zich zoals hier beschreven aan mijn dochter of 
vrouw, geliefde zit waar wij alles voor ondernemen omdat te voorkomen ik geen middel zal schuwen om de 
dader’s wreder dan wreed aan te pakken, daarna zal ik zoveel mogenlijk pedofielen goedpraters opzoeken en 
hen als voorbeeld stellen zodat alle geestenlijk gestoorden zich bedenken voordat ze zich aan een kind 
vergrijpen.

19.  Caroline 

12 Jul 2008 om 18:49 

Vzv mij bekend worden kinderen in het geheel niet afgezonderd van volwassen, de kinderen van mijn familie en 
vrienden mogen dan ook gewoon met mij omgaan. Wat ik me wel goed kan voorstellen is dat ouders hun 
kinderen van contact met jou zullen weerhouden. 

En van kinderen die aan hun ouders vragen of ze eens met een oude vent naar bed mogen, daar heb ik nog 
nooit maar dan ook nog nooit van gehoord. En nu zal jij wel vinden dat dit komt omdat ik niet weet wat er in 
het leven te koop is en omdat kinderen wordt verboden dergelijke, normale verzoeken te doen, maar dat is 
gewoon niet zo. Kinderen hebben, als gezegd, wel iets anders aan het hoofd dan wellustige gedachten voor 
oude mannen.

En mijn vraag waarom je het niet met mannen wil doen als dat naar jou zeggen zo ontzettend lekker is, die heb 
je nog steeds niet beantwoord. Ik bedoel, je bent toch geen kind meer en kan dan toch gewoon antwoord 
geven?

20.  Steen 

12 Jul 2008 om 19:27 

Nou ja, ik ben dus ook een ouwe vent, (volgens sommigen heb ik de laatste dinosaurussen nog meegemaakt), 
maar ik wens toch echt niet geassocieerd te worden met de “hobbys” van tiepes als ene M.U.

M.v.g.

Steen.

21.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 19:43 

Kijk, hier heb je nou zo’n typische pedosmeerlap: 
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/07/spijbelen_uit_angst_voor_pedo.html

22.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 19:46 

Lijkt sprekend op onze Ome Adje. 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/79798
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23.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 19:49 

of is het Joris Demmink onder een schuilnaam Down Under? lijkt er wel een beetje op.

24.  E-bee 

12 Jul 2008 om 21:14 

Mu!

Wat ben je stil….Je wilde toch de dialoog aangaan? 
Er werd je iets gevraagd door Caroline….

25.  Wijze van Zion 

12 Jul 2008 om 22:28 

@Marthijn Uittenbogaard 
Het meest verontrustende aan u, is dat u bent gaan geloven in uw eigen -goedpratende- verklaringen. Ik kan 
dat beoordelen, een kind niet….

26.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 23:05 

Dit kwam ik zojuist tegen op GeenStijl (waar je de naam van Joris Demmink niet mag noemen van “De Chef”):

‘Gelooft u in het hiernamaals? Zie hier Hirschi Ballin en tweede man van justitie Joris Demmink in hun volgende 
leven: nl.youtube.com… 
Dr.Draaibaar | 12-07-08 | 20:31′

27.  Rudolf Paul 
12 Jul 2008 om 23:07 

die YouTube link werkt niet zie ik. Weer eens proberen: 
http://nl.youtube.com/watch?v=UuSYFmL8RoM&NR=1

28.  Marthijn Uittenbogaard 

13 Jul 2008 om 00:20 

@ Wijze van Zion 
Het is gewoon de heteronorm die men oplegt wat het probleem is. 
Al het onderzoek, ook recentere trouwens, wijst op geen schade van pedoseksualiteit op zich. Hier wat 
onderzoeken: http://www.martijn.org/blog/?p=282 
Onthoofdingen zijn erg, bijna iedereen is het daar mee eens, een enkele terrorist uitgezonderd. Filmpjes ervan 
zijn niet strafbaar. 
Vrouwenverkrachtingen zijn erg, bijna iedereen is het daar mee eens, een enkele Jack the Ripper uitgezonderd. 
Filmpjes ervan zijn niet strafbaar. 
Kinderporno schijnt erg te zijn, bijna iedereen is het daarmee eens, een enkele pedofiel uitgezonderd. Filmpjes 
ervan zijn strafbaar.

Waarom nu ineens wel? Niet vanwege de gruwelijke verkrachtingen, anders zouden zulke filmpjes het niet 
strafbaar zijn, maar juist omdat men de leugen in stand wil houden dat kinderen met elkaar of met 
volwassenen niet van seks kunnen genieten. Daarom is het strafbaar. 
Het is juist van de zotte dat kinderen geen niet-gewelddaige seks mogen - seks uit liefde, tederheid, genot - 
zien maar wel geweldfilms. Seksonderdrukking leidt tot geweld. Vandaar dat tieners elkaar in GB doden. Hoe 
groter de seksonderdrukking des te gewelddadiger of haar burgers en/of de staat. 
Zie: http://www.violence.de 
Zeer Wijze Anonieme Zion-Persoon, heb je mij opgegeven dat je al weer niet met ook maar één argument komt 
aanzetten om mijn ‘onzin’ te weerleggen?

29.  E-bee 

13 Jul 2008 om 01:13 

marthijn.

Caroline wou ook nog wat vragen aan je. 
Wou ik ook wel even weten…..hoe of dat zit.

30.  Caroline 

13 Jul 2008 om 12:46 

Kinderen, hoewel, we hebben het in de UK over pubers, zijn natuurlijk wel op allerlei manieren met elkaar 
bezig. Ik kreeg mijn eerste echte zoen op mijn 13e bijvoorbeeld, maar dan wel van een jongen van 15, niet van 
een of andere volwassene. Ik durf te stelling wel te verdedigen dat die pubers uit ongelukkige gezinnen komen 
en thuis geen normale omgang met volwassenen, geen vaderfiguur, hebben gehad, en een grote kans hebben 
om nu juist wel door volwassenen misbruikt (al dan niet seksueel) te zijn geweest. Kortom, pubers die in 
volstrekte onveiligheid kind zijn geweest, Life at the bottom van Dalrymple geeft hiervan onthustende en talloze 
voorbeelden uit de praktijk.
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Die pubers in de UK die elkaar afmaken zullen dat niet doen omdat ze geen seks mogen hebben met 
volwassenen, juist in hun milieu zijn er geen volwassenen die hen daartegen beschermen. Wel zijn er 
problemen met de sekusalisering van de samenleving, daar en hier. En daar bedoel ik dan niet mee ‘blote 
foto’s’ en dergelijke maar de (vaak religieus gestuurde) segregatie van de seksen. Drijf je dat te ver door dan 
krijg je situaties als in de ergste moslimlanden, waar man en vrouw niet eens in dezelfde rij voor een 
stembureau kunnen staan, gewoon omdat dat daar een seksuele bijbedoeling zou kunnen hebben. Ook het 
bedekken van tafelpoten wegens mogelijke seksuele connotaties in de Victoriaanse tijd, valt me te binnen.

Het onthoofden van mensen is gruwelijk en bekijken we waar die dingen plaats vinden, dan is dat vreemd 
genoeg vooral in landen waar meisjes seksueel vogelvrij zijn, en al vanaf jonge leeftijd op allerlei manieren 
misbruikt mogen worden. Met jongetjes in die landen zal het niet veel beter gesteld zijn, vrees ik.

Dus, als je al een relatie wilt leggen tussen gewelddadigheid en seks met kinderen, dan lijkt die me precies 
andersom te liggen dan Marthijn stelt. 

Maar nogmaals M, waarom niet zelf aan de volwassen man, als dat zo fijn en heilzaam is?

31.  Nuance 

13 Jul 2008 om 14:48 

Ik denk dat zowel Marthijn als zijn aanvallers gelijk hebben. Jullie belichten nl. twee zijden van dezelfde 
medaille. Absoluut vrijwillig aangegane seksuele ervaringen door kinderen met ouderen zijn niet schadelijk, zo 
blijkt inderdaad uit (veelal gecensureerd) onderzoek. Tegelijk tonen die onderzoeken (en de alom bekende 
praktijk) ook aan dat dwang daarbij (of hysterisch afwijzende reacties uit de omgeving, en vervolging) vaak tot 
trauma’s leiden. Dat laatste is vreselijk, en daarom moeten pedonetwerken als rond Dutroux en mogelijk 
Demmens fel bestreden worden. Overigens zei getuige Regina Louf, die in Belgie de gruwelijkste dingen heeft 
meegemaakt, dat het eigenlijk niet ging om pedofielen, maar allerlei gezagsdragers die opzettelijk in het 
netwerk verstrikt raakten (en zo medeplichtig werden, en dus hun mond hielden): zie 
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-4881275779347250862&q=PANORAMA 22 JANUARI 1998 REGINA 
LOUF&ei=kvh5SJWaD5KuiwKrzezwDw

32.  Nuance 

13 Jul 2008 om 14:52 

Hier de link naar alle uitzendingen van Panorama in 1998: 
http://video.google.co.uk/videosearch?q=PANORAMA 22 JANUARI 1998 REGINA LOUF# 
Genoemde uitspraak doet ze in deel 3. 
In dit verband zijn ook de uitzendingen van Zembla uit 2004 de moeite waard weer eens te zien: 
Deel 1: 
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040311/zembla 
Deel 2: 
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040318/zembla

33.  Wijze van Zion 

13 Jul 2008 om 15:05 

“Het is gewoon de heteronorm die men oplegt wat het probleem is.”. 
@Marthijn Uittenbogaard 
. 
Kijk, dit geeft uw verdwazing aardig weer. 
Is er dan eveneens sprake van een “homonorm”? 
Pedofilie heeft simpelweg betrekking op mentaal onvolgroeide kinderen die nog niet in het stadium “des 
onderscheids” zijn aanbeland, en juist op die onschuld wordt door u ‘gekickt’. 
Een en ander maakt u tot een incompleet persoon. 
Duidelijk is dat bij u de zelfkennis ontbreekt dit in te zien, gezien de hardnekkigheid waarmee u 
ongelijkwaardige relaties nastreeft. 

Een normaal mens leert met zijn handicaps te leven, u kennelijk niet!

Onthoofdingen tracht men te voorkomen, evenals vrouwenverkrachtingen en de filmpjes ervan zijn te ziek om 
aan te zien; immers het recht van de sterkste geldt! 
Dat is ook van toepassing op de door u nagestreefde relatie(s).

34.  Marthijn Uittenbogaard 

13 Jul 2008 om 15:16 

Caroline: En mijn vraag waarom je het niet met mannen wil doen als dat naar jou zeggen zo ontzettend lekker 
is, die heb je nog steeds niet beantwoord.

Ik heb enkel seks met mannelijke personen boven de 16.

35.  Marthijn Uittenbogaard 

13 Jul 2008 om 15:20 

@ Caroline Over Dalrymple heb ik dit geschreven: http://www.seksencyclopedie.nl/columns/
ca/20051226_Beschaving.html

36.  Willem 

14 Jul 2008 om 12:27 

Het vermeende Zandvoortse kinderpornonetwerk, tien jaar geleden onderzocht door de Haarlemse politie en 
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justitie, duikt op in de gruwelmisdrijven in een voormalig kindertehuis op het Britse kanaaleiland Jersey. 
http://www.newsoftheworld.co.uk/1307_jersey.shtml

En via Zandvoort kom je weer in de X-Dossiers, en via de X-Dossiers kom je dan weer terecht in de Anne Frank 
plantsoen en in absolute top van de wereld/overheid. Zo ziek zijn ze dus.

37.  Felicx Drziynszki 
14 Jul 2008 om 17:43 

Meester Pieter mag kennelijk geen onderzoek doen naar de TU-brand op 13 mei jongsleden…

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/sabotage-onderzoeksraad.html

38.  Nuance 

14 Jul 2008 om 23:13 

Ik denk dat zowel Marthijn als zijn aanvallers gelijk hebben. Jullie belichten nl. twee zijden van dezelfde 
medaille. Absoluut vrijwillig aangegane seksuele ervaringen door kinderen met ouderen zijn niet schadelijk, zo 
blijkt inderdaad uit (veelal doodgezwegen) onderzoek. 

Tegelijk tonen die onderzoeken (en de alom bekende praktijk) ook aan dat dwang daarbij (of hysterisch 
afwijzende reacties uit de omgeving, en vervolging) vaak tot trauma’s leiden. En geweld natuurlijk helemaal. 
Daarom moeten pedonetwerken als rond Dutroux en mogelijk Demmink fel bestreden worden. 

Overigens zei getuige Regina Louf, die in Belgie de gruwelijkste dingen heeft meegemaakt, dat het eigenlijk 
NIET ging om pedofielen, maar om allerlei gezagsdragers die opzettelijk in het netwerk verstrikt raakten (en zo 
medeplichtig werden, en dus hun mond moesten houden): 
http://video.google.co.uk/videosearch?q=PANORAMA 22 JANUARI 1998 REGINA LOUF# (als de link is 
afgebroken: kopieer dan de hele link naar het adresveld van je browser). 
Genoemde uitspraak doet ze in deel 3.

In dit verband zijn ook de uitzendingen van Zembla uit 2004 de moeite waard weer eens te zien: 
Deel 1: 
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040311/zembla 
Deel 2: 
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040318/zembla

39.  vmail 
15 Jul 2008 om 13:51 

Wat een uit-de-nek-nivo gezwets van pedolul MU weer en geblaat van iemand die blijkbaar nuance(ring) 
probeert aan te brengen. 
Ieder wel denkend mens weet dat er bij seks van volwassenen met kinderen (ook bij zogenaamde vrijwilligheid) 
sprake is van een ongelijkwaardige machtsverhoudingen. Kinderen kunnen nog geen gevolgen zien of 
onderscheiden. 
Onderzoeken die daar geen rekening mee houden, kunnen dus regelrecht de prullenbak in en dat heeft niets te 
maken met vermeend doodzwijgen, maar gewoon met wat het zijn ‘prutsonderzoeken’. 
Voor wie wil weten wat werkelijk de gevolgen zijn van wat MU & consorten zo graag met kinderen uit halen, 
moet maar eens wat rondlezen in serieuze wetenschappelijke artikelen daarover: 
http://www.empty-memories.nl/www_1.html

40.  P.Knoops 

16 Jul 2008 om 22:11 

@ Uittenboogaard.

Iedere pedofiel is als kind zelf sexueel misbruikt. 
Wat niet wil zeggen dat iedereen die zelf als kind sexueel misbuikt is ook zelf kinderen gaaat misbruiken.

In honderden lezersbrieven op de website van Alice Miller Schrijfster van “Het drama van Het begaafe kind”) 
Alice-Miller Child Abuse and Mistreatment, zijn de trieste verhalen te lezen van de verwoestende gevolgen van 
sexueel misbruik van kinder

41.  Marthijn Uittenbogaard 

17 Jul 2008 om 22:04 

@ P.Knoops Iedere pedofiel is als kind zelf sexueel misbruikt. 
Is pure onzin.

@ vmail 
Zie de onderzoeken van Rind. Daarin is statistisch gerekend met alle cijfers van de bestaande onderzoeken van 
de laatste decennia. Zij merken terecht op dat er verschil is tussen echt abuse en niet-abuse. De term victims 
en abuse zijn manipulatieve termen omdat die niet voor alle relaties gelden. 
De onderzoeken waar jij naar linkt maken allemaal deze ‘fout’ (fout tussen quotes omdat het een bewuste 
leugen is en geen fout): men gooit alle relaties op 1 hoop. Men onderzoekt biased groepen: groepen 
bijvoorbeeld die met een psychiater e.d. in aanraking zijn gekomen. Treft men in de gehele vaak biased groep 
een lichte significatie van schadelijkheid aan dan is pedosesk zogenaamd schadelijk. 
Heteroseks in blijf-van-mijn-lijf huizen onderzoeken is ook onzin, plus moet je de relaties splitsen omdat een 
groot deel geen schade heeft. Dit weigert men want het moet schadelijk zijn. 
Machtsverschilargument is onzin. Als je je kind naar school brengt is er hetzelfde machtsverschil… Kinderen 
worden constant gedwongen tot van alles, iets waar ik juist kritiek op heb. De kijk op seksualiteit is het 
probleem, met de huidige seksnormen dwingt men een onderdrukkende orde af in de samenleving. Jij bent 
totaal niet tegen dwang ik ben daar juist tegen. 
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Al die onderzoeken kun je zo onderuit halen daar ze het resultaat zijn van manipulatie wat de interpretatie 
betreft. Met wetenschap heeft het niets te maken, met leugens wel. 
Wetenschappelijk heb ik allang gelijk maar ik strijd tegen een ideologie!

Durf Bruce Rind eens in debat te laten gaan met iemand van zo’n onderzoek en Rind wint glansrijk. Vandaar dat 
Rind is ontslagen. De nazi’s werken iedereen weg die de waarheid verkondigt. In GB weer recent iemand die 
studie deed naar man/jongen seks met conclusie dat die relaties vaak goed zijn. Hij werd verketterd; kranten 
riepen letterlijk op om hem aan te vallen; adres erbij van zijn huis. Hij werd aangevallen en is vluchtende uit 
GB. Zeer vergelijkbaar met 1930/40. Dat is het doel, haat afreageren na een liberale periode. Nu tegenreactie 
op jaren 70, toen 1880-1920. Geschiedenis herhaalt zich. 
Geen wetenschapper van de anti’s die met mij in debat durfde aan universiteit. Men durft nooit. Ik toon hun 
leugens en manipulaties zo aan. 
Die man die zich nuance noemt heeft gelijk.

42.  Nuance 

18 Jul 2008 om 11:13 

@Marthijn:

Een treffende illustratie van de anti-pedo hysterie in Engeland stond gisteren in De Telegraaf: 
‘Walgelijke man’ fotografeert eigen kinderen 
http://www.telegraaf.nl/buitenland/1501221/___Walgelijke_man__fotografeert_kinderen__.html?p=35,2

Uit een van de reacties onder het artikel blijkt dat het in veel pretparken daar verboden is kinderen te 
fotograferen! Let wel: dit zijn gewone kinderen: aangekleed, spelend, niks seksueels of erotisch. Gekker moet 
het toch niet worden. Gaan we straks alle kinderen op straat in een boerka hijsen?

43.  D. Bolt 

18 Jul 2008 om 23:23 

@ Uittenboogaad.

Hoe ziek moet je zijn om het naar school brengen van je kind op een lijn te stellen met met sexueel mosbruik!

44.  D. Bolt 

18 Jul 2008 om 23:24 

Misbruik

45.  J.linssen 

18 Jul 2008 om 23:46 

@P.Knoops. @Uittenboogaard

Knoops, bedankt voor je verwijzing naar de website van Alice Miller. 
Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik kennis nam van de inhoud van de brieven aan Alice Miller door 
volwassenen die als kind sexueeel gebruikt zijn.

46.  lezer 

19 Jul 2008 om 10:26 

@Linssen 
@Uittenboogaard

Uittenboogaard leidt aan een pathologische vorm van verdringing en projectie, die op deze website tot 
uitdrukking komen.

47.  lezer 

19 Jul 2008 om 10:28 

@Linssen 
@Uittenboogaard

Ik bedoel: 
Uittenboogaard 
lijdt 
aan een pathologische vorm van verdringing en projectie, die op deze website tot uitdrukking komen.

48.  Rudolf Paul 
19 Jul 2008 om 13:08 

@ Uittenboogaard

Had de paus in Australië volgens jou helemaal niet z’n excuus moeten aanbieden voor de pedofiele priesters 
maar integendeel moeten verkondigen hoe goed en heilzaam dat gebipsneuk was voor zowel de jongetjes als 
de priesters?
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49.  P-Terodactyl 
19 Jul 2008 om 13:42 

Wat wil MU hier mee bereiken?

50.  L.J. Una 

19 Jul 2008 om 15:10 

Wat betreft de paus en zijn excuses: 

http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/24/children.childprotection

http://www.infowars.com/articles/world/pope_benedict_pedophilia_in_church.htm

51.  lezer 

19 Jul 2008 om 15:57 

@P-Teringdactyl 
Ha ha wat een onzettend leuke grap. 
Goed, 
wat wil MU bereiken. Wat elke psychopaath wil: bevestigd worden in en vervulling zoeken voor datgene wat 
hem is ontzegd, wat hij heeft verdrongen en wat hij nu projecteert op het scherm van deze website.

52.  harry van groen 

21 Jul 2008 om 09:21 

Waarom worden dit soort zaken niet behandeld ,na bijvoorbeeld het vragenuurtje in de tweede kamer? 
Waarom kan het gepeupel niet gewoon na het roepen van ministers naar de tweede kamer ,het gepeupel de 
gehele tweede kamer verplichten te blijven zitten ,en vragen te stellen ,na korte uitleg of eventuele stukken 
vooraf toesturende van verzoeker ,aan betrokkenen. 
Dit natuurlijk alleen ,mocht blijken dat de politiek of justitie hun werk niet goed hebben gedaan ,of dat zij niet 
meer reageren ,terwijl deze zaken dus niet zijn afgehandeld. 
Zo heb ik een klacht tegen de heer Zalm ingediend bij vaste kamercommissie financiën.Ik kom niet eens 
binnen ,en zijn al bij voorbaat beledigd.Zij kunnen natuurlijk nooit beledigd zijn voordat de zaak in zijn geheel 
is behandeld. 
Ik verzoek wel om de FIOD ,die dat weigeren ,toch heb ik nu een belastingaanslag van 300.000.00 euro ,die 
onterecht is ,die ik niet kan betalen ,zo beledigde procedures gaan volgen.De heer Bos blijft de heer Zalm 
beschermen ,zo de jager ook. 
Zalm die nog een onderonsje had een paar maanden geleden met de heer Votron ,zo verantwoordelijk is voor 
de geloofwaardigheid van financieel Nederland ,en België. 
Waarom verzoekt de heer Kat ,onder politie bewaking ,niet dat de gehele kamer ,in het openbaar ,een 
vragenuurtje te organiseren ,zo ook de heer Spijkers ed.?

53.  harry van groen 

21 Jul 2008 om 10:58 

Het blijft vreemd dat Willem Alexander ,terecht boos,de pers opzoekt ,dat de pedo-site met hun poten van zijn 
kinderen af moet blijven. 
Maar het is wel een POLITIEKE uitspraak. 
Maar als HM haar advocaat blijft beschermen ,omdat zij elkaar kunnen chanteren met wat zij weten ,is dat ook 
POLITIEK 
Waar je rechters kan wraken,wat niet helpt ,maar dat terzijde,is het vreemd dat zo’n Knijff pedo’s kan 
verdedigen,een huisadvocaat van banken is ,dan weer deken is en obstructie kan plegen in procedures tegen 
deze banken waar ik procedures tegen heb ,etc.Nergens kan je hem er in wraken. 
Nu staat er wel in de advocaten wet dat een advocaat geen 2 zaken tegelijk mag behandelen ,maar 
jurisprudentie daarin blijkt dat een mr.Laanen /Vink ,in mijn geval dat wel mag ,erger nog hij gebruikt en 
misbruikt de ene zaak met de andere.En de orde? Die zijn te integer om in te grijpen. 
De deken ? niets van gehoord. 
Ik weet het HM is onschendbaar ,maar eerdaags staat er weer een fascistische deurwaarder ,onder 
bescherming van Hirsch Ballin ,de joods -gristen ,voor de deur .met in naam der KONINGIN ,met een procedure 
wegens smaad in een zaak of banken geloofwaardig zijn.Fortis weet nu dat zij dat niet zijn ,gelukkig gaat het 
gepeupel dat wel bepalen. 
En Willem ,die koopt met spiegeltjes en kraaltjes een aardig optrekje in het geliefde werelddeel van zijn opa en 
vader,terwijl zijn vader hem toch altijd op het hart drukte zuinig met water te zijn(terecht) met tandenpoetsen 
kijkt Willem niet zo nauw op een litertje benzine met het regeringsvliegtuig. 
Maar ja zakendoen blijft een kwestie van gunnen.

54.  harry van groen 

21 Jul 2008 om 12:10 

Er is een wet in Italië aangenomen ,die Berlusconi onschendbaar maakt en boven de wet moet stellen. 
Natuurlijk mag en kan je niet zeggen tegen een bevriend staatshoofd dat dat naar maffia riekt. 
Ook in ons land is het staathoofd onschendbaar ,maar ook zeer wijs. 
Dat het staatshoofd bepaalde privileges heeft is nog te begrijpen ,maar deze moet met die privileges wel wijs 
omgaan. 
Stel dat HM en haar vader boven de wet zouden staan ,wat dan ook begrijpelijk zou zijn ,wordt het natuurlijk 
onbegrijpelijk dat medeplichtigen in deze dan ook maar boven de wet zouden staan ,dat kan natuurlijk niet.,dat 
is heeeel onwijs. 
Ja dan zit je dus met het dilemma wat prevaleert ,staatshoofd ,oranje,moeder,dochter,gristen ,gepeupel….. 
Je moet wel bovenaards zijn om daar wijs een keuze in te maken.

55.  harry van groen 
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21 Jul 2008 om 12:26 

Incest is natuurlijk vaak ook pedofilie. 
Ik kan mij dan ook best voorstellen ,dat mannen met macht ,hoerenlopers ,paaltjes pissent de grenzen 
betasten en aftasten ,het van boven net zo laten doorlopen als beneden ook kinderen en hun eigen kinderen 
nemen. 
Ik hoop maar dat justitie zich dat ook kan voorstellen.

56.  harry van groen 

21 Jul 2008 om 17:55 

Een ieder die werkelijk iets toe te voegen heeft aan de klokkenluiderslijn zal natuurlijk van harte welkom zijn. 
Maar om weggedrukt te worden ,terwijl je niet weet wat voor belang daar achter steekt ,zelfs dezelfde dag ,is 
jammer ,en komt de geloofwaardigheid van deze site niet ten goede.Zo kan een anoniem persoon ,die bijv bij 
de AIVD werkt de site saboteren. 
Om ten strijden te gaan in het buitenland ,of mensen op te hangen ,daar schieten we niets mee op. 
Gewoon strafvervolging in Nederland ,zodat er voorbeelden geteld worden,zodat anderen het niet in hun hoofd 
halen dat ook maar te gaan doen.

57.  Cornelia 

21 Jul 2008 om 18:20 

Het politieburo, te Sint Willibrord was vanmorgen gesloten! 
Toen ik vanmiddag kwam werd mij vertelt dat ik een afspraak 
moest maken in etten-Leur, de afspraak is morgenvroeg op 10 uur

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek
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Justitie-orgieen en chantage op Antillen
Gepubliceerd door Micha Kat 27 juni, 2008 in Algemeen. 

antillensex.jpg Het Nederlands justitieel apparaat wordt op enorme schaal gechanteerd met 

pornografisch materiaal over officieren van justitie en rechters. Aan die conclusie 

valt niet meer te ontkomen. Mensen als Eddy de Kroes -hij werd drie keer veroordeeld tot een 

langdurige gevangenisstraf- wisten uit de cel te blijven door topmensen van justitie te confronteren 

met beeldmateriaal waarop ze in hoogst compromitterende standjes te zien zijn. In het geval van de 

Kroes betrof de chantage Hans Holthuis die het OM met de staart tussen de benen heeft moeten 

verlaten. Holthuis behoorde tot het ‘Demmink-netwerk’ van pedofiele ‘topmensen’. Maar ook 

officieren als Jan Wolter Wabeke (door Bram Peper) en Joost Tonino (topmensen uit het 

bedrijfsleven komen in beeld zoals Cor Boonstra) lijken het slachtoffer te zijn geworden van 

dergelijke chantage-praktijken. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is dat ‘grote zaken’ van deze 

officieren uitdraaiden op (peperdure) mislukkingen terwijl voor iedereen tegelijkertijd ook duidelijk 

zichtbaar was dat de verdachten guilty waren as hell. Maar die chantage kan ook de andere kant op 

werken en er juist voor zorgen dat onschuldige mensen worden veroordeeld, zoals het geval was bij 

de Koerdische zakenman Baybasin die levenslang moest slikken omdat Justitie-topman Joris 

Demmink werd gechanteerd met openbaarmaking van zijn pedo-files als Baybasin niet achter de 

tralies zou verdwijnen. De complete Nederlandse rechtsstaat is inmiddels ontwricht door al die 

magistraten die hun penis-nijd maar niet weten te beperken tot de echtelijke sponde of desnoods tot 

een bordeel van standing. Nee, het moet allemaal veel smeriger, in plantsoenen, op achterbanken 

van dienstauto’s, bij sinistere en illegale orgieen met geimporteerde minderarigen. Anders krijgen we 

‘m toch echt niet meer overeind onder onze toga’s. 

Dit alles gezegd zijnde, durven we hier ook best de stelling aan dat Joran van der Sloot nog altijd op 

vrije voeten is omdat zijn vader Paulus zoveel dirty shit in file heeft over Nederlandse magistraten op 

de Antillen dat daarmee minimaal drie parlementaire enquetes gevuld zouden kunnen worden. Uit 

algemeen toegankelijke bronnen komt al zoveel smerigheid naar boven, dat we met gemak kunnen 

stellen dat het op de Antillen een continue orgie is van copulerende en ejaculerende magistraten die 

uit verveling en verdorvenheid niet meer weten waar ze hun leuter nu weer moeten instoppen. Wat 

te denken van de aan lager wal geraakte crimineel Cor Merx, tot 2005 de topman van het OM op de 

Antillen, die ten onder ging in een tsunami van corruptie, fraude en sex? Lees hier de (bijna) 

complete Merx-files waarbij de lezer zich moet beseffen dat het OM -ja, we zijn goed voor onze 

mensen!- deze Merx nadat hij op de Antillen was uit-geejaculeerd zelfs nog heeft benoemd tot 

advocaat-generaal te Den Haag. Is het geen bekend gegeven dat ondergeschikten het gedrag van 

hun baas nadoen? Nou, dan weten we direct wat de gemiddelde Antilliaanse OM’mer als eerste daad 

van de dag ging doen na het openen van de reeds vermoeide ogen en die daad betrof niet het nog 

eens doornemen van de dossiers van de lopende zaken. Dan zijn daar de -tot dusver nog niet 

uitgegeven- gedetailleerde beschrijvingen van het hoeren en sloeren door de officier van justitie 
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Ernst Wesselius die in naam der koningin is gestationeerd op Bonaire en lange tijd zelfs verslag 

deed van zijn ‘interessante belevenissen’ op de eilanden in het huisblad van het OM. Ook 

gechanteerd, dat is voor de ingewijde lezer van de link reeds direct duidelijk. Dan verdient ook nog te 

worden genoemd de grootste crimineel uit de geschiedenis van het Nederlandse OM, Frans 

Pommer, billenmaat van Merx op het parket te Maastricht tot 2000 toen beiden op de Antillen onder 

de palmbomen gingen liggen relaxen. De grond was Pommer in Nederland een beetje heet onder de 

voeten geworden nadat was gebleken dat hij als officier in een grote drugszaak maar liefst acht 

observatie-bevelen had vervalst. Voor een gewoon burger reden opgeknoopt de worden, maar binnen 

het OM worden dergelijke vormen van corruptie beloond met een ticktet naar Willemstad. Op de 

eilanden raakte Pommer die vrijwel geheel uit de media is weten te blijven dermate verstrikt in het 

bekende web van fraude, sex, chantage en corruptie dat het OM niets anders restte dan hem maar 

weer terug te halen naar Nederland waar hij thans verbonden is aan het parket te Roermond. Nu 

begrijpen we ook waarom de reeds gepensioneerde ex-PG Dato Steenhuis bij nader inzien toch nog 

graag een post op de eilanden wilde gaan bekleden, u weet wel, dat bijklussende snelheidsmonster!

Goed, in dit gezellige klimaat van geven en nemen was ene Paulus van der Sloot, trotse vader van 

de ambitieuze Joran, rechter-in-opleiding. Need we say more? Paulus is nog altijd een verdachte in de 

zaak-Holloway maar erger is nog dat er nooit echt onderzoek is gedaan naar het leven en werk van 

Paulus op de eilanden. We vermoeden daarom dat Paulus door Justitie op Aruba was gestationeerd 

als een soort maitre de plaisir zoals we die kennen uit de tijden van het Romeinse keizerrijk en 

Lodewijk XIV te Versailles met als taak het organiseren van interessante juridische lezingen en 

jurisprudentie-avondjes. Met andere woorden: Paulus weet als geen ander welke magistraat zijn 

leuter op welke dag en in welke strandstoel in welk minderjarig schandknaapje heeft gestoken en hij 

deinst er als goede vader niet voor terug deze kennis in te zetten ter bescherming van zoonlief. 

Hiermee lijkt de macabere cirkel van ultieme verdorvenheid helemaal rond: het OM wordt zelfs 

gechanteerd door de eigen rechterlijke macht! Laten we binnenkort eens wat nader gaan kijken naar 

die andere mysterieuze justitie-figuur over wie eigenlijk nauwelijks iets bekend is: Ernst Hirsch Ballin, 

minister van justitie.

9 Reacties op “Justitie-orgieen en chantage op 
Antillen”
Feed voor dit bericht 

1.  Pedowatcher 

27 Jun 2008 om 13:30 

Je kunt ook zeggen: als je geen materiaal ter beschikking hebt om een officier te chanteren ben je driedubbel 
de lul zoals Kees B. Lucia de B. en Ernst L! (En al die andere natuurlijk die het geld niet hebben om foto’s te 
kopen van kinderverkrachtende magistraten)

2.  K. W. 
27 Jun 2008 om 15:15 

Dat is de ene kant van de wereld, aan de andere kant van de wereld ging het er net zo min fris aan toe. Of 
dachten we nu echt dat minister Johan Remkes gewoon aan het genieten was van de lokale theater-cultuur in 
Thailand, destijds toen de Tsunami uitbrak? 
Ook heer Remkes zette de corrupte traditie van politie en justitie netjes voort, door te genieten van Thaise 
‘zuignapjes’, om maar in jargon te blijven. 
Mooi onderwerp voor een volgend stukje.

3.  Theo Ichtus 

28 Jun 2008 om 06:53 

Sabotage! De site ligt er uit! We wijken uit naar Het Vrije Volk! 
Hmmm… lijkt toch mee te vallen. 
Wat=Waar? 
In ieder geval niet ALLES wat Micha Kat beweert. 
(Merkt op dat zelfs het vermaledijde NRC toch WEL berichtte over Cor M.)
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4.  Hetty 

28 Jun 2008 om 11:56 

@ Micha Kat,

Ik lees je stukjes altijd met veel plezier, en heb tot nu toe ook altijd gedacht dat de stukken die je schreef op 
vast staande feiten berusten en niet op roddel en achterklap. Misschien naief van mij? 
Maar nu heb ik bij het lezen van dit stukje ongeveer hetzelfde gevoel als bij de uitzending van Peter de vries 
waarin hij claimt dat de zaak Holloway is opgelost. Wat hij doet met Joran doe jij nog even dunnetjes over met 
Pa van der Sloot. Je verwijst naar een site van Aruba Dirty Police die zeggen dat Pa van der Sloot, Joran EN 
Natalee Holloway heeft opgepikt bij McDonalds. Het verhaal ging dat hij ze om 4 uur s’middags had opgepikt en 
is allang naar het rijk der fabelen verwezen. Ze was op die tijd nog op het strand met haar vriendinnen. 
Zie de verklaring van Laraine Watson. 
Reverence - FBI 302 Forms - Watson 6/28/05

http://www.hollowaycase.com/

Ik dacht dat Klokkenluider een site was die misstanden onder de aandacht wil brengen, en geen misinformatie.

Met vriendelijke groet, Hetty

5.  Black Mamba 

30 Jun 2008 om 05:32 

To those who commented above: You must be fools to be so blind. It is overtly obvious you aren’t aware of all 
the facts of the case that we know of, and have based your opinion off an admitted pathological liar, and one 
American girl’s “testimony” that was done half-heartedly and never even considered. None of those kids Natalee 
was with had a clue what was going on. They were all just as naive as Natalee to the predator, Joran…and his 
conspirator, Paulus.

Before you ‘diss’ this great article, do your homework. Here’s a great place to start. 

http://arubanboycott.blogspot.com

Think before you speak. Check out the link on this blog called “Natalee’s Freebirds”. They’ve done thousands of 
hours of research and have the TRUE DIRT on them all. And it’s all backed up. No “gossip”.

I like to quote lines from great movies, so here’s one for you:

“YOU CAN’T HANDLE THE TRUTH!”–Jack Nicholson

6.  Quirine de Kok 

3 Jul 2008 om 13:10 

Justitie is wel degelijk een pedobeerput, Roze balletten, minderjarige schandknapen die mn. justitie als klant 
hebben. Onschuldige mensen die veroordeeld worden (Schiedamse Parkmoord, Lucia de B. en nog veel meer 
slachtoffers maakt Juatitie) en De Kroesjes alsook H. Angels lopen nog vrij rond. Justitie is vele male crimineler 
dan de gemiddelde burger, scoort alleen maar op schandalen en blundert bij 90% van de vonnissen. Niemand 
gelooft nog in een rechtstaat en ik hoop dat daar integere onafhankelijke vrouwen op topposities komen, die al 
die demminkjes, tonino’s e.c. er uit flikkeren, de pedopartij verbiedt etc.etc. Die zich niet laten fêteren door 
vastgoed e.a. maffia, want op dit moment is het een incestueus good old boy’s clubje, een heel vies kliekje.

7.  Cornelia 

13 Jul 2008 om 20:57 

Verbind dit alles wereldwijd, en je ziet de verbindingen.

Als er iemand twijfeld, over mijn verklaring, i.v.m. pedofielennetwerk, stuur me een faxnummer, zodat ik je het 
dokument 
kan faxen.

Met vriendelijke groeten 
Cornelia

8.  E-bee 

13 Jul 2008 om 21:09 

Black Mamba:

Thanks for the info. Me too..

Never give in. Never give in. Never give in.

Winston Churchill.

9.  Black Mamba 

14 Jul 2008 om 01:33 

Check out the latest research done regarding Deepak Kalpoe’s car. Could it be that more conspiracies and lies 
have been uncovered? The whole place is a cest pool. Please do not this construe this as “ripping” on the Dutch 
people. It’s all about Aruba. I just hope you Dutchmen and women are on the same page as we (Americans) 
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are by not letting this case slide.

http://arubanboycott.blogspot.com
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« Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? Justitie-orgieen en chantage op Antillen »

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl
Gepubliceerd door Micha Kat 27 juni, 2008 in Algemeen. 

geenstijl2.jpg Nogal doorzichtig, het trompetgeschal waarmee Justitie thans het zogenaamd 

‘rebelse’ Geenstijl aanvalt! En dan het verlekkerde gekir waarmee het ’shocklog’ 

zich deze liefkozingen laat welgevallen! Het lijkt Joris Demmink wel die een van zijn schandknaapjes 

verorbert. Het zwijgen van Geenstijl over de Demmink-zaak bewijst eens te meer dat het ’shocklog’ 

tegenwoordig de kant heeft gekozen van de pedofielen. In juni 2007 ging Geenstijl nog voor de NRC 

Ombudsman door het stof en tikte wel een braaf stukje op over de kinderverkrachter op Justitie maar 

anno 2008 ligt de loyaliteit geheel en al bij Demmink, net als die van grote broer De Telegraaf 

overigens dat via Joost de Haas een nogal doorzichtige poging deed ervoor te zorgen dat de 

kinderverkrachter zijn gang kan blijven gaan. Maar de collaboratie van Geenstijl gaat nog veel verder 

en is nog veel smeriger, want niemand neemt die aanval van Justitie toch serieus op basis van drie 

zogenaamd ‘foute’ postings? Laten wij u voor uw gemak maar even uitleggen hoe de vork in 

werkelijkheid in de steel zit! De actie tegen Geenstijl is een afleidingsmanoevre voor de toenemende 

pogingen van Justitie deze website uit de lucht te halen. Terwijl de mainstream-media zich druk 

maken om Geenstijl probeert Justitie achter ieders rug om deze site te kraken. Want 

Klokkenluideronline is bezig met het ontrafelen van de grootste boevenbende uit de Nederlandse 

geschiedenis en die boevenbende heet niet Camorra of Cosa Nostra of Triaden of Vrijmetselarij 

maar……. 

het Ministerie van Justitie onder leiding van kinderverkrachter Demmink! Het is een van de eerste 

lessen uit de spindoctors-kunde: leid de aandacht af van wat er werkelijk toe doet! Intussen 

verrichten onze technici wonderen door de ene aanval na de andere op deze site af te slaan…. Wordt 

vervolgd!

12 Reacties op “Schijn-aanval Justitie op pedo-log 
Geenstijl”
Feed voor dit bericht 

1.  Rabarberke 

27 Jun 2008 om 11:53 

Oh als justitie dit probeert te kraken, blokkeer je die ip nummers toch gewoon?

En laat maar eens logs zien dat justitie dat is en niet de reguliere shit die elke website voor zijn kiezen krijgt.

2.  Lion Cachet 
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27 Jun 2008 om 12:42 

LS…

Wat een naïef manneke ben ik toch mijn leven lang geweest. Dat er viezerikken rondlopen heb ik mijn hele 
leven lang geweten. Altijd gedacht dat het RECHT daar wel raad mee zou weten. Zelf ook het een en ander 
meegemaakt. Dat werd afgedaan met: Je moet je niet aanstellen… 
Nu hoop ik werkelijk dat de tijd van WRAAK is aangebroken en dat het vuur van de VERGELDING tot in de 
hemel zal reiken… 

Branden zullen ze !

3.  Marthijn Uittenbogaard 

27 Jun 2008 om 18:27 

Ik wil weer kunnen posten op GeenStijl. Nu beschouw ik ze als oude media, d.w.z. manipulatief.

Micha vertel me eens jouw seksuele perversies. Daar ben ik nu toch wel benieuwd naar.

4.  Rudolf Paul 
27 Jun 2008 om 19:34 

Voor de pedo’s die hier komen lezen: 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/79798

5.  Wieteke 

27 Jun 2008 om 20:25 

Marthijn schreef: Ik wil weer kunnen posten op GeenStijl.

Goh, ik heb ook (uit zeer betrouwbare bron) vernomen dat je je politieke inspiratie’s nog niet aan de wilgen 
hebt gehangen! Hoe zat dat ook al weer? De vorige naam was gekoppeld aan een pedopartij (!) en was voor 
veel mensen te lastig en/of moeilijk uit te spreken. Dusse…als je even je nieuwe partijnaam doorgeeft kunnen 
wij horen of dat het ‘lekker’ klinkt. Succes met je studietoelating!

6.  Marthijn Uittenbogaard 

27 Jun 2008 om 23:00 

Mevrouw Wieteke zonder achternaam. Informatie over mijn partij is hier te vinden: http://www.pnvd.nl 
Daar kunt u ook zien dat niet ik maar Norbert de Jonge wil studeren. Zelf ben ik al wijs genoeg en hoef niet te 
studeren om een papiertje te krijgen waardoor je zogenaamd officieel deskundig bent. Universiteiten zijn meer 
en meer banenfabrieken voor het bedrijfsleven dan dat er onderzoek wordt verricht en kritisch wordt gedacht.

@ Rudolf Paul 
Ik lees toch echt liever een boek van Gerard Reve. 
Ik heb de echte Ad nog helpen verhuizen wat zijn campingspullen betreft; geen pop aangetroffen. Ook zat 
Demmink, Paul de Leeuw of André van Duin niet in zijn caravan. Dit ter informatie voor Micha.

7.  Ad 

28 Jun 2008 om 08:19 

Uittenbogaard schei toch een keertje uit, ga borden wassen of zo, maar maak jezelf niet belachelijker dan je al 
bent.

8.  Mirror 

28 Jun 2008 om 08:46 

@ Ad-Yvonne 
Ga eens terug naar jou eigen leugens weblog!

9.  DNH 

28 Jun 2008 om 13:32 

“leid de aandacht af van wat er werkelijk toe doet!” 
Maar mijn beste Micha, waar dacht je dán waar justitie de afgelopen vijfentwintig jaar mee bezig was? 
Kinderen beschermen tegen kinderlokkers of zo?

10.  balinees 

28 Jun 2008 om 14:44 

Bemoei je er niet mee DNH. 
Naast Norbert die nog moet studeren heb JIJ al HELEMAAL geen verstand!

11.  Leo 
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28 Jun 2008 om 15:24 

Mirror ga er maar eens lezen op stopkindeseks.nl kun je misschien nog wat van opsteken.

12.  lolke 

28 Jun 2008 om 21:55 

zie www.dedoorzetter.nl 
Ook nu weer als je bovenstaande leest, wat een vuiligheid

Ik kan het niet genoeg benadrukken hoe groot crimineel rechtsijsteem 
wij hebben hier in Nederland, en hier doen adv deurwaarders burgm en noem maar op allemaal aan mee 
En ik spreek al jaren uit ervaring maar niemand durft het naar buiten tebrengen 
klik maar eens op
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« Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds! Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl »

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?
Gepubliceerd door Micha Kat 26 juni, 2008 in Algemeen. 

tsjechie.jpg Spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak, opnieuw. Bronnen melden deze 

website dat er in Praag over wordt gesproken om om uitlevering te vragen van 

Justitie-SG Joris Demmink op grond van het Europees Arrestatie Bevel (EAB) wegens delicten -

opnieuw sex met minderjarigen- die Demmink op Tsjechische bodem heeft gepleegd en zelf ook 

reeds heeft bekend. Een bizarre ontwikkeling, maar ook voor de Nederlandse Staat lijkt dit niet eens 

zo’n gekke oplossing. Ik zal later uitleggen waarom, maar eerst iets vertellen over het EAB waarover 

waar weinig wordt geschreven en dat is niet zonder reden. Want als de burger zich echt ten volle zou 

beseffen wat de EU-lidstaten in het Verdrag van Lissabon over dat EAB hebben afgesproken, zou het 

definitief finito zijn met de EU. Het EAB komt er om kort te gaan op neer dat elke EU-lidstaat om de 

uitlevering kan vragen van een burger van een andere lidstaat als die burger ervan wordt verdacht op 

het grondgebied van de verzoekende staat een delict te hebben gepleegd dat onder het EAB valt. Dat 

zijn zo’n beetje alle delicten en zeker ook sex met minderjarigen. Het EAB is door de Euro-maffia 

bedacht om een soort ‘juridische eenheid’ van de EU te maken in de opmaat naar de totalitaire 

Europese superstaat, maar wordt tot nu toe in de praktijk gebruikt -of liever misbruikt- om lastige 

mensen uit de weg te ruimen dan wel om ‘propaganda’ te maken voor een verenigd Europa.

De zakenman Robert Horchner was de eerste Nederlander die op grond van het EAB aan Polen werd 

uitgeleverd waar hij nu in de cel zit. Nederland moest van Horchner af omdat hij een procedure was 

begonnen tegen het OM dat hem met vervalste telefoontaps (waar hebben we dat meer gezien?) 

veroordeeld had proberen te krijgen voor de productie van XTC. De lidstaten van de EU hebben 

afgesproken elkaar in zo’n geval te ‘helpen’ door lastige mensen eenvoudigweg ‘op transport’ te 

kunnen zetten. Over de machinaties van de Staat in de Horchner-zaak schreef deze website eerder. 

In mei 2005 werd -en dit schokkende verhaal is tot dusver geheel buiten de mainstream-pres 

gehouden, net als trouwens de Horchner-zaak- een Friese vrachtwagenchauffeur aan Frankrijk 

uitgeleverd op grond van het EAB om terecht te staan in een propaganda-proces waarin de Franse 

overheid claimde een gigantische trucker-drugslijn te hebben opgerold. Lees hier een relaas over 

deze ‘Europese rechtsgang’ die een mooie voorspiegeling lijkt te bieden van wat we de komende 

jaren in de EU nog allemaal kunnen verwachten. Maar nu terug naar Demmink en Tsjechie.

Het is niet bekend wie het initiatief heeft genomen voor deze ingenieuze oplossing van het probleem-

Demmink, mar dat zou goed de Nederlandse staat kunnen zijn. Het OM kan Demmink immers niet 

vervolgen vanuit het simpele feit dat zoiets qua psychologie vele stappen te ver zou zijn: het OM zit 

zelf immers stampvol met pedofielen en andere perverts, dat werkt gewoon niet. Maar de Staat is 

aan de andere kant toch ook wel erg bang dat er grote problemen gaan ontstaan als er in augustus 

door het Amsterdamse Hof zal moeten worden besloten dat de pedofiel en kinderverkrachter Joris 

Demmink boven de wet blijkt te staan. Ergo: uitlevering aan de Tsjechen is het ei van Columbus! 

Justice after all. En een forse impuls voor de Europese samenwerking en het verenigd Europa als 
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blijkt dat de lidstaten zelfs bereid zijn belangrijke ambtenaren aan elkaar uit te leveren!

10 Reacties op “Joris Demmink uitgeleverd aan 
Tjechie?”
Feed voor dit bericht 

1.  Inanna 

26 Jun 2008 om 17:14 

Bronnen? 
Wishful thinking? 
En zelfs dan: Baybasin is onschuldig, hij hoort vrij! 
Hillenaar en NN zijn eveneens betrokken bij de aanklacht van Baybasin, namelijk dat het OM zich schuldig 
maakt een een criminele organisatie. 
En het zijn niet alleen de pedo’s die elkaar dekken. Het lijkt me meer een beroeps-deformatie! De Trias Politica, 
dat is drie handen op een buik… 
Maar het uitleveren van Joris D. aan Tsjechië lijkt me wel een leuke steen in de vijver!

2.  Olivier Dhuysthergast 

27 Jun 2008 om 04:03 

Is die bron waar Kat over spreekt dezelfde bron die eerder opdook in het interview met De Haas in De T.?

3.  Janz 

27 Jun 2008 om 09:54 

dit werpt ook weer een zeker licht op de vreemde handelingen van justitie tijdens een onderzoek:

Quote:

De Arubaanse politie heeft betrouwbare informatie dat Joran zich verhuurde aan toeristen toen hij pas 
zeventien jaar oud was. Volgens Patrick van der Eem heeft onderzoeksleider Adolph Richardson hem dat 
verteld. “Die overigens niet blij zal zijn dat ik dit verklap”, aldus Van der Eem.

Schandknaap

“Waarom het relevant is dat hij schandknaap was?”, vraagt Van der Eem zich hardop af in het interview met 
Revu. “Sommige mensen hebben dingen gedaan voor hem waarvan je kunt denken: waarom zouden ze dat 
doen?”

Het Openbaar Ministerie op Aruba onthoudt zich van commentaar.

4.  Inanna 

27 Jun 2008 om 11:54 

Janz, als Patrick van der Eem het zegt, dan zal het wel weer niet waar zijn!

5.  Joris Driepinter 

27 Jun 2008 om 14:01 

Zeg,

Woont die zak patat ook ergens?

Laten we hem eens een paar keer opzoeken thuis. Zomaar, ’s-avonds, in het weekend.

Wat toeters, wat spandoeken. “Wij eisen vervolging” misschien?

Eens kijken of het dan nog lang(er) stil blijft in de ‘doofpot’- media.

Joris driepinter.

6.  Kartonnen Hond 

27 Jun 2008 om 18:20 

azijnman zegt: 

vrijdag 26 oktober 2007 at 17:23 
Demmink is een goede bekende in Haagsche homokringen. Net zoals zijn compaan Mr Henk van de Stolpe, een 
leidinggevende jurist op Justitie. Deze heren gaat geen zee te hoog om in beschonken staat aan de bak te 
geraken. 
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Zo randde Demmink lang geleden op een feestje van Mr Stapel (oud ambtenaar juridische zaken) in de 
Celebestraat een een 16jarige ober aan op de WC. De jongen had zijn valse gebitje gebroken en liet dat ludiek 
aan de gasten zien. 
Demmink trok zich -uit eigen waarneming- met de jongen op de WC terug.

Ach ja, heren en knechten zullen er altijd blijven.

7.  Ron 

27 Jun 2008 om 20:03 

“En zelfs dan: Baybasin is onschuldig, hij hoort vrij!”

Nee, die is lekker onschuldig.

8.  deOppositie 

4 Jul 2008 om 18:36 

Het Openbaar Ministerie stinkt vele malen erger dan de burgers bij gebrek aan wetenschap ooit zouden durven 
vermoeden. Als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster zijn de 
minderebegaafden binnen de gelederen van de Zittende en Staande Magistratuur ter destabilisering van het 
hier ten lande geldend rechtssysteem uit de kooi ex art. 1 Wetboek van Strafvordering gekropen hebben 
zodoende binnen de Staat der Nederlanden een eigen staat gecreeerd niet gebaseerd op de Formele Wet, 
Grondwet en/of Inernationale Verdragen doch op hun verwoeste Psyche evident waaraan de Staat der 
Nederlanden heden ten dage, de rechtszekerheid en veiligheid van allen op Nederlands grondgebied niet meer 
kan garanderen, waarvan akte!

de Werd: deoppositie.nl

9.  victor 

22 Jan 2009 om 14:11 

Aan de rij van ten onrechte veroordelingen waarbij sprake is van machtsmisbruik en corruptie kan de zaak 
Horchner worden toegevoegd. 
Hier is absoluut geen sprake van een omissie, foutje of slordigheid. Nee.. het is de zoveelste keiharde corruptie 
gepleegd door Justitie en Politie in een drugs-gerelateerd politiek verworden proces. Net als bij Demmink vs 
Baybasin. Hierbij nog eens de aandacht op het dossier Horchner. 

Demmink vroeg Polen een fake-uitleveringsverzoek aan Nederland te richten op basis waarvan H. aan Polen 
kon worden uitgeleverd. Om zodoende de rechtszaak van Horchner tegen de NL-Staat te dwarsbomen. 
Hoe staat het met deze affaire? 
Graag zie ik reacties van in Nederland ten onrechte veroordeelden tegemoet. De oprichting van een Comite 
heeft in Praag in de tijd van Havel gewerkt.

10.  E-bee 

22 Jan 2009 om 15:47 

Jammer, dat deOppositie niets meer van zich laat horen…
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hirschballin.jpg Excellentie, minister van Justitie van de Staat der Nederlanden,

Bij deze richt ik mij tot u via dit smeekschrift. In tijden van crisis biedt de geschiedenis vaak houvast 

en af en toe zelfs uitkomst. Alvorens mijn smeekbede te verwoorden zou ik met u willen terugkeren 

naar de dagen van de Romeinse Republiek toen een jurist actief was genaamd Cicero. Naast advocaat 

was Cicero ook filosoof, historicus en zelfs ook politicus. Deze combinatie van hoedanigheden 

verschafte Cicero als geen ander de weidsheid van geest over bestaande grenzen heen te kijken en 

aandacht te vragen voor zaken die het belang van de Staat bij uitstek bedreigden. Een van die zaken 

was klassenjustitie. In zijn monumentale filosofische werk De Officiis schreef hij hierover het 

volgende: Als de geldelijke middelen in de samenleving niet gelijk zijn verdeeld, als ook de 

mogelijkheid tot het uitoefenen van macht niet aan iedere burger is gegeven, als we tevens moeten 

constateren dat de geestelijke vermogens van mens tot mens verschillen en de natuur het zelfs zo 

heeft gewild dat de fysieke krachten bij de een groot zijn maar bij de ander grotelijks afwezig: laat er 

dan een ding zijn dat wel gelijkelijk wordt toegedeeld aan een ieder die zich een burger mag noemen 

van dezelfde samenleving: het recht. Gelijke behandeling van alle burgers die samen een Res Publica 

vormen door het bevoegde gezag is een conditio sine qua non voor het voorbestaan van welke 

beschaafde samenleving dan ook. Een van de burgers uit de Res Publica Staat der Nederlanden is 

Joris Demmink, de SG van het ministerie waar u minister bent. Demmink maakt zich reeds meer dan 

tien jaar schuldig aan het delict van seksueel misbruik van minderjarigen, maar het Openbaar 

Ministerie dat onder uw verantwoordelijkheid en zelfs onder uw gezag valt, weigert hem voor de 

rechter te brengen. 

cicero.jpg Hiermee zadelt uw eigen OM u op met een probleem van historische proporties 

waarvoor u tot op dit moment bent weggelopen. Maar een minister van Justitie die 

met een acute crisis wordt geconfronteerd kan het zich niet permitteren weg te lopen. Die moet 

handelen. Mijn smeekbede waar ik eerder over sprak is geen andere dan deze: handel! Pas de wet 

toe die voorschrijft dat burgers die (ernstige) delicten plegen ten dienste van de samenleving worden 

berecht! Dwing het OM via een ministeriele aanwijzing vervolging in te stellen tegen Joris Demmink! 

Nog is het niet te laat, want het zal nog enige maanden duren voordat het Amsterdamse gerechtshof 

uw OM zal dwingen Demmink te gaan vervolgen -er is immers geen enkele juridische redenering te 

fabriceren op grond waarvan het Hof vervolging zal afwijzen nu de hoeveelheid bewijs tegen 

Demmink zo overweldigend is. Als het OM Demmink gedwongen zal moeten gaan vervolgen, ontstaat 

een hoogst onwenselijke en ontwrichtende situatie die u thans nog altijd kunt voorkomen. Daarom 

nogmaals: handel. De volledige toekomst van Nederland als rechtsstaat ligt thans in uw handen. Wij 

vertrouwen op u. Wat kunnen wij anders? Beschaam ons vertrouwen niet. Lex dura, sed lex. Ook die 

woorden komen van Cicero.
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5 Reacties op “Smeekbede aan de minister: het kan 
nog steeds!”
Feed voor dit bericht 

1.  Gypsy 

25 Jun 2008 om 08:54 

Smeekbede???

Is men nou helemaal van de zotte….iedereen die hier verantwoordelijk voor is moet opstappen (voor de 
zoveelste keer)

Als het mijn buurman had geweest dan had die man allang in de kerker gezeten.

Ik schaam mezelf dood alszijnde nederlander met dit soort lieden 
binnen de regering en al jaren de wet verkrachten en burgers hun rechten ontneemt.

Niks smeekbede……wij behoren alle aangifte te doen en als volk een motie van wantrouwen in te dienen tegen 
deze regering, ambtenaren die misbruik maken van hun toppositie en van mijn belastingcenten en reis naar het 
kinderparadijs boeken.

Groetjes,

Gypsy

2.  Inanna 

25 Jun 2008 om 09:21 

Beste Micha, misschien is die Hirchi Balli wel een mede-pedo. Dat zou in elk geval een hoop verklaren. Maar hij 
moest ook ooit weg vanwege de IRT-affaire. Inmiddels is hij terug!

Het gaat in deze zaak niet alleen om Demmink en pedofilie, het gaat ook om heroïne en het belang van onze 
ongezonde handelsrelatie met Turkije.

3.  lolke 

25 Jun 2008 om 13:02 

Hetis 1grote leugenachtige zwijnenstal hier met die 
GROTE HEREN in Nederland 
Ik heb hier alle bewijzen voor maar word niet geplubliceerd 
zie www.dedoorzetter.nl klik op EEN CRIMINEEL

4.  Ex falso sequitur quod libet 

26 Jun 2008 om 00:40 

Van hare excellentie EHB is bekend dat zij bepaald gelegenheden frequenteert waar smeekbedes voor harde 
plassers gegeven worden.

5.  Ron 

26 Jun 2008 om 08:56 

“Beste Micha, misschien is die Hirchi Balli wel een mede-pedo. Dat zou in elk geval een hoop verklaren.”"

Nou nou, Inanna, ik zou even flink dimmen met al dit soort loze beschuldigingen. Begint nu aardig op een 
heksenjacht te lijken, terwijl je geen enkel bewijs hebt aangedragen. Maar ach, het is internet, en dan kun je 
kennelijk maar van alles roepen.
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Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen
Gepubliceerd door Micha Kat 31 mei, 2008 in Algemeen. 

BERUFSVERBOT TEGEN ‘FOUTE’ JOURNALISTEN GAAT DOOR

vanamerongen1.jpg In 2005 en 2006 was hij nog het troetelkind van de ‘linksmedia’ in 

Nederland en kreeg hij -waarschijnlijk als enige journalist ooit- na elkaar 

de twee meest prestigieuze prijzen: de Zilveren Reismicrofoon (in 2005; met Rob Muntz; zie foto) en, 

in 2006, de Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor multiculti-reportages in Het Parool. Arthur van 

Amerongen was bovendien getrouwd met het aanstormende PvdA-talent (goed, daar werd wisselend 

over gedacht) Edith Mastenbroek en dus leek een gouden toekomst weggelegd voor deze talentvolle 

arabist die zulke mooie en opbouwende stukken schreef over de zegeningen van de multiculturele 

samenleving. Maar wat gebeurde er toen? Arthur van Amerongen ontdekte dat die multiculturele 

samenleving in werkelijkheid een blackbox vormt waar louter ellende en geweld in zitten! Zijn laatste 

boek BXL (Brussel) Eurabia is bij zijn multiculti-vrinden dusdanig in het verkeerde keelgat geschoten, 

dat er een ongekende operatie ’sloop van Amerongen’ in gang is gezet die opnieuw bewijst dat we in 

Nederland te maken hebben met een vorm van journalistiek Berufsverbot die we slechts kennen uit 

de donkerste dictaturen van de vorige eeuw. Het begon allemaal met het plotse doorhalen van zijn 

optreden in De Wereld Draait Door. De laatste ontwikkeling in deze operatie: het Fonds Bijzondere 

Journalistieke Projecten heeft aangekondigd de subsidie… 

brusseleurabia1.jpg van 15.000 Euro die het had verstrekt in de verwachting dat Van 

Amerongen een multicultureel pareltje zou vervaardigen wellicht terug te 

gaan vorderen! Arthur van Amerongen legde deze email over van Geke van der Wal, bestuurslid van 

het Fonds (en partner van PvdA-coryfee Max van den Berg):

Amsterdam, 30 mei 2008

Geachte heer Van Amerongen,

Het bestuur van het Fonds BJP heeft uw eerder dit jaar uitgekomen boek 

Brussel: Eurabia gelezen en met verbazing kennis genomen van de inhoud. De 

inhoud Brussel Eurabia stemt namelijk niet overeen met het oorspronkelijke 

plan waarvoor destijds een subsidie is verstrekt. U zou volgens het 

projectvoorstel langdurig in Brussel verblijven om min of meer 

semi-undercover door te dringen tot de grote islamitische gemeenschap daar. 

U zou verslag doen van de aldus opgedane ervaringen, u hoopte te kunnen 

laten zien welke gedachten, ideeën en gevoelens binnen de Brusselse 

moslemgemeenschap leven en in hoeverre de radicale islam de gemeenschap is 

gaan beheersen. U hoopte zelfs in contact te komen met jihadististische 

groeperingen. We hebben verschillende malen over het project gesproken. 
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Twijfel heerste hier over de inzet en aanpak. Het bestuur vroeg zich af of 

undercover wel de meest geëigende methode was, of het plan en vraagstelling 

goed doordacht waren, etc, maar uiteindelijk is men akkoord gegaan met uw 

voorstel. Het bestuur veronderstelt nu, na kennis te hebben genomen van de 

inhoud, dat de subsidie u op oneigenlijke gronden is verleend. Het grootste 

deel van het boek is autobiografisch, het gaat over uzelf, uw jeugd, uw 

familie en het lief en leed dat gepaard ging met uw ontwikkeling als 

journalist. Niet alleen vallen autobiografische projecten buiten onze 

doelstellingen, u hebt in uw projectvoorstel ook geen melding gemaakt van 

dergelijk autobiografisch onderzoek. Het kleine deel in het boek dat wel 

over Brussel en de moslemgemeenschap gaat, geeft geen verslag – althans niet 

zichtbaar of aantoonbaar - van het al dan niet ‘semi-undercover’ doordringen 

tot de gemeenschap. U doet slechts verslag van uw aanwezigheid op publieke 

bijeenkomsten en van de gesprekken die u daar en elders hebt gevoerd.

Het had op uw weg gelegen het bestuur van het Fonds BJP tijdig op de hoogte 

te stellen van de nieuwe opzet. Het bestuur verwacht van u een uitvoerige 

toelichting op de gang van zaken om te kunnen beoordelen of de aan u 

verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk dient te worden teruggevorderd.

In afwachting,

met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Geke van der Wal

Om de zaak tegen van Amerongen vast wat verder vooruit te helpen heeft FBJP-bestuurslid John 

Jansen van Galen het boek maar vast volledig afgekraakt in Het Parool. Tsja, je moet in Nederland 

natuurlijk wel member blijven van de multiculti-club anders zwaait er wat! Lees hier de lotgevallen 

van negen andere journalisten die weigerden nog langer mee te janken met de gevestigde orde. Ook 

de webmaster van deze site heeft kennis mogen maken met de ‘Operatie Opschoning Journalistiek’ 

die thans in volle gang is met Van Amerongen als laatste slachtoffer. Overigens is Van Amerongen 

inmiddels ook gescheiden van zijn talenvolle PvdA-politica, dus om die reden hoeft de gevestigde 

orde hem ook al niet meer de hand boven het hoofd te houden. De hele gang van zaken wordt 

wellicht nog het best duidelijk door de vraag die het Belgische blad Knack hem onlangs stelde: In het 

Parool schreef u dat u van Marokkanen hield, ondanks de laffe moord op Theo van Gogh. Na een dik 

jaar van infiltratie in de Brusselse moslimwereld schrijft u dat u het gros van de Marokkanen niet 

meer kunt luchten. Waar is het fout gegaan?

3 Reacties op “Ook FBJP rekent nu af met Arthur 
van Amerongen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Arthur van Amerongen/reactie 

1 Jun 2008 om 07:17 

aan: redactie@villamedia.nl 
Geachte redactie, graag maak ik u attent op het 
volgende: ik ontving onderstaande email vandaag, van 
het FBJP. Die eisen min of meer de 15.000 euro 
subsidie terug die ik kreeg voor het schrijven van 
Brussel Eurabia. Een van de opmerkingen was dat het 
boek deels autobiografisch was en dat kan volgens het 
Fonds niet. Lijkt mij geen geldig argument, zie het 
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boek van Stella Braam over haar dementerende vader, 
daar heeft ze net als ik een grote subsidie voor 
gekregen van het FBJP. Verder wordt getwijfeld in 
hoeverre ik werkelijk undercover was. Wel, dat is in 
het boek terug te vinden, klaar en duidelijk. Het 
autobiografische deel is bijzonder relevant voor het 
verloop van mijn verblijf in Brussel, ik voldeed in 
veel opzichten aan de karakteristieken van veel 
westerse bekeerlingen. Ingewikkelde materie, dat wel, 
maar het staat allemaal in het boek. Bovendien volgde 
ik tussen louter Marokkanen een opleiding tot 
godsdienstonderwijzer, staat allemaal in het boek. 
Lijkt mij typisch undercoverwerk. Enfin, daar kan heel 
lang over gediscussieerd worden. Ik heb lovende 
reacties gekregen over het boek, anderen noemen mij 
een Wilders-aanhanger en een Bataafse racist. Welnu, 
dat ben ik niet. Daar wringt de schoen: ik denk dat de 
boodschap van het boek niet in het straatje van het 
FBJP past, dat geheel betaald wordt door de overheid. 
Daar houdt het verhaal niet mee op. Ik weet van Geke 
van de Wal dat John Jansen van Galen zich met man en 
macht verzet heeft tegen het toekennen van mijn 
subsidie. Ik heb hem nooit ontmoet. Kasba Holland, het 
boek gebaseerd op de serie Kasba Amsterdam waar ik de 
Prijs van Dagbladjournalistiek 2006 won, kraakte hij 
volledig af in het Parool. Datzelfde gebeurde 
recentelijk met Brussel:Eurabia, ik stuur u een kopie 
mee. De mail van het Fonds is van dezelfde schrijver 
als van de recensie. Ik kan vrede hebben met een 
slechte recensie maar dit lijkt op een persoonlijke 
wraakoefening. Waar ik moeite mee heb, is dat JJVG met 
twee petten spreekt. Hij heeft zijn schoenen opgegeten 
toen ik de subsidie kreeg, en neemt vervolgens wraak 
met een kinderachtige recensie die wemelt van de 
aantoonbare fouten. Hij had daarbij kunnen vermelden 
dat hij als bestuurslid van het Fonds tegen het 
toekennen van de subsidie was. 
Er is hier dus meer aan de hand. Mijn boek zal ik ten 
alle tijde verdedigen, er zijn inmiddels al vijf 
drukken verschenen. En dat het qua opbouw soms 
rammelt, soit. Maar ik wens niet de dupe te worden van 
een persoonlijke wraakactie van JJVG, en ik denk dat 
dat het Fonds niet waardig is. Ik denk dat dit een 
aardige journalistieke kwestie is. Hartelijks, Arthur 
van Amerongen

2.  Maarten 

1 Jun 2008 om 10:34 

Toen ik onlangs mijn diploma journalistiek haalde, met een hoog cijfer, zei de docent tegen mij “Je bent nu één 
van ons.” Als groot filmliefheber kende ik die referentie al: Een stel mismaakte kermisfiguranten ontfermt zich 
over gemeen pestwicht als ze eenmaal zelf hulpeloos is: “You’re one of us…one of us…one of us.” (Todd 
Browning’s Freaks uit 1932).

3.  els 

27 Jun 2008 om 00:29 

Ik heb het boek “brussel eurabia”van arthur van amerongen aandachtig gelezen en die man lijkt me oprecht en 
vol goede bedoelingen. 
Zijn relaas heeft me dan ook niet onberoerd gelaten,vol goede moed heeft hij zich een jaar ondergedompeld in 
het moslim-milieu te brussel…maar is er uiteindelijk bedrogen uitgekomen en geeft dit op het einde van z’n 
boek ook toe zonder rond de pot te draaien 
.Mijn bewondering voor deze meneer is erg groot en ik vind het dan ook ronduit schandalig dat men hem aan 
de schandpaal nagelt omdat de inhoud van zijn boek niet in het multiculturele “plaatje” past. 
Hij heeft enkel zijn ervaringen met iedereen gedeeld…maar blijkbaar mag de waarheid niet gezegd worden 
omdat die in et nadeel spreekt van de islam en de moslims van brussel. 
Dolgraag zou ik arthur een keer ontmoeten,ik zou het zelfs een hele eer vinden van met hem te mogen praten. 
Dus,…stop ermee die mens zwart te maken,dit verdient hij immers niet !! 
Arthur,keep up the good work !! Je hebt daar een prachig boek geschreven,dus laat ze maar praten,ik sta 
volledig achter je !!

groetjes van els uit waregem

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors Geweigerd artikel over vervanging van rechters »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/746/ook-fbjp-rekent-nu-af-met-arthur-van-amerongen.html (3 of 3) [3/11/2009 12:23:04 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/746/ook-fbjp-rekent-nu-af-met-arthur-van-amerongen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/751/geweigerd-artikel-de-pers-over-vervanging-van-rechters.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/vanamerongen1.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/vanamerongen1.jpg [3/11/2009 12:23:05 AM]



Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee! Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen »

Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors
Gepubliceerd door Micha Kat 30 mei, 2008 in Algemeen. 

bouma.jpg Wat doet een industrie-tak die langzaam maar zeker wordt ontmaskerd als crimineel 

maar die kan beschikken over ongelimiteerde geldbronnen? Juist: die gooit er een 

extra batterij spindoctors tegenaan in een poging het imago een boost te geven! Het spinnen van 

succesverhalen in de reguliere media is wat lastig geworden na het wonderpillen-debakel van Sanofi-

Aventis dus moet er uit een ander vaatje worden getapt: ’strikt onafhankelijke imago-onderzoeken’ 

door ‘gerenommeerde bureau’s’. Daar kunnen de reguliere media dan wel weer mooi over berichten: 

schade imago farmaceutische industrie beperkt. Nu heeft het ‘geheel onafhankelijke kwaliteitsbureau’ 

dat dit onderzoek uitvoerde een nogal dubieuze reputatie als een club van ‘de opdrachtgever 

programmeert, wij printen uit’. Eerder ‘onderzocht’ dit bureau in opdracht van de heimelijke farma-

propagandist dagblad Trouw (bij gelegenheid van de eerste tabloid-uitgave) het ‘vertrouwen van de 

Nederlanders in de krant’ en dat was natuurlijk enorm groot! De sukkels van het bureau waren 

daarbij vergeten PCM even te deleten van de lijst van vaste opdrachtgevers. Maar als we deze lijst nu 

weer even naar voren halen komt een veel onrustbarender beeld naar voren! Het ‘geheel 

onafhankelijke’ en ‘gerenommeerde’ bureau blijkt te werken voor zowat de hele farmaceutische 

industrie! Zelfs wonderpillen-fabrikant Sanofi-Aventis is aanwezig! 

Twee conclusies: als het bureau De Vos & Jansen wordt genoemd, kun je er welhaast een wonderpil 

op innemen dat het onderzoek een fake is. En twee: het feit dat de farmaceutische industrie thans 

met dergelijke fake-onderzoeken moet komen, bewijst dat er sprake is van grote reputatieschade.

12 Reacties op “Het farmaceutisch complot (6): de 
spindoctors”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  reinder de milde 

30 Mei 2008 om 07:21 

Ik ben het met dit artikel eens. 
De farmaceutische industrie heeft bijna alle burgers in haar klauwen. 
In bijna elk huishouden puilen de medicijnkastjes uit. 
1 miljoen cholesterol-patienten krijgen medicijnen met ernstige bijwerkingen. 
1 miljoen depressive patienten krijgen medicijnen met bijwerkingen.O.a. zelfmoord. 
100 soorten kanker worden met verschrikkelijke medicijnen bestreden. 
Etc. etc. 
Dat bijna alle ziektes zich vermenigvuldigen onder de bevolking komt bijna zeker door 100 jaar regulier 
medicijngebruik. 
Kinderen worden geboren in een door reguliere medicijnen verziekte baarmoeder. 
Het is een grote criminele bende die door alle lagen van de bevolking, overheid, verzekeringen,banken en 
brdrijven wordt geeerd. 
Schande ook aan de media die dit laten. liggen. 
Waarschijnlijk zijn zij ook aan de medicijnen. 
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Of zien zij het tv-programma Radar niet ?

2.  anna 

30 Mei 2008 om 19:12 

Mischa, je hebt een enorme gave om deze vreselijke zaken helder en duidelijk neer te zetten. 
Vroeg of laat komt men massaal erachter dat dit onze huidige realiteit is waarvoor we allemaal onze 
verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. 
Niet meer weg kijken, maar het spook in de ogen te kijken. 
Pas dan kan het kwaad zich oplossen… 
Ook onze media hebben dadelijk veel uit te leggen.

3.  Meneer 

30 Mei 2008 om 23:11 

Al in de jaren 90 werd er via boeken van een medicus gewaarschuwd dat dergelijke “bureau’s” in feite door de 
farmacuticals worden geregeerd. Dan lijkt het inderdaad net alsof er sprake is van een “onafhankelijk 
onderzoeks bureau”. Het zijn echter de farma-bedrijven die op deze manier hun “waren” willen lof-
trompetteren. 

Daarom: eerst onderzoeken of zo’n onderzoeksbureau werkelijk wel zo “onafhankelijk” zijn, zoals ze zo vaak 
pretenderen!

4.  Inanna 

31 Mei 2008 om 06:54 

Beste Micha, 
Let ook eens op de AIDS-bestrijding. Er staat vandaag een goed artikel over AIDS op Zapruder, oorspronkelijk 
geplaatst op Kleintje Muurkrant.

http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_is_niet_het_probleem_in_afrika/rss

Maar Big Farma wil graag dat zo’n beetje heel Nederland preventief aan de AIDS-remmers gaat! Die troep was 
oorspronkelijk een chemotherapie tegen kanker, maar afgekeurd wegens dodelijke bijwerking. 

En de Volkskrant gaat ons vandaag in het Wetenschaps-katern uitleggen hoe goed die pillen zijn tegen AIDS.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article543243.ece/Hiv-behandelingen_beginnen_te_laat

Ik ga die krant niet kopen, ik hoef dat niet te lezen, maar ik vind het bij voorbaat een grof schandaal!

5.  Deborah 

1 Jun 2008 om 20:29 

Hoi! 
Goeie serie artikelen. 
Ik heb ze geplaatst op mijn website: 
http://alleskannatuurlijk.hyves.nl

6.  Meneer 

3 Jun 2008 om 23:44 

Nog een leuk artikel. Hoe het komt dat de RK-kerk steeds negatief in het nieuws is. Dat komt doordat de Kerk 
geen plat-maakcentjes betaalt aan corrupte journalisten.

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/06/03/394102.aspx

7.  Jansen&Janssen 

19 Jun 2008 om 14:56 

Hieronder een leuk artikel over de moordpil RU-486, of wel Abortuspil genoemd. Niet alleen het ongeboren kind 
wordt vermoord, ook diegene die de pil slikt verdwijnt onder de groene zoden:

=============================================================== 
Een Britse tiener is in 2005 overleden na het innemen van een abortuspil, ook bekend als RU-486. Dat blijkt uit 
een juridisch rapport. Ze was de derde moeder in Groot-Brittannië die overleed na het innemen van RU-486 en 
de veertiende wereldwijd. Manon Jones, een 18-jarige student uit Caernarfon, Gwynedd, besloot over te gaan 
tot een abortus om een conflict met de islamitische familie van haar vriend te voorkomen. Jones’ moeder 
Llywela reageerde vorige week donderdag op vragen omtrent de dood van haar dochter in een rechtszitting. 
“Manon vond het erg moeilijk om te besluiten de zwangerschap af te breken”, gaf ze aan. “Ze wilde het kind 
houden, maar er waren moeilijke omstandigheden rondom de familie van haar vriend en hun moslimgeloof 
waar zij rekening mee moest houden.” Manon’s moeder reisde destijds af naar Bristol om bij haar dochter te 
zijn nadat ze de abortuspil ingenomen had. Manon was toen zes weken zwanger. “Ze was bang en ik probeerde 
haar gerust te stellen. Het was een erg emotionele ervaring voor ons allebei om haar baby en mijn kleinkind in 
de emmer te zien verdwijnen”, vertelde de moeder. Nadat een scan liet zien dat er niets aan de hand was, ging 
Manon met vrienden op reis. Toen ze terugkeerde was haar toestand verslechterd en werd ze direct naar de 
intensive care gebracht. Vier dagen na aankomst in het ziekenhuis, overleed Manon Jones. De abortuspil is ook 
de oorzaak van acht andere gestorven moeders in de Verenigde Staten, een in Canada, een in Zweden en een 
in Frankrijk. 

Bronnen: CNA en Katholiek Nieuwsblad.
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8.  Bokkem 

20 Jun 2008 om 14:08 

@allen,

Ook ik vind het goede artikelen en reacties, maar m.i. wordt steeds slechts 1 kant van de zaak belicht, en ook 
nog met galmende woorden: genocidaal etc… 
De andere kant van het verhaal is dat we door de farmaceutische industrie langer leven, langer gezond leven en 
dat we allemaal minstens 1 familielid hebben die door de producten van deze industrie langer in leven is 
gebleven of langer gezond is gebleven. Het massaal NIET geven van werkzame pillen is genocide!! 
Maar zoals alles op deze wereld barst ook deze zaak van de paradoxen. Deze zien en omhelzen leidt tot een 
beter inzicht, tot doorzicht en mededogen. Maar daarmee zeg ik niet dat er niets moet gebeuren tegen de 
excessen. Maar excessen op deze manier belichten en de lezer eenzijdig informeren is niet goed. Daarmee 
plaats je jezelf in het rijtje instituties dat je zelf verfoeit en ben je dus geen haar beter.

Wat me zorgen baart is dat artsen nog steeds gefeteerd worden op kosten van de farma (dus op kosten van de 
consument). Goede nascholing is nodig, en daar mag de farma 50% van betalen, maar nog steeds wordt eze 
regel masaal ontdoken door artsenbezoekers, zonder dat hun eigen directeuren hiervan weten. Sterker, farma-
marketeers namen kortgeleden nog oncologen mee naar een groot congres in Chicago (wat volgens de regels 
mag, dus daar geen kwaad woord over), en lapten de regels wel aan hun laars door de artsen te tracteren op 
een topwedstrijd baseball (of het was basketbal, maar het gaat om het principe). Het is maar 1 voorbeeld, 
maar ook fietsen, karten, wijnproeven etc etc (onder het mom van nascholing) is nog steeds schering en inslag.

9.  Jansen&Janssen 

20 Jun 2008 om 19:40 

U kunt dat wel zeggen, dat u langer leeft dankzij de farma bedrijven. We hebben het daar ook niet over. We 
hebben het hier over desinformatie, misbruik van wetenschap (Softenon!) en moordpillen als Rimonabant en de 
moordpil RU-486.

Aan slappe tienussen hebben we hier niks. Wij zijn gekomen om met een ijzeren bezem de maatschappij 
schoon te vegen van het farmaceutisch gajus dat deze aardbol bewoond.

10.  Bokkem 

22 Jun 2008 om 21:22 

@Jansen&Janssen:

Een beschaafde vorm van discussieren begint met het goed lezen van hetgeen waarop u reageert. Om heel 
even in uw stijl mee te gaan: U kunt niet lezen en u schiet uit de heup. Dat is m.i. geen basis om verder te 
discussieren en hiermee doodt u een onderwerp dat van wezenlijk belang is. Is dat uw doel?

Overigens: in uw laatste zin behoort u een t te gebruiken waar een d staat. In de enkelvoudig tegenwoordige 
tijd komt er na de stam een t. Het is in dit geval dus ‘bewoont’, maar dit terzijde.

Vliegen vang je met stroop, niet met azijn.

11.  somber zicht 

14 Sep 2008 om 23:11 

Codex Alimentarius, of de pharma roadmap, helder uiteengezet door Ian R. Crane.

http://video.google.com/videoplay?docid=5800206429960925518

12.  somber zicht 

15 Sep 2008 om 11:24 

John Braithwaite’s “Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry” is niet meer verkrijgbaar in print, maar wel 
digitaal.

Methodisch en integer gemaakte eye-opener.

http://www.anu.edu.au/fellows/jbraithwaite/_documents/Manuscripts/Corporate_Crime.pdf
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Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee!
Gepubliceerd door Micha Kat 28 mei, 2008 in Algemeen. 

schoonen.jpg De ex-communist Willem Schoonen (thans hoofdredacteur van Trouw) die zich 

eerder onsterfelijk maakte bij de uitverkoop van zijn krantje aan de ‘goede zaak 

van Doekle Terpstra’ (hij gaf aan de voorpagina ter beschikking te hebben gesteld tegen een 

‘gereduceerd tarief’) laat weer van zich spreken, maar nu op een vele malen schadelijker punt. 

Schoonen durft namelijk in al zijn onkunde de loftrompet af te steken over zijn redacteur en stiekume 

farma-propagandist Joop Bouma. Schoonen schrijft in een commentaar naar aanleiding van de 

uitreiking van de journalistenprijs ‘De Tegel’ na zijn teleurstelling te hebben geuit dat niet Bouma 

maar iemand van het Brabants Dagblad met de hoogste eer ging strijken: “Het werk van Bouma 

mocht er ook zijn. Die is maanden bezig geweest om de financiële relaties tussen farmaceuten en 

patiëntenverenigingen in kaart te brengen. Dat heeft een compleet overzicht opgeleverd, dat voor de 

krant een rijke bron van nieuws werd.” Schoonen speelt hier een zeldzaam smerig en zelfs dodelijk 

spel! Want de artikelen van Bouma draaien compleet om de afgrijselijke kern van het farmaceutisch 

complot heen: 

namelijk dat de farmaceutische industrie willens en weten bezig is met een offensief de 

wereldbevolking massaal te vergiftigen en te vermoorden uitsluitend vanuit geldzucht! Sterker: de 

verrader Bouma durft niet eens vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van de medicijnen zelf! Hij 

beperkt zich tot het oude, uitgemolken en al tientallen jaren bekende verhaal van de (is inderdaad 

ook fout) commercieele banden tussen de medische wetenschap en de farmaceutische industrie. Wat 

het werk van Bouma misdadig maakt, is dat hij dit willens en wetens doet en zich daarmee de facto 

dus opstelt als een verdediger van de belangen van big farma en zijn killing factories. Wat zouden we 

immers vinden van een journalist die in 1942 een artikel schrijft over Adolf Hitler waarin hij ‘onthult’ 

dat de man zijn hond niet goed verzorgt en ook wel eens een reep chocolade steelt bij de kruidenier? 

Door het ‘aan de kaak stellen’ van dergelijke ‘pseudo-misstanden’ wordt immers slechts bereikt dat 

de werkelijke misstand -in het geval van Hitler het uitmoorden van de joden, in het geval van big 

farma het vergiftigen van de wereldbevolking- kan doorgaan. Zo’n levensgevaarlijke journalist is Joop 

Bouma van Trouw. En zijn hoofdredacteur, de ex-communist Schoonen? Ach, die heeft van dit alles 

geen flauw benul. Hiermee is aangetoond dat zowel NRC Handelsblad als De Volkskrant (deze krant 

schreef ook een verhaal over de dodelijke ‘wonderpil’ Rimonabant) als Trouw slippendragers zijn van 

de grootste moord-machine sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zal wel een opdracht zijn van het 

PCM-bestuur dat om het hoofd boven water te houden geen andere keuze meer heeft dan zich 

uitleveren aan moordenaars en zakkenvullers. Arme Joop!
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Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite?
Gepubliceerd door Micha Kat 24 mei, 2008 in Algemeen. 

subsidie.jpg Minister van BiZa Guusje ter Horst gaat nu echt werk maken van het op de kaart 

zetten van de klokkenluider in Nederland! Na jaren van geduw en getrek en plannen 

en onwil en tegenstand gaat het nu toch echt gebeuren: klokkenluiders worden nu niet alleen echt 

beschermd, maar ook geholpen aan geld en indien nodig aan een nieuwe baan! Nee, we gaan nu niet 

cynisch en sarcastisch doen, maar deze site zal proberen mee te liften op de klokkenluidershype en 

een aanvraag indienen voor subsidie na bijna vijf jaar te hebben gedraaid -in het algemeen belang- 

op giften van private partijen. Deze site mag zich immers met recht de eerste echte 

klokkenluiderssite van Nederland noemen en heeft zelfs een lemma op wikipedia dat zoals iedereen 

kan constateren niet is geschreven door de webmaster! Talrijke zaken zijn door deze site onthuld, 

zoals (het is slechts een kleine greep!) de corruptie van CdK Jan Franssen van Zuid-Holland (zie 

onderstaand stuk), de corruptie van de vice-president van de Haage rechtbank Hans Westenberg, de 

moorddadige werking van de farmaceutische industrie (ook recent), 

de leugens van super-PL Harm Brouwer van het OM zijn hier aan de kaak gesteld alsmede de 

mogelijk pedofiele praktijken van de SG van Justitie Joris Demmink…. alle mensen die nu zijn 

genoemd zijn verbonden aan de rijksoverheid, precies de doelgroep die u met uw nieuwe regeling op 

het oog heeft! Daarnaast heeft deze website ook heel veel informatie verzorgd over het fenomeen 

klokkenluider als zodanig! Goed, mevrouw ter Horst, af en toe hebben we hier ook meer dan stevig 

uitgehaald naar uw eigen persoon, maar we mogen er toch vanuit gaan dat u daar overheen kunt 

stappen, alweer in dienst van het algemeen belang?

2 Reacties op “Rijkssubsidie voor eminente 
klokkenluiderssite?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

25 Mei 2008 om 13:49 

Wij wachten het af ,wat niet wil zeggen dat men wantoetanden moet blijven melden. 
Nu dus op deze lijn ,zo lang andere lijnen gesloten zijn. 
Ik hoop echt dat mensen zoals de heer Kat no ook eens waardering krijgen voor hun inzet . 
Of je het nu wel of niet eens bent met de stukjes ,wat getuigenissen zijn ,zo geen discussies ,zeker niet 
anoniem ,want 
ook de heer Kat wordt zo af en toe door het slijk gehaald. 
Logisch dat reacties ,zeker als die met voor kennisgeving ontvangen ,wat op zich al agressie opwekt, in een la 
worden gestopt,steeds extremer worden. 
Zeker als mensen met stenen gooien,maar met raketten worden beantwoord. 
Sterkte heer Kat ,zo ook de anderen zoals Paul uit gouda.
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2.  harry van groen 

25 Mei 2008 om 13:50 
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Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK
Gepubliceerd door Micha Kat 22 mei, 2008 in Algemeen. 

janfranssen1.jpg Geachte Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Helaas zullen wij met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen bij sluiting van boekjaar 2007, terugtreden 

als accountant van de provincie. Ga maar lekker op zoek naar een andere club. Niet dat jullie slecht 

betaalden of zo, integendeel; door overdadig meerwerk te declareren hebben we onze zakken meer 

dan goed gevuld. Nee, de reden van ons subiete vertrek is dat we van jullie af willen omdat we het 

belangrijker vinden Jan Franssen, jullie CdK, op onze payroll te blijven houden. Immers: Franssen is 

een van de meest invloedrijke Nederlandse politici en hij kan allerlei cruciale hand- en spandiensten 

voor ons verrichten, nieuwe klanten aanbrengen (zoals hij in het verleden ook al zo vaak heeft 

gedaan) en vermijden dat we door de rechter worden veroordeeld voor al die fraude- en 

corruptezaken waar we tot over onze oren inzitten.  Franssen ondertekende eind 2003 een contract 

met ons voor minimaal drie jaar, dus tot en met 2007. Op dat moment werd hij reeds met 

tienduizenden Euro’s door ons betaald. Nee, daar is volgens Deloitte niets mis mee! Wie betaalt er 

tegenwoordig geen smeergeld? Een club als Deloitte die het bij gebrek aan kwaliteit van fraude en 

corrupte moet hebben heeft toch geen andere keus? Maar helaas is de belangenverstrengeling van 

Franssen inmiddels uitgelekt zodat we nu eieren voor ons geld moeten kiezen en de provincie en het 

publieke belang: goed, daar vegen we nu lekker onze reten mee af!

Dat had Deloitte aan GS van ZH moeten schrijven als het eerlijk zou zijn. Maar Deloitte is nooit 

eerlijk, zeker niet als het gaat om het afstoten van high-profile controleklanten! 

Dan worden de meest weerzinwekkende leugens verteld waarom er (”helaas, het was een eer voor 

jullie te mogen werken, echt heel fijn geweest allemaal en ook heel erg leerzaam”) afscheid moet 

worden genomen. Op een verglijkbare wijze vertrok Deloitte door de achterdeur bij Spyker Cars na 

de boel daar jaren te hebben belazerd waardoor de aandeelhouders sportwagen-fabrikant voor 

tientallen miljoenen het schipm ingingen. Op de site van Accountancynieuws staat de ‘afscheidsbrief’ 

van Deloitte en de verbijsterde reactie van de provincie. Uiteraard schuiven de arrogante mensen van 

Deloitte de schuld voor de gang van zaken geheel in al in de schoenen van de provincie: de interne 

accountants leverden de jaarstukken immers steevast veel te laat in waardoor de arme RA’s van 

Deloitte geen goede planning meer konden maken!

De conclusie over de gang van zaken luidt as volgt: Jan Franssen dient ASAP door het OM te worden 

vervolgd wegens ongekende en nimmer eerder vertoonde corruptie die naar thans is gebleken 

enorme schade oplevert voor de publieke zaak! En Deloitte? Ach, net zoals de boer uit het beroemde 

gedicht ‘voortploegte’ zal Deloitt blijven liegen, frauderen en bedriegen tot er niemand meer 

gevonden kan worden die wil werken voor deze corrupte en abjecte club die nu zelfs de orkaan-ramp 

in Birma moet gaan misbruiken in een poging om het imago nog een laatste boost te geven.
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7 Reacties op “Deloitte breekt met Zuid-Holland om 
corrupte CdK”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

23 Mei 2008 om 17:48 

Dat de heer J.Fransen CdK van Zuid-Holland corrupt is,dat is al meerdere malen,ook door mij ,verteld. 
Maar nog erger is dat hij a.s. burgemeesters moet beëidigen, ook bij wet in het openbaar. 
Hij doet net of hij gek is ,en gaat over VVD lijken,en beëdigd zijn partij genoot van Aartsen in een achter 
kamertje. 
Buiten dat het natuurlijk een feest moet zijn voor de familie van van Aartsen,zo’n beëdiging,stelt de wet ook 
nog eens dat dat openbaar moet zijn. 
Na Nijpels,die zijn vrouw nog voor een jaartje gaat volgen,zou het ethisch zijn als de heer Fransen ook maar 
eens opstapte. 
Door Fransen beëdigde burgemeesters stellen aan de ene kant dat een constitutionele oorlog niet gewonnen 
kan worden,maar aan de andere kant zijn ze beledigd als ik mijn getuigenissen aan ze mededeel.Eeen bewijs ,
foto ,krijg ik niet van de beëdiging ,terwijl ik daar 6 burgemeesters om heb gevraagd.Voor mij zijn ze dan ook 
geen burgemeester,en kunnen dan ook niet in die hoedanigheid beledigd zijn. 
Als ik deze dan ook aanbreng bij de politie ,terwijl transp.int ,met als voorzitter,hier ,de heer van Vollenhoven ,
zo ook voorzitter bij politie veiligheid ,de zaak niet onderzoekt,laat staan mij toe te voegen als klokkenluider 
dan is het de vrrag of de heer van Vollenhoven al 10 jaar geleden heel wat ,oeite van klokkenluiders had 
kunneen voorkomen ,door zijn werk goed te doen.Nu zegt de politie rustig dat zij de zaak dan ook niet 
behoeven te behandelen.

2.  harry van groen 

23 Mei 2008 om 19:17 

Het is vreemd dat de heer Kat niet als klokkenluider wordt erkend. 
Zonder zijn inzet en moeite was het klokkenluiden een stuk minder geweest.Het heeft dus zeker nut gehad dat 
hij zoveel zaken in de openbaarheid heeft gebracht. 
Mevrouw ter Horst zou buiten de nationale ombudsman ,een ambtenaar,ook hem kunnen aanstellen als 
tegenhang. 
Als de nationale ombudsman wordt ingeseind door klokkenluiders ,moet deze zaak wel in het openbaarheid 
worden gebracht ,desnoods met gefingeerde namen ,tot dat strafvervolging ed. kan plaats vinden. 
Let wel ,als het strafbare feiten zijn ,dan ook als zodanig behandelen,en niet schikken ,of in de doofpot doen.

3.  harry van groen 

23 Mei 2008 om 19:26 

Klokkenluiders zijn zeurpieten ,volgens onze minister-president 
Het is vreemd dat je in Nederland kan zeggen :ik ben christen,socialist,etc.,maar niemand dat ook controleert,
ook de tweede kamer niet,zo ook dominees etc. 
Waar klokkenluiders vaak van gereformeerde huizen komen ,volgens onderzoeken ,is onze Zeeuwse christen ,:
ons bin zunig ,niet zuinig op onze klokkenluiders. 
Erger nog,waar niemand in Nederland nog verantwoording voor heeft,of behoeft af te leggen ,speelt hij de 
zwarte piet naar morrende gepeupel ,met hun getuigenissen, 
Ik denk alleen dat onze aller hoogste rechter dat niet accepteert,zeker als ze wel of niet beëdigd zijn.

4.  Lolke v d Meulen@hotmail.com 

23 Mei 2008 om 22:18 

Dus er zijn meer corrupte zaken 
Zie ook www.dedoorzetter.nl 
En klik boven in de rode balk op diverse onderwerpen zoals 
FRAUDE 
ONSCHULDIG MET BEWIJZEN 
KAN DIT? 
EERHERSTEL enz

CDK Dhr Nijpels is hier volkomen van op de hoogte 
En geeft ook aan dat ik totaal onschuldig ben

Maar schrijft gedane zaken nemen geen keer 
Jammer dat het zo gelopen is 
U moet zich er maar bij neerleggen

klik ook eens op OOK DIT IS BURGM CAZEMIER 
beiden heren zijn van de VVD net als rechter vd Meer 
die mij onterecht veroordeelde tot 50.000 euro

??

5.  harry van groen 

25 Mei 2008 om 18:45 

Ja Lolke v d Molen ,ook ik ken uw frustratie. 
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Eigenlijk door de onafhankelijke rechter onschuldig te zijn,maar toch als schuldige wordt veroordeeld ,terwijl 
HM gezworen heeft de rechtsstaat goed te onderhouden. 
Inderdaad is de heer Nijpels een crimineel. 
Nou mag je dat zo maar niet zeggen ,want dan zijn deze mensen beledigd. 
Maar als mensen boven de wet worden gesteld,terwijl zij strafbare feiten hebben gepleegd ,zo dat dit niet 
bewezen kan worden ,dan moet er eerst maar eens in de tweede kamer worden gedebatteerd over normen en 
waarden bij een failliete democratie/rechtsstaat,en iemand pas echt schudig of onschuldig is tot in cassatie ,zo 
europees Hof.Dus niet bij schikken ed. 
BIj JP ,MP,christen zeeuw worstelt het gepeupel al jaren met de rechtsstaat,terwijl het VOLK boven moet 
komen. 
In 1985 heeft de heer Nijpels dus strafbare feiten gepleegd. 
In 1989 is hij daar voor opgestapt. 
Hij was de rechterhand van de heer Zoutendijk ,wat u daarvan op de site leest is maar de halve waarheid. 
Deze stelde altijd,eerst betalen ,zodat je dan “schuld”had erkend. 
Wij laten de tijd in ons voordeel werken ,terwijl hij al lang dood is ,werkt dat systeem dus inderdaad nog ,nu 
middels oa. Nijpels. 
Dat Nijpels dus tegen u zegt :dat gedane zaken geen keer nemen ,begrijpt u nu beter. Het fascistische systeem 
zal nooit schuld bekennen ,dan liever dood. 
Nijpels heeft als crimineel een lintje gekregen ,wat al niet kan.Maar nog erger is dat hij niet meer mocht 
terugkeren in de politiek ,maar wel door Peper snel CvK werd gemaakt ,die daar dan ook weer voor op moets 
stappen. 
En zo kon een crimineel,in Friesland burgemeesters beëdigen 
Nu wil hij burgemeester van Mokum worden ,u weet wel met de dokwerker. 
Hij speelt met uw en mij gevoelens ,laat hij met zijn treintjes gaan spelen ,en die Amsterdammers met rust 
laten. 
U ziet het,het heeft geen zin nog iemand aan te schrijven,maar JP weet het ,Hirsch Ballin als landverrader,niet 
als staatsverrader ,de minister van BZ,hoofd BVD /NIOD/AIVD en politie ,dat wij in een politie staat leven ,zo 
ook in een MR staat ,of advocatenstaat. 
Zo ook rechters die recht blijven maken ,terwijl ik mijn getuigenissen aan hun meld. 
Ik heb het niet geweten ,kunnen zij dan ook niet meer zeggen. 
Hopenlijk voor u een troost, 
Sterkte. 
U valt ook onder de criteria van klokkenluider,zo dat u nu snel bericht hoort van de heer van Vollenhoven,of 
mevrouw ter Horst,denk ik.

6.  harry van groen 

26 Mei 2008 om 11:34 

Opmerkelijk is dat de 2 mannen uit putten het meest verschrikkelijke vonden dat de “dader”uit hun dorp niet 
had vertelt dat hij dat had gedaan ,zo hij SCHULD had. 
Omdat ik uit een buurt kom met veel inbrekers ,weet ik dat de grootste boeven,vroeger, blij waren dat zij 
konden bekennen. 
U weet het,advocaten met verschillende normen en waarden ,zo referentie kaders ,denken niet aan de psyche 
van de mens ,zo ook van de slachtoffers ,zoals de daders ,maar nooit schuld bekennen ,vinden ZIJ. 
In uw geval ,Lolke zo ook de mijne,WEET een ieder dat wij niet schuldig zijn in deze rechtsstaat,met schuld en 
boete,maar een ieder die u opnoemt. 
En als je iets weet ,heet dat ge weten 
En wij maar schuld hebben,voor zaken waar anderen schuld aan hebben.En een ioeder deze schuld maar 
afwentelen door te stellen dat ik civiele procedures moet beginnen,terwijl ik geen advocaat kan krijgen,ook niet 
van de orde. 
Zo heb ik nu een zaak met de RABO bank,die stelt dat zij onschuldig is. 
Ik stel stuur dan uw huisadvocaat op mij af ,de heer Knijff. 
Begint er al weer een probleem.de heer Knijff was deken ,die voor een advocaat moest zorgen ,in bijzondere 
gevallen ,in een zaak tegen oa. de RABO bank.Ik kon geen advocaat krijgen,en zo werkt het dan. 
En een ieder stelt:dat weet je toch hoe dat werkt,wat JP negatief vindt ,heel vies,In de oorlog had ik dat en dat 
gedaan ,maar toch maar meeheulen met de meute 
Heel wat journalisten weten het ook,maar wat doen zij eraan? 
Dat geldt niet voor de heer Kat natuurlijk ,die doet zijn best ,om net als ik en hansje de duim in de zeeuwse 
dijken te houden,terwijl je hem er eigenlijk maar eens uit moet halen.

7.  henk 

28 Mei 2008 om 09:03 

In de Vokskrant van woensdag 17 mei: 
(…) Reden voor een lijmpoging? Juist niet, zegt de commissaris. ‘Daar wil ik heel zuiver in zijn. Ik heb nooit iets 
met de accountancy-tak te maken gehad. En bovendien: de club waar ik bij betrokken was, hoort sinds 2006 
niet meer bij Deloitte.’
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JAN FRANSSEN: BELANGENVERSTRENGELING MET DELOITTE

Eerder deze maand ontstond grote commotie rondom de bijverdiensten van Commissarissen van de 

Koningin. De naam Jan Fransen voerde de lijst aan met dertig nevenfuncties. Naar nu blijkt zit 

Franssen, Commissaris van de Koningin (CdK) van Zuid-Holland, al vanaf 1996 in de Raad van Advies 

(RvA) van Deloitte Consultancy BV. Over de vergoeding die hij daarvoor ontvangt doet Deloitte geen 

mededelingen. Dezelfde Jan Franssen tekende op 12 november 2003 namens de provincie Zuid-

Holland een contract met Deloitte Accountants voor ‘de opdracht voor de accountantscontrole van de 

provinciale jaarrekening en additionele controleopdrachten’ voor een periode van minimaal drie en 

maximaal vijf jaar.  

Namens Deloitte tekende Lead Client Service Partner P. van der Linden. De ‘baas’ van een te 

controleren organisatie die een contract tekent met een externe accountant waarbij hij zelf al bijna 

tien jaar een functie bekleedt waarvoor hij ook nog eens geld ontvangt: dat lijkt nog niet eerder 

voorgekomen. Aan de benoeming van Deloitte ging een tender vooraf waaraan ook KPMG, PWC en 

Accon deelnamen. 

 

Jan Franssen Jan Franssen is tevens voorzitter van het IPO, het Inter Provinciaal Overleg. Bij 

vergadering van 30 oktober 2003 werd Deloitte ‘aangewezen als accountant van de 

vereniging IPO voor de periode tot aan de vaststelling van de jaarrekening 2004′. Deloitte blijkt 

tevens de accountant te zijn van het Provinciaal Fonds Nazorg. Deloitte krijgt ook vele andere 

opdrachten van Zuid-Holland.  

Zo deed het bureau Deloitte Bakkenist in 2001 een haalbaarheidsonderzoek naar twee regionale 

archiefdiensten ad 55.000 Euro. Ook kreeg Deloitte omvangrijke advieswerkzaamheden toebedeeld 

inzake twee veiligheidsprojecten (de Interactieve Veiligheid Scorecard en het VeiligheidsVizier) die 

Zuid-Holland mede ontwikkelde. Franssen is tenslotte ook nog voorzitter van de Adviescommissie 

Elektronische Provincie; in die hoedanigheid kreeg Deloitte de opdracht voor het maken van de 

‘Innovatiekanskaart Milieuhandhaving’.  

Franssen is volgens Deloitte lid van de RvA van ‘Deloitte Consultancy BV, afdeling ICS Adviseurs’. 

Volgens de website heeft dit bureau ‘ruim 50 jaar ervaring met ruimte-energie op de publieke markt’. 

Deloitte kan niet aangeven hoeveel onderdelen van het concern werken met een eigen RvA. Naast 

Franssen hebben zitting in deze RvA prof. dr. R. in ‘t Veld en drs. R. Kottman. 

In de RvA van Deloitte Nederland zitten J. Kleiterp, R. den Besten, R. Lubbers (niet Ruud, maar Rob), 

W. Meijer, A. Risseeuw, mevr. Y van Rooij en H. Wiegel. Saillant detail is dat het offici?le cv van de 

Commissaris Franssen geen melding maakte van deze nevenfunctie, maar dat dit is aangepast direct 

nadat deze belangenverstrengeling werd onthuld op de website accountingweb. De webmaster van 

een andere accountants-site, accountantsonline, die het bericht overnam, is door de woordvoerder 
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van Franssen onder zware druk gezet het bericht te verwijderen. Dat gebeurde ook. 

13 Reacties op “CdK J. Franssen op payroll van 
provinciale accountant”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

22 Feb 2005 om 19:45 

Dat bericht staat er gewoon nog steeds. Zoek maar op google naar Franssen.

Inderdaad een waarlijk voorbeeld van corruptie. Ik zou zeggen, fuck NRC, richt je pijlen op deze volksverlakker 
en breng hem ten val. 

De provincie ZH zou er overigens goed aan doen om de jaarrekening nog eens opnieuw te laten controleren, 
het zou me niet verbazen als Toilet en Douche de handtekening zowiezo wel zet, ook al staan er dingen in die 
het daglicht niet kunnen verdragen.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

2.  Anoniem 

23 Feb 2005 om 12:39 

RD schreef: “Ik zou zeggen, fuck NRC, richt je pijlen op deze volksverlakker en breng hem ten val.”

Als de NRC een niet establishment-gerelateerde krant was geweest had zij dit nieuws gebrachten Franssen al 
lang ten val gebracht. NRC heeft dit nieuws echter ontdekt noch gebracht wat weer een argument aandraagt 
dat de structurele en fundamentele kritiek van Kat zeer wel gegrond kan zijn.

3.  Anoniem 

23 Feb 2005 om 13:16 

Deze site had zich tot doel gesteld misstanden bloot te leggen. Met dit artikel doet zij dat. 

Het steeds wijzen op het feit dat NRC niet deugtis slaapverwekkend aan het worden. De Groninger Gezinsbode 
heeft ook geen aandacht besteed aan Franssen. Moet Klokkenluideronline nu de vaderlandse pers gaan zitten 
controleren en corrigeren? Als je vindt dat een krant niet voldoet, koop dan een andere. Het is maar een krant 
tenslotte. Hoe erg je het vindt dat NRC niet deugt heeft m.i. vooral te maken hoeveel waarde je aan een 
dagbladprul schenkt. Kennelijk te veel. Folkert Jensma…who gives a shit. 

Maar dat een benoemde CdK, die betaald wordt de belastingbetaler die niet voor de man gekozen heeft, de 
schijn van corruptie tegen heeft, is een kwestie van een heel ander kaliber. 

RD

4.  Anoniem 

23 Feb 2005 om 14:57 

Je kan het aan de kaak stellen van vermeende misstanden ook overdrijven en dat is wat deze site met name 
doet. Op negatieve wijze speculeren lukt ook vrij aardig. 
Ik vind dat niet zo zeer slaapverwekkend als wel buitengewoon armoedig.

5.  Anoniem 

24 Feb 2005 om 19:36 

Zit Franssen er nog? Zijn er geen provinciale impeachment procedures? Is er dan geen gerechtigheid in dit 
land? To arms!

RD

6.  Anoniem 

25 Feb 2005 om 17:43 

RD, je haalt zelf NRC erbij. Wat heeft dat hiermee te doen?

7.  Anoniem 

15 Mrt 2005 om 18:40 
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Ja, ja, je vertrouwt een dief net zo lang tot je zelf beroofd wordt. Is Het niet? En als je baas de dader is dan zeg 
je gewoon dat je het niet zeker weet(, of zeker niet weet).  
Geen wonder dat je het armoedig vindt. Geestelijke armoede, dat straal je schrijven helemaal uit.

Jan Stoel

8.  Piet 

23 Okt 2007 om 14:15 

Jan Franssen -NEDERLAND KAN MIJ NIET ZWART GENOEG WORDEN!- 
heb ik een briefwisseling gehad. Het is een uiterst onaangenaam persoon. Dat hij corrupt is, is in de politiek 
niets bijzonders meer in Nederland, waarschijnlijk zelfs een pré!

Verbannen en zijn vermogen afpakken!

Piet

9.  harry van groen 

23 Okt 2007 om 17:48 

Hij is ooit wethouder van leiden geweest ,kom ik in zijn cv niet tegen. 
Zoals u weet kom ik hem tegen in een art.19 procedure. De burgemeester ,gemeenteraad (geen hoor en 
wederhoor bijv),rechter ,grootgrutter ,advocaat,rechter ,maar ook J.Fransen zijn allemmaal corrupt.Er is tot op 
heden nooit een uitspraak geweest.Onze burgemeester stapt hierom op -augustus 2007- maar let op hij 
bedingt bij Jan ,omdat ook zijn partij in het geding is ,een grotere gemeente ,zo meer salaris.Over een 
vertrouwenscommissie ,daar hoor ik niets van ,terwijl alle gemeenteleden hier van weten. 
2 weken geleden zag ik de burgemeester nog op de TV ,hij wist niet dat er een gasleiding was. De ex 
wethouder ,ook door JAN hierom burgemeester gemaakt ,wordt bedreigd. 
Deze mensen zijn mijn bloedgroep niet zei mijn moeder altijd ,maar ook de Heere straft meteen.

10.  harry van groen 

24 Okt 2007 om 09:49 

Na een koekje teveel ,hebben wij nu weer een Na druppel die de emmer doet overlopen. Wanneer wordt de 
politiek en kroon eens volwassen en gewoon zegt dat Jan corrupt is ,en daar voor moet opstappen. 
Mijnheer heeft een chauffeur ,waar mee hij ook zijn goedbetaalde bijbanen mee afrijdt.Er wordt over deze 
overheidsgelden nooit gesproken. Hoeveel uur kost zijn baan ,betaal hem daar voor .Ook bij bijstandsfraude 
blijken er mensen te zijn die 30 uur werken in een etmaal.Als hij zoveel nog bijverdient ,en zonodig naar zijn 
politieke vriendjes moest ,immers als argument wordt gebruikt dat hij burgemeester van Zwolle was,kan hij 
dan niet een student dan nog inhuren ,of een taxi nemen.Ik zal hem niet aanraden wat henk Koning altijd deed 
( op dienstreis in den landen ,ging hij de avond daar aan vooraf al in de meest chique hotels slapen,zo behoefde 
hij ook zijn eigen prakkies niet te koken ,en te kopen ),want zo maak je weer misbruik van onze 
belastinggelden etc. 
Nee die poppenkast moet maar eens afgelopen zijn ,Jan moet aan de galg,en weg met al die bijbanen ,bij 
iedere beëdigde ambtenaar in dienst van de kroon. 
En geen oogsjes dicht en snaveltjes toe,ook niet van de pers.

11.  En weg is mijn kunstgebid! 

4 Nov 2007 om 14:00 

De CV van Franssen is van het NET gehaald. Klaarblijkelijk leest hij ook deze site. Wie kan nog een kopie van 
de CV hier plaatsten?

12.  harry van groen 

3 Jan 2008 om 15:34 

Je zou toch zeggen dat deze site een begin is van een dialoog van in ieder geval beëdigde ambtenaren.Aan die 
klokkenluiders ligt het niet HM.Had u maar met carbiet alle doofpotten de deksel er af laten blazen ,was al dat 
vuurwerk nog ergens goed voor geweest. 
Ja iedereen bleek op eens in het buitenland te zitten,zelfs Wilders die zijn ballonnetjes maar had opgelaten ipv 
met carbiet spelen. 
Nee U ziet het Jan Fransen,Ed Nijpels ,van Delden,Hirsch Ballin etc,etc, ze doen net of ze gek zijn,en blijven 
rustig zitten ,waar ze zitten. 
Zij zijn al lang niet GELOOFWAARDIG meer,maar wie zijn er nu KNETTERGEK ?

1.  Corrupte Jan Franssen weer in opspraak | 

Pingback op 24 Okt 2007 om 01:06 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij Meer belangenverstrengelingen bij Deloitte »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html (3 of 4) [3/11/2009 12:24:00 AM]

http://www.ditkannietwaarzijn.info/?p=606
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/130/joost-oranje-nrc-neemt-geld-aan-van-juristerij.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/132/meer-belangenverstrengelingen-bij-deloitte.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/


CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant at Klokkenluideronline

RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html (4 of 4) [3/11/2009 12:24:00 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Kwetsende kunst: het complete overzicht at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Project Freestate Laos Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK »

Kwetsende kunst: het complete overzicht
Gepubliceerd door Micha Kat 20 mei, 2008 in Algemeen. 

woman-thumb.jpg Als eerbetoon aan Gregorius Nekschot, de eerste cartoonist die wellicht een 

kabinet laat vallen, biedt deze website via deze link een compleet overzicht 

aan van alle kwetsende kunst van de laatste jaren.  Via een dubbelklik op de afbeeldingen wordt 

achtergrondinformatie verkregen. Veel plezier ermee, Jan Peter Balkenende, Piet Hein Donner en 

Ernst Hirsch Ballin! Wellicht kunnen jullie net als jullie grote voorganger en inspirator Adolf Hitler ooit 

deed een overzichtstentoonstelling organiseren om het Nederlandsche Volk (Een Volk! Een Censor! 

Een Kunst!) te leren wat ‘entartete Kunst’ is!

Op de Kulturtagung in 1935 hield Adolf Hitler een rede waarin hij demonstreerde dat, in de korte tijd 

dat het volk en de staat werden geleid door de nationaalsocialisten, aan het Duitse volk vooral op het 

gebied van culturele prestaties meer was toegevallen dan in de voorgaande decennia. Kunst moest 

de verkondigster zijn van het hoogstaande en mooie en daarmee draagster zijn van wat natuurlijk en 

gezond is.

entartet.jpg Als zij hieraan niet voldeed was dit een teken van degeneratie en verval. Met dit 

laatste refereerde Hitler aan de schilderijen en beelden van de dadaïsten, kubisten 

en futuristen en van de ‘ingebeelde’ impressionisten met hun primitieve manier van uitdrukken
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1.  P.uncia 

21 Mei 2008 om 01:23 

Is op het Zaplog gezet Micha ;)  

http://zaplog.nl/zaplog/article/kwetsende_kunst_het_complete_overzicht

2.  Myriam 

21 Mei 2008 om 13:55 

De quilt van kwetsende kunst is een eerbetoon aan ALLE kunstenaars die in hun vrijheid van artistieke 
expressie op onzinnige en oneerlijke wijze worden belemmerd. Daar is Gregorius Nekschot slechts een van.
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Project Freestate Laos
Gepubliceerd door Micha Kat 17 mei, 2008 in Algemeen. 

freestate.jpg Nederland is een lost cause voor vrije denkers geworden. De Balkenendetjes, 

Donnertjes, Hirsch Ballinnetjes en Harm Brouwertjes hebben ons land met hun 

leugens en geblunder definitief om zeep geholpen! Maar er is hoop! Onder de bezielende leiding van 

voormalig Lux et Libertas-Ombudsman Micha Kat wordt er thans in het tropische Laos gewerkt aan 

een FREESTATE voor teleurgestelde Nederlanders die vanuit daar zullen gaan strijden voor de 

bevrijding van hun land! Het is allemaal gratis en voor niets zolang de deelnemers maar bereid 

zijn hun vermogens en talenten om niet in te zetten voor het project! O ja, nog eens eis: elke 

deelnemer moet Atlas Shrugged van Ayn Rand hebben gelezen!
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1.  Alex 

17 Mei 2008 om 10:44 

Mooi initiatief. Ik zie het in een wat groter plaatje allemaal, bepaalde dominante processen kun je niet stoppen. 
We weten allemaal wat de waarheid is maar er op een harde manier tegenin gaan heeft wat mij betreft weinig 
zin tot deze trend tot een einde is gekomen.

Het lijkt me beter om na de piek van de trend, die waarschijnlijk het ergste zal zijn wat de aarde ooit 
meegemaakt heeft, een betere wereld op te bouwen in een tijd dat de mensen daar voor open staan.

Dus, nu rustig blijven, laat gebeuren wat gaat gebeuren, bereid je zo goed mogelijk voor op de tijd die komen 
gaat en bouw op het goede moment aan een betere wereld zodat we nooit meer ellende mee hoeven te maken, 
dat kunnen we met gemak realiseren met z’n allen.

2.  Egor van Elven 

17 Mei 2008 om 13:16 

interessant project. waar zijn de ontwikkelingen over dit project te volgen?

3.  Thijs 

17 Mei 2008 om 19:38 

Mooi land, fantastisch volk, ben er een paar keer geweest en geeft een heerlijk gevoel. Begrijp de drang om 
vanuit het buitenland te bloggen. Maar Laos is verschrikkelijk qua mensenrechten: “Nightmare in Laos. The 
True Story of a Woman Imprisoned in a Communist Gulag.” Over een westers echtpaar dat volledig onterecht 
verdacht wordt van anti-regeringspraktijken, 11 maanden in een beulkamp. Verder is het ontbreken van vrije 
pers in Laos een teken aan de wand; niemand weet wat er momenteel met de Hmong gebeurt. Thailand doet 
het wat dat betreft iets beter.

4.  wim heitinga 

18 Mei 2008 om 21:00 
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Project Freestate Laos at Klokkenluideronline

ik zit al enige tijd in ballingschap in london omdat mij hier het leven onmogelijk wordt gemaakt door 
fleischbaum en de geenstijlhorden. 

met vriendelijke groet,

wim heitinga

5.  anna 

25 Mei 2008 om 14:54 

…onlangs bezocht ik een fantastisch mooi en vrij geisoleerd land in latijns amerika waar de mensenrechten nog 
redelijk gerespecteerd worden en de mensen zelfs zachtaardig voor hun dieren zijn, voor zover ik dit kon 
beoordelen. Ik hoop binnenkort terug te gaan. 
Hier zou ik met mensen een bijzondere woongemeenschap willen starten waar ieder z’n ding kan doen in 
vrijheid. 
Interesse?

6.  Een fan 

4 Jun 2008 om 02:24 

Atlas shrugged, nou kijk eens aan, daar komt de culturele bagage van aapje kat uit de mouw. En wat een een 
mooie schat is dat zeg. Nou nou, poeh poeh. LEKKER MET ZE ALLEN OM NIET ATLAS SHURGGED GAAN ZITTEN 
LEZEN IN LAOS MEDELANDERS! Veel succes toegewenst met dit niet-charitatieve project.
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Het farmaceutisch complot
Gepubliceerd door Micha Kat 30 april, 2008 in Algemeen. 

big-farma.jpg De farmaceutische industrie is thans begonnen met een demonisch offensief zo 

veel mogelijk mensen leeg te plunderen en vervolgens te vergiftigen. De ene na 

de andere ‘nieuwe ziekte’ wordt ‘ontdekt’ om daar vervolgens peperdure medicijnen tegen in te 

zetten die bijna altijd levensgevaarlijke maar verzwegen bijwerkingen hebben. Dat deze pillen 

desondanks worden toegelaten is het gevolg van het en masse omkopen van wetenschappers en 

ambtenaren door de farmaceutische industrie. Ook de media werken met graagte mee aan de 

vergiftiging van hun lezers door zich open te stellen voor farmaceutische propaganda. Hoe 

vernietigend en alarmerend dit alles kan uitpakken werd voor het eerst duidelijk (althans in 

Nederland) door de ‘wonderpil-propaganda’ in NRC Handelsblad door Wim Kohler. Thans heet de 

nieuwe ziekte die met pillen moet worden bestreden HSDD, verminderde sexlust bij vrouwen. In dit 

stuk in dagblad Trouw -een zeldzame kritische uitzondering temidden van de farma-propaganda- 

wordt de onstaansgeschiedenis van deze ziekte beschreven. Het aantal doden dat de farmaceutische 

mafia reeds op zijn geweten heeft moet inmiddels in de tienduizenden lopen. 

ritalin.jpg Een turning point in de bewustwording van de criminele en zelfs genocidale 

handelswijze van de farmaceutische industrie vormde het medicijn Vioxx van MSD. 

Maar de knieval die big farma toen moest maken lijkt de industrie juist eerder te hebben aangezet tot 

het nemen van nog meer risico’s en het introduceren van nog veel meer dodelijke pillen! Het 

probiotica-schandaal in Utrecht leek ons opnieuw de ogen te zullen openen, maar dankzij de farma-

miljarden werden de media al snel zodanig ‘ingekapseld’ dat er nauwelijks schade werd toegebracht 

aan de samenzwering van big farma om gewoon door te gaan met hun pillen-plannen. Grote drivers 

hier zijn natuurlijk de beurskoersen van de farmaceutische bedrijven en de daaraan gerelateerde 

bonussen van het management. In dit opzicht is het huiveringwekkend te lezen over het Nederlandse 

beursgenoteerde bedrijf Pharming dat nog geen producten op de markt heeft en alle troefkaarten 

heeft gezet op het medicijn Rhuncin. Maar dat werd dus afgekeurd wegens de levensgevaarlijke 

bijwerkingen. De onderneming legt zich niet bij de afkeuring neer en gaat een nieuwe aanvraag 

indienen, uiteraard na de betreffende Euro-ambteneren eerst te hebben ‘voorgelicht’ over de ‘unieke 

pillen’ in de bordelen van Straatsburg en Brussel. Want ja, al die investeerders en aandeelhouders 

moeten natuurlijk wel uitzicht houden op return on investment en daar mogen best een paar honderd 

doden tegenover staan. Pfizer timmert ook hard aan de weg met de nieuwe antirook-’wonderpil’ 

Champix. Hier leest u het een en ander over de gevaarlijke bijwerkingen. Hoe de media ook hier -

levensgevaarlijke- propaganda bedrijven leest u in dit artikel uit het AD: ‘de bijwerkingen zijn over 

het algemeen mild’. Dit is ‘farma-Kremlintaal’ voor: hier heeft u te maken met een 

levensbedreigend medicijn! En dan zwijgen we nog naar even over hoe big farma er reeds in is 

geslaagd de helft van onze kinderen aan de ritalin te krijgen omdat ze ADHD of ADD of wat dies al 

niet meer zij zouden hebben…. In een recent stuk las ik zelfs dat ‘angst voor de belastinginspecteur’ 
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tegenwoordig al een erkend ziektebeeld is waarvoor medicijnen worden ontwikkeld! Het lijkt 

inderdaad wel cabaret.

31 Reacties op “Het farmaceutisch complot”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Meneer 

30 Apr 2008 om 17:45 

Heer Kat, u bent op de goede weg. Ga zo door, want de pillenmaffia is machtiger dan u denkt en de lui zijn niet 
vies van een spelletje dirty-trickery. 

Kortgeleden heb ik vanwege een ontsteking Diclofenacnatrium gekregen. En wat staat in de bijsluiter? Effe niet 
schrikken a.u.b. Ik citeer:

Wees extra voorzichtig met Diclofenacnatrium ratiopharm:

1. Wanneer u overgevoeligheidsreacties krijgt. Overgevoeligheidsreacties (zelfs ernstige) kunnen optreden, ook 
zonder dat u dit geneesmiddel al eerder heeft gebruikt.

2.Wanneer u maag, darm, lever, hart of nierpatient bent. Het is dan raadzaam om Diclofenacnatrium alleen 
onder strikte controle van de behandelend arts te gebruiken.

3.Wanneer u bloedverdunners gebruikt. Omdat Diclofenacnatrium een bloedverdunnend effect heeft dient u aan 
de Trombosedienst te melden dat u ook Diclofenacnatrium slikt.

4.Wanneer u wat ouder bent. Aangezien bij oudere mensen de concentratie van Diclofenacnatrium hoger is dan 
bij jongere mensen kan door de arts de dagelijkse dosis worden verlaagd.

5.Indien u Diclofenacnatrium langere tijd gebruikt. Bij langere therapieduur zijn controles van het bloedbeeld en 
van de lever en nierfunctie als voorzorgsmaatregel aan te bevelen.

6.Geneesmiddelen zoals Diclofenac Ratiopharm kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd 
risico op een hartinfarct of beroerte. Neem niet meer dan de voorgeschreven dosis, en gebruik het 
geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen 
dosis hoger is en het geneesmiddel langer wordt gebruikt.

7. Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 
risicogroep behoort (hoge bloeddruk, diabetes (melites), hoog cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt, dan 
moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit middel gebruikt.

—————

2.  henk 

30 Apr 2008 om 18:49 

@meneer: omzeil toch die maffia. Gebruik gewoon, zekeer als het een ontsteking betreft, homeopatische 
korreltjes of andere zogenoemde ‘alternatieven’. Houdt u nog meer energie over om te ageren. 
(Ontstekingen staan namelijk voor verhit denken.)

3.  Micha Kat 

30 Apr 2008 om 18:52 

Zie ook deze link over de ‘farmaceutische klokkenluider’ Hans van der Linde 
http://www.gezondheidssite.nl/extra/documenten/Tgrf_ZiekMedicijnen.pdf

4.  Luuk van Dinter 

30 Apr 2008 om 21:24 

Ik ben geschokt door wat ik lees; natuurlijk weten ook wij dat er “iets” niet klopt, maar dat het zo ver gaat als 
dat Micha en dokter Van der Linde hier bewijzen….. 
Alleen al op “ons” vakgebied (straling van mobiele telefonie) worstelen we met artsen en GGD’s, die stug 
volhouden dat er geen bewijs is van gezondheidsrisico’s door straling. Plaats ik dat in een groter geheel, dan 
begint een hoogst verontrustend kwartje te vallen. 
Op dit moment van reageren kan ik niets beters bedenken, dan dit binnen onze kring van de daken te roepen. 
Hopenlijk valt mij een dezer dagen meer in om dit soort wanpraktijken aan de kaak te stellen.

5.  Meneer 

1 Mei 2008 om 00:13 

@Henk. Probleem is dat ik een chronische ontsteking heb in beide Archillespezen. Als dat niet juist behandeld 
wordt, dan moet het “mes”erin en daar heb ik geen zin in. Ik ben alleen geschrokken van de bijwerkingen van 
het middel dat in de bijsluiter staat. En dan komt heer Kat in het verhaal waarbij hij (terecht) wijst op de 
gevaren van bepaalde medicijnen. Softenon was ook zogenaamd “veilig” weten we nog van 50 jaar geleden??
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6.  Charles 

1 Mei 2008 om 11:14 

Onlangs in het nieuws dat een onderzoeker de ontbrekende ton aan euros niet kan krijgen om definitief aan te 
tonen dat een bepaald dieet bij veel kids net zo goed werkt als ritalin. Vreemd!

7.  micha kat 

1 Mei 2008 om 13:03 

@Charles 
Het gaat om Lidy Pelsser. Zie http://www.pelsser.nl/ 
Tot ieders verbijstering blijkt de farma-mafia haar kansrijke ADHD-therapie reeds in de knop kapot de willen 
maken.

8.  Peter Rood 

4 Mei 2008 om 16:58 

Hardstikke goed. Lees voor meer info bovenstaande website. Het is de Big farma samen met het psychiatrie 
bolwerk. De psychs vinden steeds nieuwe ziekten uit ( zie hun bijbel DSM (Diagnostic Statistical Manuel) 
genaamd) en dan holt de farma er achteraan als een lijkenpikker om er geld uit te slaan.

groeten, 
Peter

9.  P.uncia 

6 Mei 2008 om 01:52 

Yeah Micha, goed stuk, ik heb het al op het Zaplog gezet :)  

http://zaplog.nl/zaplog/article/het_farmaceutisch_complot

Ik neem aan dat je geen bezwaar hebt dat ik het ook op mijn site zet ;)

10.  Ron 

6 Mei 2008 om 10:34 

“De farmaceutische industrie is thans begonnen met een demonisch offensief zo veel mogelijk mensen leeg te 
plunderen en vervolgens te vergiftigen”"

Dat zou wel een domme zet zijn van een bedrijf dat geld wil verdienen. Oftewel: hier gaat Kat weer eens erg 
door de bocht.

11.  danny 

6 Mei 2008 om 11:09 

Ff over die ritalin, 
Ik hoop wel dat je weet dat adhd echt bestaat, al wordt de diagnose soms te snel gesteld en dus te vaak. 
Ik kwam er na 35 jaar achter, opleiding weg(maar heb nu herkansing), resultaat, overspannen en 
doodongelukkig, niet ineens, maar dat bouwt zich langzaam op, helaas heb je het niet door. 
Maar de ritalin dus, ik slik het nu voor de concentratie, maar als men er op tijd bij is, is dat niet nodig denk ik. 
Troep is het eigenlijk, maar nog even. 
In het begin was het fantastisch, vond ik, maar het pakte mijn persoonlijkheid af. Structuur is het woord, maar 
na 35 jaar is dat niet 123 te veranderen, dus om mijn opleiding af te maken ivm tijdnood, slik ik het. Daarna 
weg ermee

12.  Pineut 

7 Mei 2008 om 22:42 

Eén van de bijwerkingen van het middel “Stocrin” (een anti hiv middel van MSD) is ook leuk ik citeer : 
Psychiatric Symptoms: Serious psychiatric adverse experiences have been reported in patients treated with 
efavirenz. In controlled trials of 1,008 patients treated with regimens containing efavirenz for an average of 1.6 
years and 635 patients treated with control regimens for an average of 1.3 years, the frequency of specific 
serious psychiatric events among patients who received efavirenz or control regimens, respectively, were: 
severe depression (1.6%, 0.6%), SUICIDAL IDEATION (0.6%, 0.3%), non-fatal suicide attempts (0.4%, 0%), 
aggressive behavior (0.4%, 0.3%), paranoid reactions (0.4%, 0.3%) and manic reactions (0.1%, 0%). Patients 
with a history of psychiatric disorders appear to be at greater risk of these serious psychiatric adverse 
experiences, with the frequency of each of the above events ranging from 0.3% for manic reactions to 2.0% for 
both severe depression and SUICIDAL IDEATION. There have also been occasional post-marketing reports of 
death by suicide, delusions and psychosis-like behavior, although a causal relationship to the use of efavirenz 
cannot be determined from these reports. Bron Website : http://www.msd-gulf.com/product/stocrin.html

Vr. Gr. Pineut

13.  Pineut 

7 Mei 2008 om 23:14 
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Aanvulling : Het Farmaceutische complot is overigens onderdeel van een veel groter complot van de komende 
Nieuwe Wereld Orde waarbij de wereld bevolking teruggebracht dient te worden tot 500.000.000. 
(volgens de 10 geboden van de Georgia Guidestones) 
De rijkste en machtigste elite, de illuminati zijn hier al jaren mee bezig. Vergif door middel van het dogmatische 
woord medicijn is één handige manier om mensen in het westen op te ruimen, andere manieren zijn vaccinaties 
met gecorumpeerd dna die het gezonde dna kapot maken.

Als de Nieuwe Wereld Orde een feit is en er een nieuwe facistische dictatuur is ingesteld zullen alle dissidenten 
die tegen de NWO zijn en die op de red en blue list staan netjes worden opgeruimd in de kant en klaar 
gebouwde FEMA kampen die wereldwijd klaar staan !

Referentie : www.stormwaarschuwing.nl

Vr. Gr. Pineut

(misschien worden mensen nu wat globaler wakker ? 
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&l=NL) 
Filmpje : http://video.google.nl/videoplay?docid=2025737815077941161

14.  Heremetijd 

8 Mei 2008 om 13:49 

We willen allemaal verzekerd zijn van niet te dragen zorgkosten. 
Maar omdat niemand het recht heeft om zich desnoods niet te verzekeren zullen we met dit totalitaire 
zorgstelsel bedrogen uitkomen. 
Geld speelt dan een steeds belangrijkere rol. Het wordt dan je geld en desnoods je leven. Omdat dit proces zo 
langzaam gaat merken de mensen het nauwelijks. Als je het wel merkt, kun je wel gaan schreeuwen, maar dat 
heeft net zoveel zin als schreeuwen bij het omslaan van de boot. Pas als je het recht opeist om uit die boot te 
mogen stappen zullen de machthebbers op hun tellen moeten gaan passen! Zij hebben een hekel aan een 
dergelijke vrijheid. Bent u bang voor alleen al dat recht op die vrijheid? 
Zo niet, ga dan naar www.ziekvanzorg.nl. 
Lees de 14-daagse columns en wordt wakker! 
Heremetijd

15.  Bokkem 

13 Mei 2008 om 23:41 

In alle fenomenen bestaat een paradox. De farmaceutische industrie heeft veel goeds gebracht, maar slaat 
soms door. Bijwerkingen zijn onontkoombaar (om dat te snappen is kennis van het menselijk lichaam 
onontbeerlijk, alsmede kennis van farmaca). Als uw Willy het niet meer doet, ben ik benieuwd of u de 
belangrijkste bijwerking van sildenafil (erecties!) links laat liggen… 
Echter, de reacties op dit artikel lijken van doorgeslagen neuroten, pathologische achterdochtici en mensen met 

achtervolgingswaanzin. Zijn genoeg pillen voor en de bijwerkingen vallen best mee ;-)  
Vergeet niet te lachen af en toe en geniet van het mooie lenteweer, Bokkem

16.  joep 

14 Feb 2009 om 11:15 

in de Trouw van vandaag, zaterdag 14 februari 2009, op pagina 4 een artikel “Waakhond ontmaskert 
farmaceuten, maar onderneemt geen actie; Inspectie lijkt angstig keffertje” een analyse van Joop Bouma. 
In dit geval gaat het om de marketing van cholesterolpillen Lipitor van fabrikant Pfizer en Crestor van 
AstraZeneca. 
Door deze fabrikanten gaat er in de zorg jaarlijks 170 miljoen Euro extra om; deze pillen kosten 20 euro per 
maand, het merloze alternatief 0.77 euro.

eerder schreef Joop al: http://www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1431540.ece 
zoek met de zoekmachine op de Trouw site maar naar meer bijdragen van Joop Bouma; aanrader.

In diezelfde TRouw overigens ook op pagina 81 een vrijwel kritiekloze recensie (gaat het om een roman of om 
toetsbare / getoetste feiten?) van Ivo Barends van het boek van Bas de Haan, de Deventer Moordzaak, het 
complot ontrafeld. Bizar hoe verschillende bijdragen in een krant van kwaliteit kunnen verschillen.

Wat leert de tijd ons inmiddels over inspecties: 
- inspectie gezondheidszorg: tandeloze blinde hond 
- inspectie verkeer en waterstaat (IVW): veelal transparante open rapportages; daarbovenop nog een extra 
laag: de Onderzoeksraad van Prins Pieter die, zo leerde de Schipholbrand, daar nog is een keer (veelal) 
onafhankelijk boven staat 
- de Nederlandse Bank, als toezichthouder van het bankwezen: hoop vraagtekens. Ho ekan het trouwens zijn 
dat “idereen, de Haagse politiek inclusief” zijn pijlen richt op speculerende provincies die naar eer en geweten 
het geld van de gemeenschap hoog rentend wegzetten bij een Bank die de goekeuring van onze inspecteur 
heeft? 
- Onderwijsinspectie: jaren geleden heeft het dagblad Trouw met een jaarlijks overzicht deze tak van sport veel 
transparanter gemaakt. 
- Inspectie Landbouw en Visserij: heb ik geen beeld van. Afgezien van zaken als een Urker visfraude waar de 
burgemester bij betrokken was.

17.  Justanother cowboy 

15 Feb 2009 om 01:45 

Een nieuw complot ?

http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=5612
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18.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 11:33 

Justanother cowboy, 15 Feb 2009 om 01:45 
=== 
Een nieuw complot ?

http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=5612 
/===

Ik ken de schrijver van dit stukje, en geloof mij: hij is absoluut niet serieus te nemen. Hij is een trol op eigen 
website. Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft, maar heeft wel over alles en 
nog wat een mening. 

Zijn enige drijfveer is om overal dwars tegenin te gaan.

19.  Cpt. Iglo 

15 Feb 2009 om 11:57 

Ruud Harmsen kletst uit zijn nek. Hij kent de schrijver van het stukje helemaal niet en heeft absoluut geen 
inzicht in waar de schrijver zich wel of niet in verdiept. Ruud Harmsen is echter boos omdat wij het niet met 
hem eens zijn in het geval Ernest Louwes (google maar even op [site:opinieleiders.nl ruud harmsen]). Dus 
Ruud: Louwes heeft het gewoon gedaan. En nu ophouden met onzin uitkramen.

20.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 13:54 

Ik ken je wel want je was maandenlang op een forum waar ik ook was en nog steeds ben, en we hebben elkaar 
ontmoet en tot diep in de nacht op een terrasje zitten kletsen (wij en enkele anderen die van het grotere 
gezelschap waren overgebleven) (het was toen eens een keer geen winter!), en dat weet je vast nog wel. Het 
was ook heel gezellig, want lachen kan je best wel met jou. 

Zo zijn de stukjes op je site vaak ook best grappig en amusant, maar inhoudelijk gaan ze vrijwel altijd nergens 
over. En dat geldt echt niet alleen voor je stukjes over de Deventer moordzaak, want ik heb ook heel veel 
andere stukjes gelezen.

Je weet niet de juiste mix van serieuze aandacht en parodie te maken (het alleen maar persiflage, en 0% 
serieus), er is geen enkele nuance en geen enkele feitelijkheid. Je kiest gewoon mikpunten (Balkenende, 
Maurice de Hond, Wim Dankbaar, het maakt niet uit) en die maak je dan belachelijk. Als gezegd: best grappig 
en amusant, maar inhoudelijk niet serieus te nemen.

21.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 13:59 

> (google maar even op [site:opinieleiders.nl ruud harmsen])

Klopt. Ik promoot trouwens ook je site (natuurlijk, want hij is echt leuk!) in deze pagina: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/devmlink.htm

Dat je helemaal onderaan staat is geen toeval en de aanduiding “serieuze artikelen” staat opzettelijk niet tussen 
aanhalingstekens maar is natuurlijk wel sarcastisch bedoeld.

Warm aanbevolen — en dat meen ik, laat iedereen gerust zelf oordelen en het desgewenst niet met mij eens 
zijn.

22.  Cpt. Iglo 

15 Feb 2009 om 15:00 

@RuudHarmsen: je vergist je. Klaar.

23.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 15:01 

Captain Iglo: 
=== 
Ruud Harmsen is echter boos omdat wij het niet met hem eens zijn in het geval Ernest Louwes (google maar 
even op [site:opinieleiders.nl ruud harmsen]). Dus Ruud: Louwes heeft het gewoon gedaan. 
/===

Uit je reactie blijkt ook al hoezeer ik gelijk heb met mijn bewering dat je je niet in je onderwerpen verdiept. Je 
hebt dan ook merkbaar de DMZ-stukjes op mijn site niet gelezen. 
(De mijne zijn wél serieus, maar — dat geef ik meteen toe — lang niet zo leuk als de jouwe.)

Ik heb namelijk vanaf het allereerste begin gesteld, en dat tot op de dag van vandaag volgehouden, dat ik niet 
overtuigd ben van de onschuld van Ernest Louwes (wat niet betekent dat ik die schuld ook waarschijnlijk acht). 
Je argument “Louwes heeft het gewoon gedaan” slaat dus helemaal nergens op en is een totale miskenning van 
alles wat over die zaak geschreven heb.

http://rudhar.com/politics/devmrdzk.htm
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24.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 15:19 

Met andere woorden, ook al heeft Louwes het wel gedaan, wat ik dus onwaarschijnlijk vind maar zeker niet 
uitsluit, dan nog blijft ca. 95% van mijn artikelen over de DMZ volledig overeind.

Evenzo: ook als Demmink volledig onschuldig is aan alle hem aangewreven misdaden, dan nog had hij al jaren 
geleden geschorst moeten zijn en had er eerlijk, volledig en onafhankelijk, onbeïnvloedbaar onderzoek gedaan 
moeten zijn, waarna een rechter en niet het Openbaar Ministerie over zijn eventuele schuld had moeten 
oordelen. Het is en blijft een misstand dat dat niet gebeurd is, de regering heeft het ook dan volledig fout 
aangepakt en het parlement en de media zijn ernstig tekortgeschoten.

25.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 15:52 

Cpt. Iglo, 15 Feb 2009 om 15:00 
=== 
@RuudHarmsen: je vergist je. Klaar. 
/===

Hahaha, wat kan jij toch grappig liegen. Denial is futile. Ik ben even in het archief gedoken:

Het was op 13 juli 2001, in Utrecht, eerst terras van “Joops” op het Domplein, later een Grieks restaurant in die 
straat na onder het poortje door, nog later café Postillon. Ik heb er zelfs foto’s van waar je herkenbaar op staat, 
ook een waar alleen jij opstaat, met een speciaal T-shirt aan, wit met zwarte letters. 
Herkenbaar ondanks dat mijn foto’s allemaal totaal mislukt waren, want ik had een knopje op de bloemen- en 
kikvorsstand laten staan waardoor ook de flits niet werkte.

Er waren getuigen bij die dag, en ze kennen je allemaal nog, echt wel! Om de zoveel maanden word je nog 
genoemd “hoe zou het toch met XXX gaan?”. Ik antwoord dan altijd “alive and kicking” en verwijs naar je sites.

Za nazdraztvujtje (of is het daar nog te vroeg voor? Ja dus.)

26.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 15:55 

O ja, jij was het ook die me (ook al toen al min of meer zelfverklaard Portugeesdeskundige) er terecht aan 
herinnerde dat ‘kunnen’ in die taal vaak met ‘weten’ (saber, in de ik-vorm: sei) wordt vertaald, en niet met 
‘poder’. 

Ook vergeten zeker? Ik onthoud alles.

27.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 17:02 

Captain Iglo: 
http://www.youtube.com/watch?v=RFNmSyJY9IQ

Ook errug grappug! 
Ondanks het balkje herken ik je. Op die mislukte foto die ik heb (maar niet zal openbaren), die je er net zo uit.

Ik hoor op de achtergrond dat je sinds niet al te veel jaren gezinsuitbreiding hebt gehad!? Leuk!

28.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 17:11 

http://www.youtube.com/watch?v=qq-mLS6egn8

Ik heb me kapotgelachen, echt! 
Je hebt echt humor!

29.  Cpt. Iglo 

16 Feb 2009 om 16:18 

@RuudHarmsen: hartstikke leuk allemaal. Je weet wie ik ben, maar hoe vaak je ook in je archief duikt, je kent 
mij niet.

Dat wij elkaar in 2001 een keer gesproken hebben doet daar niets aan af. Op grond van een grijs verleden 
beweerde jij: “Ik ken de schrijver van dit stukje, en geloof mij: hij is absoluut niet serieus te nemen. Hij is een 
trol op eigen website. Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft, maar heeft wel 
over alles en nog wat een mening. 

Zijn enige drijfveer is om overal dwars tegenin te gaan.”

Dat je mij niet serieus wilt nemen, moet je zelf weten. 
Dat je denkt de rest van de wereld te moeten vertellen dat ik absoluut niet serieus te nemen ben: soit. 
Ook de kwalificatie “een trol op eigen website” is je van harte gegund.

Met “Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft” ga je echter te ver. Dat kun jij 
namelijk helemaal niet beoordelen. Ook in mijn drijfveren heb jij geen inzicht, dus ook daarover kun je geen 
zinnig woord zeggen, wat je dan ook niet doet.
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En laten we er dan nu maar over ophouden, ja?

30.  groot 

16 Feb 2009 om 17:58 

@RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 17:11 

Heb zijn oevre op youtube gewaardeerd met een welverdiende ster :-)

31.  RuudHarmsen 

16 Feb 2009 om 22:22 

Met “Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft” ga je echter te ver. Dat kun jij 
namelijk helemaal niet beoordelen. 
/===

Het is al gebleken dat ik ook dat wel degelijk kan, want je commentaar over Louwes en mij sloeg de plank 
volkomen mis. Er bleek uit dat je geen idee hebt van wat ik op mijn site over de DMZ heb geschreven. Dan heb 
je je dus niet in het onderwerp verdiept, QED.

Het is een hard oordeel, maar iets anders kan ik er nou eenmaal niet van maken.

Laat een reactie achter
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inbreker.jpg AD doet aangifte tegen inbrekend PvdA-raadslid

ANP- Krimpen aan de Lek. Het dagblad AD doet maandag aangifte van ondermeer huisvredebreuk 

tegen PvdA-raadslid Liesbeth Troe van de gemeente Nederlek. Troe haalde vroge week vertrouwelijke 

gemeentestukken uit de woning van haar buurvrouw en AD-verslaggeefster Jorina Haspels. Dit heeft 

de hoofdredactie van het AD Rotterdams Dagblad maandag besloten, zegt plaatsvervangend 

hoofdredacteur Dick van der Meer. “We zijn bezig met de aangifte. Ik zet straks mijn handtekening 

en dan gaat de aangifte vandaag nog per fax de deur uit naar de hoofdofficier van justitie” zegt Van 

der Meer. De aangifte richt zich behalve op het PvdA-raadslid op de gemeentesecretaris, 

burgemeester en wethouders en op de bode die afgelopen donderdagavond door de gemeente op pad 

was gestuurd… 

met de opdracht vertrouwelijke stukken over een grondtransactie op te halen bij de AD-

verslaggeefster thuis. 

Voor meer fraude- en corruptienieuws over de PvdA zie dit artikel op HetVrijeVolk.

6 Reacties op “PvdA nu echt een criminele 
organisatie!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Meneer 

28 Apr 2008 om 19:00 

Bij huisvredebreuk moet de eigenaar of rechthebbende kenbaar gemaakt hebben dat men het huis uit moet 
gaan (en vervolgens niet doet na 2x vorderen). Maar daar is hier geen sprake van in de zin der wet. Inbraak is 
het ook niet, omdat de bode via een sleutel binnenkwam die hij bovendien niet zelf had, maar de buurvrouw. 
Die buurvrouw had toestemming deze sleutel te gebruiken. Diefstal waarbij men de toegang heeft verschaft 
met een valse sleutel gaat hier dus juridisch ook niet op. Blijft dan nog insluiping over (hoewel dit niet in het 
Wetboek van Strafrecht zo staat beschreven). Diefstal was het ook niet, want de papieren behoorden tot 
overheid. Juridisch gezien ligt deze zaak wat gecompliceerd.

Ik ben eens benieuwd wat het OM gaat doen in deze zaak (of er wel vervolging komt). Als dit toch voor de 
rechtbank wordt gebracht, dan ben ik eens benieuwd wat de Rechter gaat zeggen…

2.  Lv d Meulen 

29 Apr 2008 om 22:26 

Het is 1 groot complot 
zie www.dedoorzetter.nl 
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zoals NORMEN en WAARDEN CDA reacties kan dit 
OPGELICHT DOOR LEUGENS EN SAMENZWERING enz

3.  Meneer 

29 Apr 2008 om 23:48 

Wat politici niet zeiden over “normen en waarden” is dat er authentieke normen en waarden bestaan (Tien 
Geboden). Maar omdat de huidige maatschappij dermate anti-Godsdienstig is geworden en zelfs een Haat tegen 
God wordt gepredikt, worden de echte normen en waarden verruild voor nep-normen en waarden, zoals het 
verdedigen van kindermoord (abortus).

4.  Mevrouw 

30 Apr 2008 om 10:46 

Meneer is - zacht uitgedrukt - gek.

5.  Meneer 

1 Mei 2008 om 17:47 

Dank u mevrouw, maar een spycholoog heeft mij gezond verklaard tijdens een sollicitatie, alwaar de procedure 
bij de arts (lichamelijk) maar ook geestelijk aan bod kwam. Aangezien een arts beter is in het formuleren van 
een diagnose en U NIET en nu probeert op de man-te-spelen- (manipulatief gedrag) zou ik u dringend willen 
adviseren eens een afspraak te maken met uw dokter om te zien of er geen schroeven bij u los zitten…

6.  Lolke 

5 Mei 2008 om 22:30 

Mevrouw en Meneer ik vind het weinig zin hebben om zo met elkaar om te gaan, hoogstwaarschijnlijk kent u 
elkaar niet eens, hou het gewoon netjes dit is voor beiden plezieriger 
ik ben nu meer dan 8jaar zo behandeld ,ik hoef geen medelijden 
Maar mijn site www.dedoorzetter.nl is meer bedoeld als een waarschuwing hoe de grote HEREN je proberen 
kapot te maken

Er komt nu enige verandering in na meer dan 8 jaar 
Klik boven in de rode balk op EERHERSTEL
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Fraude-update Deloitte
Gepubliceerd door Micha Kat 28 april, 2008 in Algemeen. 

fraude.jpg Boekhoudfraude Vie d’Or

Vorige week werd bekend dat er een doorbraak op handen lijkt te zijn in het oudste 

boekhoudschandaal van Nederland dat reeds 15 jaar loopt. Vlak na het uitbreken van het schandaal 

zei toenmalig Deloitte-voorzitter Piet Hogendoorn tegen NRC Handelsblad: “We zien de uitkomst van 

een eventuele procedure met het volste vertrouwen tegemoet.” Deloitte werd vier keer veroordeeld 

en nog niet eerder kwam falen van een accountantsorganisatie op dergelijke schaal aan het licht. De 

accountants van Deloitte tekenden met de ogen dicht jaarrekening op jaarrekening af met 

desastreuze gevolgen voor de verzekerden waarvan de inleg door het criminele management werd 

gestolen. Echter, de Nederlandse rechters hebben het al die tijd niet aangedurfd Deloitte tot 

uitbetaling van een schadeloosstelling te dwingen. Volgens bronnen zou er thans 45 mio Euro 

beschikbaar zijn voor de nog levende polishouders, iets meer dan de helft van het gevorderde 

schadebedrag. Het leeuwendeel hiervan wordt opgebracht door Deloitte, de hoofdschuldigen. De 

andere partijen die bijdragen zijn de Nederlandsche Bank en de actuaris Hewitt. Mocht er een 

schikking tot stand komen zal dat vermoedelijk gebeuren met een verklaring van Deloitte dat er 

‘geen sprake is van welke erkenning van schuld dan ook’ en dat er ‘op geen enkele wijze getwijfeld 

kan worden aan de kwaliteit van de controle bij Vie d’Or’. Het gevolg van een schikking zonder 

einduitspraak van de rechter is dat er 15 jaar lang voor niets is geprocedeerd en dat de tientallen 

miljoenen die werden uitgegeven aan advocaten weggegooid blijken te zijn. 

Zaak Fred Spijkers 

De grootste klokkenluiderszaak uit de Nederlandse geschiedenis is de laatste weken weer volop in het 

nieuws nadat een team onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam concludeerde dat 

verschillende overheden jaren achtereen onrechtmatig en zelf ‘kwaadaardig’ hebben geopereerd. De 

druk op dit kabinet om alsnog een royale regeling met Fred Spijkers overeen te komen en deze zaak 

definitief te regelen neemt sterk toe na publicaties en oproepen in diverse media zoals De Volkskrant 

en NOVA. De burgemeester van Culemborg, de woonplaats van Spijkers, heeft een tweede brief aan 

Balkenende geschreven met een dringende oproep de kop niet in het zand te blijven steken. Door dit 

alles komt de rol van Deloitte in deze affaire ook weer in volle omvang naar voren. Deloitte heeft de 

meest kwalijke rol gespeeld onder leiding van onderzoeker Paul Hofstra van Deloitte Enterprise Risk 

Services.

Boekhoudfraude Ahold 

Vorige week werd bekend dat uitspraak het hoger beroep van de tuchtzaak die SOBI aanspande 

tegen de inmiddels gepensioneerde RA John van den Dries met zes weken is uitgesteld tot 10 juni. 

Eerder werd Deloitte veroordeeld wegens met name falende controle van US Foodservice. Van den 
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Fraude-update Deloitte at Klokkenluideronline

Dries probeerde zich eerder aan de tuchtrechter te onttrekken door ziekte voor te wenden. Inmiddels 

is er hierom tegen hem een nieuwe tuchtklacht ingediend net als tegen Deloitte-voorzitter Roger 

Dassen die een veel grotere rol bij de Ahold-controle heeft gespeeld dan eerder aangenomen en door 

Deloitte via een ingewikkeld gegoochel met titels uit de wind werd gehouden. In de strafzaak tegen 

de voormalige top van Ahold kwam aan het licht dat Deloitte alles op alles zet een intern rapport over 

het eigen optreden inzake Ahold onder tafel te houden. Eind vorige week briesten aandeelhouders 

van Ahold van woede toen duidelijk werd dat voormalig topman Moberg bij zijn vertrek 7,2 mio Euro 

meekreeg (met opties 12,2 mio.) Deze bedragen werden door Deloitte ‘weggemoffeld’ in het 

jaarverslag. Een accountant van Deloitte werd door de aandeelhouders aan de tand gevoeld, maar 

kon geen duidelijkheid scheppen.

1 Reactie op “Fraude-update Deloitte”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  juwita 

10 Sep 2008 om 14:12 

Micha,

Wat betreft de Vie d”Or zaak, lijkt mij het een beetje (te) kort door de bocht om de redeneren dat de miljoenen 
die aan advocaatkosten zijn gebruikt -door wie door de Stichting Vie d”Or of door aangeklaagden ?- weggegooid 
geld is. Zonder de druk van de rechtszaken was er helemaal niets uitgekomen. Vastgesteld kan wel worden dat 
advocatenkantoren handig in het gat zijn gesprongen dat consumentenorganisaties blijkbaar lieten liggen. Veel 
initiatieven van massaclaims komen van advocatenkantoren.

Wel lijkt mij de Vie d” Or affaire (iets voor rechtshistorici !) een zaak par excellence die door alle betrokkenen 
(gedaagden en rechters) handig het juridische moeras is ingewerkt. Veertien jaar procederen heeft uiteindelijk 
inderdaad verdomd weinig opgeleverd voor de circa 18.000 polisbezitters. Misschien hebben de ervaringen 
opgedaan in de Vie d”Or affaire er aan bijgedragen dat zichzelf-benoemde-belangenorganisaties als 
Leaseverlies (lees: de advocatenkantoren Barents & Krants en Pels Rijken c.s.) de Stichtingen Woekerpolisclaim 
(advocatenkantoor Wendelgelst) resp. Verliespolis (wederom Barents & Krants en Pels Rijken) tegenwoordig 
voor een appel en een ei schikken. Zie eerder de Duisenberg-regeling (Dexia) en ook de Delta Lloyd schikking 
van vandaag.
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Kabinet gaat nu ook familieleden spekken
Gepubliceerd door Micha Kat 26 april, 2008 in Algemeen. 

maxime.jpg “Minister Maria van der Hoeven (CDA) van Economische Zaken heeft het salaris van 

de broer van collega-minister Maxime Verhagen (CDA) laten optrekken met 

duizenden euro’s tot boven de twee ton, inclusief pensioen- en sociale lasten. Daarmee komt ze terug 

op een eerdere stellingname. Volgens de minister was het optrekken van het salaris onontkoombaar 

‘vanwege de rechtspositie van Verhagen’, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van het ministerie”. 

Aldus het Financieele Dagblad van vandaag. Deze broer van minister Verhagen, Jerome Verhagen, 

bekleedt een functie die niemand begrijpt in Limbabwe binnen een ‘dochterbedrijf van Economische 

Zaken’ genaamd Liof. Met deze ongehoord onbeschaamde stap van minister Van der Hoeven -die zelf 

in haar functie door vrijwel iedereen wordt weggelachen als Vogelaar-incompetent- zoekt ze bewust 

aansluiting bij de meest corrupte regimes die onze aardkloot ooit hebben geteisterd. De broer van 

Verhagen gaat zelfs meer verdienen dan Balkenende, zo schrijft de zakenkrant. Opnieuw wordt het 

beeld bevestigd van een plunderende en stelende elite die totale schijt heeft aan het wedervaren van 

het volk en slechts uit is op… 

eigen genot en gewin. Hoezeer ook de PvdA in de greep van de criminele organisatie is beland, werd 

dit weekeind weer duidelijk toen een raadslid van de gemeente Nederkerk toevlucht moest nemen tot 

inbraak in de woning van een journaliste om stukken weg te halen die de corruptie van de partij eens 

te meer zouden aantonen. Waar houdt dit op? Gaan leden van het kabinet binnenkort moordend en 

plunderend door de winkelstraten van ons land? Gaat het net zo worden als bij de familie Somoza in 

Nicaragua of de Marcosjes op de Philippijnen waar complete winkelstraten werden afgezet en de 

mensen werden weggejaagd om de families ruim baan te geven hun keuze te maken uit de artikelen 

in de diverse luxe winkels?

4 Reacties op “Kabinet gaat nu ook familieleden 
spekken”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Francois 

27 Apr 2008 om 10:45 

mag ik het artikel overnemen op www.venv-blog.nl

2.  Ex falso sequitur quod libet 

29 Apr 2008 om 11:44 
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Enne .. de broer van JP ? 

Ronald Balkenende heeft een topfunctie bij een amerikaanse onderneming die gasleidingen in Afghanistan 
aanlegt die de Taliban niet wilden beschermen

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=“ronald balkenende”&btnG=Google zoeken&meta=

3.  eric 

29 Apr 2008 om 14:14 

Iedereen die zich hierover verbaast kan zich melden voor een wajong uitkering op basis van een geestelijke 
handicap.

1.  Nederlands Nepotisme, made in Limburg - V&V | het Weblog 

Pingback op 27 Apr 2008 om 11:07 
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« Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd Kabinet gaat nu ook familieleden spekken »

Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp
Gepubliceerd door Micha Kat 25 april, 2008 in Algemeen. 

spijkers1.jpg Grote ontwikkelingen in de zaak-Spijkers waarover deze site reeds zo veel heeft 

geschreven en die door journalist Alexander Nijeboer op prachtige en indringende 

wijze voor het nageslacht is samengevat! Dankzij de burgemeester van Culemborg -de woonplaats 

van de klokkenluider- en dankzij NOVA wordt de druk op JP ‘normen en waarden’ Balkenende nu zo 

groot, dat er wel een oplossing moet komen! Dat laat natuurlijk onverlet dat Fred Spijkers met zijn 

zaak het complete morele failliet heeft aangetoond van de Nederlandse gevestigde politiek. Maar 

zoals altijd is er een reden voor het weerzinwekkende gedrag van de overheid, een verhaal achter het 

verhaal waarbij het gaat om een fataal complot, enorme financiele belangen van topmensen van de 

overheid, het maskeren van genocidale feiten begaan tegen de eigen bevolking, een horror-story van 

incompetentie en intimidatie….. De lezing dat de vuurwerkramp in Enschede in feite een 

landmijnenramp was waarbij de Staat in een keer verlost werd van de fatale restvoorraden van de AP-

23 landmijn die alle ellende heeft veroorzaakt mag nog altijd niet worden gehoord of worden 

uitgezocht. Ter ere van Fred Spijkers en alle mensen die bijdragen aan zijn uiteindelijke overwinning 

volgt hier nogmaals het beslissende artikel over de vuurwerkramp die eigenlijk een landmijnenramp 

was.

8 Reacties op “Zaak-Spijkers, Balkenende en de 
landmijnenramp”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Meneer 

25 Apr 2008 om 19:08 

En waarom wordt altijd gedaan of journalist Nijboer “onderzoek” gedaan heeft naar de AP-23 affaire? Er is maar 
EEN journalist geweest die het hele onderzoek naar de affaire heeft afgerond, en dat is nog altijd Henk Rijkers 
van het Katholiek Nieuwsblad die al vanaf 29 augustus 1997 schreef over deze zaak. Het is Rijkers geweest, en 
niet Nijboer die met de eer mag strijken!

2.  Meneer 

25 Apr 2008 om 19:10 

Zie daarvoor de volgende link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/dossier_spijkers.htm

3.  Inanna 

26 Apr 2008 om 06:49 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html (1 of 3) [3/11/2009 12:25:13 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=%22Fred+Spijkers%22+klokkenluideronline&btnG=Google+zoeken&meta=
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/rivierenland/3039122/Weer-brief-voor-premier-Balkenende-over-zaak-Spijkers.ece
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5988&CFID=37375184&CFTOKEN=24896329
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=10397&CFID=37375184&CFTOKEN=24896329
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html/feed
http://www.katholieknieuwsblad.nl/dossier_spijkers.htm
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp at Klokkenluideronline

Meneer heeft gelijk, groot gelijk!

4.  Francois 

27 Apr 2008 om 10:43 

stem op de poll op www.venv-blog.nl over klokkenluiders!

5.  Dirk Bontekoe 

14 Jun 2008 om 20:24 

Namens de Doopsgezinde / Remonstrantse gemeente Hoorn, ben ik op zoek naar een `klokkenluider`(denk aan 
Spijkers) die kan vertellen hoe het is om buiten de maatschappij te staan. Dit is namelijk het thema.

Weet u of een dergelijke afspraak te regelen is met Spijkers, Bos of ???

Namens de gemeente,

Dirk Bontekoe

6.  harry van groen 

16 Jun 2008 om 09:43 

Beste Dirk, 
Als je de klokkenluiderssite volgt,met alle archieven ,dan kan je je best indenken hoe de overheid of gristenen 
( geen christenen) die beëdigd zijn isoleert en je in een a-sociale toestand kunnen brengen. 
Dat weerhoudt je natuurlijk niet er van om mensen zoals Balkenende ,Hirsch Ballin ,gewoon te vragen hoe het 
voelt geen schuld te behoeven te erkennen,en het gepeupel te isoleren of te deporteren 
Dan zullen dominees toch meer politici etc ,ook de CU ,moeten wijzen op wat zij weten ,of dienen te weten ,zo 
ook daar naar handelen. 
Om brieven te krijgen in de trand van ter kennisgeving aangenomen ,dat is je verantwoording niet. 
Stel ik schreef David ,dat het moord was dat hij zijn rivaal naar het front toestuurde ,alleen maar om haar in 
zijn bed te krijgen ,en dit ter kennisgeving had aangenomen. 
Waar een dominee de ene crimineel als vader niet in de kerk toelaat,in een scheiding van kerk en staat ,wel de 
andere crimineel bijzet in Delft,terwijl deze in het niemandsland had moeten worden begraven,ter volle eer en 
glorie van deze persoon,waar telt :U zult niet begeren anders vrouwen ,zo ook gelden,dat kan natuurlijk niet. 
ER IS GEEN EEN GRISTEN DIE DAAR TEGEN GEPROTESTEERD HEEFT 
Al de klokkenluiders kunnen nu wel schreeuwen in die woestijn:Oh God ,waarom heeft Gij mij verlaten ,maar in 
Nederland kom je niet eens een barmhartige Sameritaan tegen. 
In het bejaardenhuis van mijn vader kom ik regelmatig een oude dame tegen ,heel Christelijk opgevoed ,die nu 
stelt ,ik wil alleen met mijn kinderen erbij begraven worden ,zonder dominee.Ik heb teveel meegemaakt ,zodat 
ik het allemaal niet meer weet.Ik hoop nog op de Heer ,maar heb geen vertrouwen meer in het Christendom ,
ook niet van die van Balkenende ed.Laat staan van CU 
Anderen kunnen zich niet indenkenwat mensen werkelijk overkomt,het moet je eerst zelf overkomen. 
Wanneer biedt de Kroon haar excuses aan ,terwijl de paus dat wel deed tav pedofiele priesters ,of de Canadese 
regering tov.de Indianen..in ieder geval zijn het geen mensen ,maar onmensen die klokkenluiders zo 
behandelen ,en laten behandelen ,ook ons staatshoofd.

7.  Dirk Bontekoe 

16 Jun 2008 om 19:44 

Beste Harry,

Uit je schrijven maak ik op dat je enorm boos bent hoe bepaalde `gristenen` er een dubbele moraal op na 
houden. Ik denk dat je daar zeker een punt hebt. 
Daarom vindt ik het belangrijk om de stem van een minderheid te laten horen in onze gemeente. Ik ben 
namelijk wel benieuwd naar het verhaal van de klokkenluider wat hem er toe heeft gebracht om zaken 
openbaar te maken. Waarom pas na zoveel jaar? Last van zijn geweten?

Het kan onze blik, waarop wij tegen de klokkenluider / overheid aankijken, wel eens in een geheel ander 
daglicht plaatsen.

Ik weet echter nog steeds niet hoe ik in contact kan komen met een klokkenluider.

8.  harry van groen 

17 Jun 2008 om 09:42 

Beste Dirk, 
Een mensenleven wordt bepaald door de eerste 6 levensjaren. 
Heel veel mensen worden best wel”"eerlijk”opgevoed ,met weer andere sociale achtergronden. 
Natuurlijk zijn er gezinnen waar het niet eerlijk toegaat ,maar dat is maar een minderheid. 
Zelfs in de jordaan moesten de gordijnen wit zijn ,en kwam niet aan hun kinderen. 
Ik denk dan ook dat mensen die oneerlijk dan worden ,en zij wel een geweten hebben ,dat altijd gaat opbreken ,
vooral als zij ouder worden , 
Mijn levensstijl is dan ook ,ondanks mijn menselijke gebreken,ik wil rustig dood kunnen gaan. 
Dan heb ik te maken gehad met ,25 jaar geleden ,een corrupte advocaat ,die RECHTER ,om mijn zaak werd. 
Je begrijpt wel om dan nog je recht te kunnen krijgen ,moet eerst dan het strafrecht zijn beloop hebben ,want 
anders begin je niets met ceviele zaken ,waar ALLE rechters en advocaten dan medeplichtig worden ,zo corrupt. 
Dan heb ik nog een klacht wegens HOOGVERRAAD in 1986 ,ook tegen een prins die koning bleek te zijn gedaan 
bij de tweede kamer,welke nooit is onderzocht omdat kabinetten als de dood voor deze koning waren. 
Je begrijpt natuurlijk dan wel ,dat je dan vogelvrij bent verklaard. 
Maar daar hebben wij geen democratie ,cq wetten voor. 
Ik weet dus dat wij dan in een fascistische staat leven. 
Je moet dan niet als de mannen van putten ,je uitputten,maar knoppen omdraaien en accepteren dat je in zo’n 
staat leeft. 
Onderhand stelen de RABO bank Fortis NN,Familie 

Bezoekers

●     14 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165349 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html (2 of 3) [3/11/2009 12:25:13 AM]

http://www.venv-blog.nl/
http://www.venv-blog.nl/
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp at Klokkenluideronline

,advocaten ,FIOD ,staat,gemeentes etc tonnen van mij ,wetende dt ik vogelvrij ben. 
Mij houdt op de been dat ik weet dus dat ik in een fascistische staat leef ,en dat een ieder indeze ,knettergek is ,
ook het staatshoofd. 
Dat zij zo “onwijs”is haar vader te beschermen,dat is voor haar geweten. 
Als je liegt moet je een goed geheugen hebben,zo je kan beter dan maar eerlijk zijn.Zeker voor zo’n complex 
van zaken. 
Men kan mij dus op geen leugen betrappen ,terwijl het staatshoofd de leugen ook laat regeren. 
Zo last van gewetensnood heb ik niet ,zo iook geen doodsstrijd zal hebben. 
Schuld bekennen ,dat behoort niet in de VOC /joods christelijke staat mentaliteit.Dat kost te veel. 
Natuurlijk denk ook ik wel eens aan een molotov cocktail,maar aan zelfmoord nooit.Dat is het laatste wat ik zou 
doen ,terwijl mijn kinderen dan weer zeggen dat is ook het laatste wat je kan doen. 
Nu dan weer het geval in Almelo U ziet waar zo’n overheid je toe kan aanzetten.Niet alleen de dader is nu 
schuldig ,maar ook de gemeente.Als je gemeentes daar op wijst zijn ze beledigd ,terwijl Ik dan weer beledigd 
ben ,omdat zij zich beledigd voelen ,terwijl ik geen advocaat kan krijgen om smaad te vereffenen. 
Zo een ieder begint dus eerts bij het RECHT ,maar als dan blijkt dat de overheid corrupt is ,en niet goed in hun 
vel zitten ,zo in hun schoenen staan ,ja dan wordt je klokkenluider ,die dan ook nooit zijn /haar gelijk kan 
krijgen,want ons staatshoofd blijkt dan opeens een GOD te zijn,zo ook haar vader.terwijl haar moeder altijd zei :
wie ben ik dat ik dit werk mag doen ,en haar man misbruik maakte van deze onzekerheid.En een ieder maar 
meeheulen,en vertellen wat zij wel niet in de oorlog zouden doen. 
Laffaards. 
Dan heb ik nu ook nog de verantwoording voor mensen die wel hun verantwoording kenden,en om deze 
zelfmoord hebben gepleegd ,en hopenlijk dus niet voor niets. 
U kent de film dasLeben der Anderen.Daar werden zelfmoorden ook in verzwegen. 
En dan het christendom ±heb Uw naaste lief ,aan m´n hoela.
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« Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat NVJ steunt Kat in zaak-Westenberg »

Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden
Gepubliceerd door Micha Kat 14 april, 2008 in Algemeen. 

alexander-nijeboer.jpg Onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer is bij vonnis van de 

Amsterdamse rechtbank van 2 april veroordeeld tot het betalen van een 

schadevergoeding van 7.500 Euro aan Diederik Fabius (thans Generaal-majoor b.d. een 

raadsadviseur van de Minister van Justitie) -een bedrag dat hij samen met zijn uitgever moet 

opbrengen- en het inleggen van een uitgebreide rectificatie in de nog niet verkochte exemplaren van 

zijn boek Een Man Tegen De Staat over de klokkenluidersaffaire-Spijkers. Ook op de 

corresponderende internetsite en de site van de uitgeverij moet de rectificatie worden geplaatst, dit 

alles onder dwangsom van samen 200.000 Euro. Samen met de veroordeling in de proceskosten 

worden Nijeboer en de uitgeverij (De Papieren Tijger) aangeslagen voor een kleine 10.000 Euro. De 

uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl onder LJN-nummer BC 9288. Nadere analyse van deze voor de 

journalistiek uiterst belangrijke uitspraak -waaraan overigens geen enkel medium aandacht 

besteedde- leert dat Nijeboer niet door de rechter is opgeknoopt omdat hij slecht werk heeft 

geleverd, maar vanwege enkele ‘roekeloze’ en op zichzelf onnodige kwalificaties die ‘nodeloos 

grievend’ werden genoemd en bijgevolg onrechtmatig weden geacht. Op vijf van de zeven bestreden 

passages won Nijeboer. Tevens lijkt de journalist het slachtoffer van een zich terugtrekkende bron, 

een oud-officier van justitie die mogelijk is bewerkt zijn verklaringen in te trekken. In algemeenheid 

concludeert de rechter dat ‘de onrechtmatig bevonden passages in het kader van de grote 

misstanden die het boek aan de kaak stelt slechts een marginale rol spelen’. 

spijkersboek.jpg Diederik Fabius was ten tijde van het noodlottige ongeval met de AP-23 

landmijn in 1984 waarbij munitiespecialist Rob Ovaa om het leven kwam een 

hoge officier bij de Marechaussee en belast met het onderzoek naar het ongeluk. In een rapport 

concludeerde Fabius ondermeer dat de dood van Ovaa het gevolg was van zijn eigen fouten, een 

conclusie waarover de Nationale Ombudsman in 1999 oordeelde dat deze ‘niet houdbaar’ was, vooral 

omdat er reeds voor 1984 kennis aanwezig was over het levensgevaarlijke karakter van de mijn. Dat 

Fabius destijds bewust de doofpot heeft gehanteerd en Defensie willens en wetens vrijuit liet gaan 

staat buiten kijf. In maart 2007 verloor Fabius een kort geding tegen Nijeboer over dezelfde feiten. 

Hierop besloot hij een bodemprocedure aan te spannen waarvan hij nu dus kan claimen dat hij deze 

heeft ‘gewonnen’. Opmerkelijk in de procedure was dat het vonnis na een comparitie opeens met 

twee maanden werd uitgesteld en de enkelvoudige kamer werd vervangen door een meervoudige.

De eerste passage waarop Nijeboer is veroordeeld betreft een verklaring van oud-officier Veurink die 

stelde dat Fabius ‘een schandelijk onderzoek’ heeft afgeleverd naar het ongeluk in 1984. Hoewel dit 

alles op tape staat, achtte de rechtbank deze passage onrechtmatig op basis van een email van 

Veurink waarin hij stelt in zijn uitlatingen niet op Fabius te hebben gedoeld, maar op ‘iemand anders’. 

Op dit punt is het verweer en het bewijs van Nijeboer door de rechtbank eenvoudig terzijde 

geschoven. In de tweede passage gaat het om twee opmerkingen over Fabius: hij zou zijn 
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Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden at Klokkenluideronline

‘bliksemcarriere’ te danken hebben aan de ‘fraude’ die hij in de Spijkers-zaak bereid was te plegen en 

hij wordt omschreven als de ‘lijkenruimer’ van voormalig defensieminister Job de Ruiter. Deze 

opmerkingen noemt de rechtbank ‘buitengewoon grievend’ en dus onrechtmatig, ook omdat ze ‘een 

persoonlijke aanval opleveren jegens Fabius die een onrechtmatige inbreuk vormen op zijn 

persoonlijke levenssfeer’. De rechtbank neemt het zwaar op dat Nijeboer deze kwalificaties op zijn 

website heeft herhaald en valt ook hevig over de oproep van Nijeboer (’onrechtmatig jegens Fabius’) 

aan lezers om ‘meer (bewijsbare) zaken aan te dragen die door Marechaussee-bevelhebber Fabius 

middels misleidende PV’s bij het OM, de Tweede Kamer of de media werden weggehouden’. Als 

laatste wordt Nijeboer opgehangen aan een citaat uit zijn mond in het dagblad De Stentor: “Het 

maakt geen verschil of je een topcrimineel bent als Willem Holleeder of Diederik Fabius heet; ik denk 

dat de samenleving erbij gebaat is dat dit soort mensen, die zo structureel uiterst dubieuze dingen 

hebben gedaan, achter de tralies belanden.”

De geest van deze uitspraak is verbazingwekkend enige weken nadat een team van onderzoekers van 

de UvA met voor de overheid verbijsterende conclusies kwam over de wijze (’kwaadaardig’) waarop 

in de Spijkers-zaak is geopereerd, zelfs ook door de Nationale Ombudsman die aanvankelijk dus een 

opening leek te bieden voor het oplossen van de affaire door vast te stellen dat ondermeer Fabius 

bewust gemarchandeerd heeft met de feiten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Fabius was 

die met zijn manipulaties aan het begin van de affaire een van de hoofdverantwoordelijken is voor 

het escaleren ervan. Zoals reeds opgemerkt is deze rechtsgang op tal van punten opmerkelijk 

verlopen: de plotse wijziging van enkelvoudige naar meervoudige kamer, de wijze waarop zonder 

blikken of blozen geloof wordt gehecht aan het herroepen van zijn -vaststaande- verklaringen door 

een oud-officier van justitie en de wijze waarop op tal van punten voorbij is gegaan aan de weren van 

de gedaagde. Deze uitspraak lijkt het zoveelste schandelijke hoofdstuk te vormen in de nachtmerrie-

Spijkers die maar niet tot een einde wil komen. Journalist Nijeboer wordt hierin door niemand 

gesteund: niet door de media en niet door vakbond NVJ.

7 Reacties op “Zaak-Spijkers: journalist moet 
bloeden”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Emile 

15 Apr 2008 om 09:00 

Het is wel weer raak met de mijnen-affaire. 
Denkt die Fabius dat er nog iemand is die zijn optreden kan respecteren. De man moet zich schamen.

Tja, en dan een Officier van Justitie die zijn eerdere verklaring herroept. 
Wat duurde het lang voordat de mijnen-affaire duidelijk was.

Wat een rechtsgang… 
Wat een land !

2.  Willem 

15 Apr 2008 om 14:28 

Tot voor kort was ik geen aanhanger van juryrechtspraak in Nederland, maar die visie is snel aan het 
veranderen. Over de journalistiek zeg ik maar één ding: teveel zich journalist noemende vakbroeders hebben 
boter op het hoofd.

3.  Ex falso sequitur quod libet 

16 Apr 2008 om 21:14 

Dit is toch zo zachtjes aan materiaal waarvoor de buitlandse media zich ook zouden moeten interesseren

4.  Jan-Willem Udo 

21 Apr 2008 om 12:28 
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Het ‘griepje’ van de secretaris van de Amsterdamse rechtbank was heviger dan voorzien waardoor de uitspraak 
in de bodemprocedure Fabius/Nijeboer met twee maanden werd vertraagd. De uitspraak was geen verrassing: 
Nijeboer werd op 5 van de 7 punten in het gelijk gesteld en Fabius kwam er met een troostprijs mee weg. Blijft 
de constatering dat Fabius de beginselen van de formele behoorlijkheid heeft geschonden en zijn plicht tot 
onpartijdige waarheidsvinding heeft verzaakt door een suggestief en in sommige opzichten tendentieus proces 
verbaal over de zaak Spijkers. Hij misdroeg zich als ambtenaar en schond de beginselen van de materiele 
behoorlijkheid. 
You ought to be (thoroughly) ashamed of yourself, Diederik

5.  Bert Maathuis 

25 Apr 2008 om 17:10 

Onze overheid (volkomen gecollusioneerd met de rechterlijke macht) kan nog steeds met woorden weg komen. 
Maar alles heeft zijn tijd. (!!!! Zie de ontwikkelingen betreffende het echtpaar Ceaucescu). 
Waarom zoveel menselijk respect op het spel gezet, ter bescherming van de eigen (ego-) positie (aanzien, 
inkomen); ter verwaarlozing van de kwaliteit van leven, van een hartelijke en sociale maatschappij?

Middels de houding van de gecollusioneerde combinatie overheid/rechtspraak(/journalistiek) is hiermee heel 
Nederland zwaar geschoffeerd.

Laat deze combinatie (het lijkt wel paardensport) in wezenlijk kontakt treden met de nederlanders op “de 
werkvloer”. (Pardon? Och, gewoon wennen aan eerlijkheid.)

Helaas; poliek/rechtspraak WIL grote afstand houden tot het essentiele, natuurlijke leven. Met ontkenning, 
uitbuiting en diepgaande vernedering van de burger (= het ultieme leven) als gevolg. Deze “afgedwongen” 
diepgaande vernedering is echter wel een kwestie van projectie! Op gegeven moment wordt zichtbaar dat het 
om projectie gaat!!! Mark these words! 
Het voorbeeld van het echtpaar Ceausescu is een gegeven, een feit, …… 

Samen (SAMEN) willen wij echter duizend maal liever een andere oplossing. Dat kan echter alleen maar, 
wanneer betrokkenen (politici en rechters) zich openstellen, hun kwetsbaarheid en hun falen (m.b.t. 
waardigheid)tonen! (Ik besef dat dit bijna het onmogelijke van hen vraagt; dat politici en rechters van ACHTER 
hun gefixeerde maskers: hun persona [persoonlijkheid, ego] vandaan komen.)

Maar het KAN! Laten wij (politici en rechters en alle andere waardige nederlanders) leren van de gebeurtenissen 
rond de Ceauscecu’s!

Bert Maathuis, Almelo

6.  Lv d Meulen 

18 Mei 2008 om 20:18 

zie www.dedoorzetter.nl 
klik boven in de rode balk op 
ONSCHULDIG MET BEWIJZEN en klik op KAN DIT? enz 
Onvoorstelbaar dat dit kan in Nederland?

1.  De nieuwe reporter » Blog Archive » Het einde van de onafhankelijke journalistiek 

Pingback op 18 Mei 2008 om 11:17 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat NVJ steunt Kat in zaak-Westenberg »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/671/zaak-spijkers-journalist-moet-betalen-en-rectificeren.html (3 of 3) [3/11/2009 12:25:24 AM]

http://www.dedoorzetter.nl/
http://www.dedoorzetter.nl/
http://www.denieuwereporter.nl/?p=1658
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/671/zaak-spijkers-journalist-moet-betalen-en-rectificeren.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/668/rechter-westenberg-in-hoger-beroep-tegen-micha-kat-2.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/674/nvj-steunt-kat-in-zaak-westenberg.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
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« NRC reageert op klacht over lezersbedrog Kamervragen van Van Velzen (SP) over landmijnen »

‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp
Gepubliceerd door admin 18 oktober, 2005 Geen categoriein . 

ONDEUGDELIJKE MIJNEN VEROORZAAKTEN ‘VUURWERKRAMP’

Hier volgt de complete tekst van het verhaal dat vanochtend verscheen in Metro

Door Pamela Hemelrijk 

Bij de vuurwerkramp in Enschede zijn indertijd niet alleen rotjes en voetzoekers in de lucht gevlogen, 

maar ook militaire explosieven. Twee militaire experts, die kort na de explosie op het rampterrein 

arriveerden, hebben in de ravage ontstekingsmechanismen zien liggen (vermoedelijk van landmijnen) 

en dat ook hun superieuren gerapporteerd. Ze werden prompt weggestuurd met de instructie om 

over hun vondst te zwijgen. In de weken na de ramp zijn ze diverse malen anoniem met de dood 

bedreigd. 

Dat schrijft de onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in Nieuwe Revu van deze week. De auteur, 

die werkt aan een boek over de beruchte landmijnen-affaire, zegt zelf ook te zijn bedreigd. Via 

anonieme nachtelijke telefoontjes is hem te verstaan gegeven dat hij, in het belang van zijn eigen 

gezondheid, zijn onderzoek beter kon staken. 

 

Metro De branchevereniging van vuurwerkfabrikanten (VEN) heeft altijd staande gehouden dat 

een schokgolf zoals die zich in Enschede heeft voorgedaan, nooit veroorzaakt kon zijn door 

vuurwerk alleen. “We hebben begin 2003 voorgesteld dit proefondervindelijk te bewijzen door een 

lege bunker te vullen met 5000 kilo van het zwaarste vuurwerk, en die in brand te steken” zegt VEN-

voorzitter Gerrit Wagenvoort. “Maar het ministerie van VROM, waar het Vuurwerkbesluit onder valt, 

weigerde daarvoor toestemming te geven. Al onze pogingen om de waarheid aan het licht te brengen 

zijn gedwarsboomd. Iedereen die iets weet of aandraagt wordt stelselmatig monddood gemaakt.” 

Saillant detail is volgens Wagenvoort dat de gemeente Enschede keer op keer ‘illegaal’ extra 

vergunningen aan SE Fireworks heeft verleend op voorspraak van Defensie. Dit departement werd 

verondersteld toezicht te houden op de veiligheid van het opgeslagen vuurwerk. Bovendien is er, 

zoals intussen is komen vast te staan, een onschuldige veroordeeld voor het stichten van de brand. 

Rechercheurs die beweerden dat hiertoe bewijsmateriaal was vervalst, werden van de zaak 

afgehaald..  

Defensie wenst niet te reageren op de onthullingen van Nijeboer. De landmijnen-affaire, waaraan 

klokkenluider Fred Spijkers zijn faam dankt, speelt al sinds de late jaren zestig. Defensie nam toen 

het initiatief om een nieuw type anti-personeelsmijn te laten ontwikkelen, de AP-23. Diverse hoge 

ambtenaren van Defensie zouden in dit project een persoonlijk financieel belang hebben gehad. De 

mijnen bleken van meet af aan ondeugdelijk te zijn, en op gezette tijden spontaan te exploderen. Bij 

instructielessen in de kazerne zijn daardoor in 1983 en 1984 acht doden gevallen. De AP-23 bleef 

niettemin gehandhaafd. Volgens een (overigens vernietigend) onderzoeksrapport van de Nationale 

Ombudsman is pas in 1997, onder druk van toenmalig staatssecretaris Gmelich Meijling, besloten de 
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hele partij van 30.000 afgekeurde exemplaren te laten vernietigen - door een gespecialiseerd bedrijf 

in Frankrijk. 

Volgens bronnen bij Defensie is echter een groot deel van de afgekeurde mijnen (20.000 stuks) in 

1998 weliswaar uit de militaire opslagplaatsen en voorraadlijsten verwijderd, maar niet vernietigd. 

Men durfde het transport niet aan. Besloten werd de mijnen op te slaan op particuliere 

opslagterreinen. Zo had Defensie tenminste ‘op papier’ aan zijn verplichtingen voldaan, aldus 

Nijeboer in de Nieuwe Revu..  

Onlangs heeft de huidige staatssecretaris van Defensie, Van der Knaap, tegen de wil van de Tweede 

Kamer in, besloten alle dossiers over de landmijnen-affaire ontoegankelijk te maken tot 70 jaar na 

Spijkers’ dood.  

Spijkers, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, werd in 1984 op pad gestuurd met de opdracht 

om de weduwe van een bij instructielessen omgekomen militair mee te delen dat haar man door 

eigen onzorgvuldigheid om het leven was gekomen. Hij negeerde dat bevel en ging zelf op onderzoek 

uit. De gevolgen waren desastreus: de bedrijfsarts rapporteerde dat Spijkers aan wanen leed, 

paranoide was en indianenverhalen rondvertelde. Enige jaren later werd hij op grond daarvan 

ontslagen, in weerwil van drie contra-expertises van psychiaters, die verzekerden dat Spijkers 

volstrekt normaal was. Hij vocht zijn ontslag aan bij de Centrale Raad van Beroep, maar werd in het 

ongelijk gesteld. Later bleek dat de rechter die het ontslag had bekrachtigd, mr. H.A.A.G. Vermeulen, 

eerder top-ambtenaar was geweest op Binnenlandse Zaken, het ministerie dat belast is met het 

personeelsbeleid van de overheid. Met andere woorden: het ontslag van Spijkers was onder zijn 

supervisie in gang gezet. Over mr. Vermeulen zijn tot twee maal toe kamervragen gesteld, maar die 

werden door kamervoorzitter Jeltje van NIeuwenhoven terzijde gelegd met een beroep op de 

scheiding der machten. 

Ook Spijkers is bedreigd, o.a. door staatssecretaris van Hoof zelf. Die nodigde hem in 2000 uit voor 

een etentje, nadat bij een onderzoek van bureau KPMG zeer belastende documenten waren 

opgedoken over diverse politici en topambtenaren. “Wanneer jij deze stukken naar buiten brengt” 

sprak de bewindsman, “dan heb ik ook een wapen dat voor jou absoluut en onherroepelijk dodelijk 

is”. Later verklaarde Van Hoof dat hij het niet letterlijk had bedoeld. 

Tot twee maal toe zijn er voorts aanslagen op Spijkers’ leven gepleegd. Toen hij, op 18 juni 1989, op 

de parkeerplaats van McDonalds in Huis ter Heide, uit zijn auto stapte werd het vuur op hem 

geopend, naar later bleek door dienstplichtige militairen uit Soesterberg. Bij de fotoherkenning 

identificeerde Spijkers 5 daders. Zij werden slechts disciplinair gestraft. Later deed Defensie het 

voorval af als ‘een kwajongensstreek’. Op 16 februari 2003 werd Spijkers in zijn woonplaats 

moedwillig aangereden door een lichtgrijze Ford Mondeo. Hij deed aangifte, maar de daders zijn nooit 

gepakt. 

Spijkers is geadopteerd door de mensenrechtenorganisatie Geneva Initiative on Psychiatry (GIP), die 

het medisch onderzoek van Defensie heeft betiteld als ‘een duidelijk geval van politiek misbruik van 

de psychiatrie, echter ditmaal niet in de Sovjet-Unie maar in Nederland’. 

In 2002 ging Defensie ogenschijnlijk door de knieen en kende Spijkers een schadevergoeding toe van 

1,6 miljoen euro, belastingvrij. Voorwaarde was dat Spijkers nooit meer iets naar buiten zou brengen 

over wat hem was overkomen. Spijkers heeft dat nooit willen beloven; hij wilde geen zwijggeld, maar 

gerechtigheid. Derhalve heeft hij nooit een cent van dat bedrag in handen gerkregen. Kort geleden 

ontving hij van de fiscus echter toch een belastingaanslag over het jaar 2002: van in totaal 1,1 

miljoen euro. Volgens de belastingdienst is er geen sprake van een vergissing. 
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Kan er ook een lijst van referenties worden gegeven? Ik ga graag even op onderzoek uit.

2.  indian 

2 Jan 2009 om 14:39 

halfgare, ik heb geen refs, maar weet wel dit: 2 dagen voor de explosie is een convooi militaire vrachtwagens 
het terrein van fireworks opgereden, waarna de toegangsdeuren in de tollenstraat direct weer werden gesloten. 
dit is een getuigenis van bewoners 3 huizen ervandaan.toen beatrix met kok na de totale verwoesting van het 
gebied errond liepen, met mans de burgermeester, keek ze op de journaalfilm verschrikkelijk vals naar mans. 
dit moet terug te vinden zijn, dat duurde maar een seconde trouwens maar is mij niet ontgaan.deze mans wist 
natuurlijk meer vabn de zaak, maar heeft nooit wat gezegd. de burgers noemden de stad daarna trouwens 
nomansland 
in die tijd had de regering een nationaal bericht uitgezonden dat het volgende inhiedld: bij een ramp allemaal 
naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten, de tv aanzetten, en instructies van de overheid afwachten. dit is 
ook te controleren. 
Degene die zich daaraan gehouden hebben zijn allemaal dood.Degene die zo snel mogelijk hard rennend alle 
kanten zijn opgevlogen hebben het overleefd.zelfs bakker de directeur heeft hardrennend zijn dikke lijf gered.
En zelfs deze schreeuwde tijdens de brand MET BOX C MAG NIETS GEBEUREN, en later toern het echt raar ging 
juist voor de grote 2e knal, MUNITIE,MUNITIE. 
Tubantia de krant van enschede toendertijd heeft veel info, maar heeft nooit de link landmijne gelegd of 
onderzoek daarna gedaan. 
Ik heb de redaktie 2 dagwen later nog gebeld en daarop gewezen, maar helaas is er niet op gereageerd. 
WHO CARES? NOT OUR GOVERNMENT.

3.  groot 

2 Jan 2009 om 18:52 

@Indian

Sterker nog, Bakker heeft persoonlijk een spoor van ingeslagen ruiten op de Kottendijk achtergelaten, waarvan 
zijn bebloede armen op de foto’s nog getuigen.

4.  Gebruikersnaam 

2 Jan 2009 om 19:10 

Je kunt ook nog een stapje verder gaan. Misschien hebben ze DOELBEWUST de boel opgeblazen met 
explosieven. Nu beginnen de mensen die telegraaf lezen en heilig in het NOS journaal geloven zenuwachtig te 
worden. “Dat zouden ze toch nooit kunnen doen”. 

Als testcase, oefening. Explosie in grote stad: hoe reageren de mensen, de media, de overheid etc etc. In 
Amerika hebben ze daar een speciale overheidsinstantie voor FEMA. Fedral Emergency Management Agency. 
Leiden dmv van een crisis.

Ik sluit het niet uit. Mede omdat het relatief kort voor 9/11 was. Om precies te zijn 1 jaar en 3,5 maand voor 
9/11. 
Diezelfde shocktoestand waarin de mensen in Enschede verkeerde (en Nederland) werd later op wereldschaal 
herhaald.

5.  groot 

3 Jan 2009 om 09:40 

@gebruikersnaam

Ik weet toevallig zeker dat het een ongeluk is, veroorzaakt door een uit de hand gelopen demonstratie van 
vuurwerk.

Wel lagen de plannen voor het Roombeek al lang voor die ramp klaar, het museumcafe van het Rijksmuseum 
aan de Lasondersingel als vergaderlocatie.
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Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd
Gepubliceerd door Micha Kat 24 april, 2008 in Algemeen. 

gerlach.jpg We kennen allen de kolderieke avonturen van Mark Thatcher, de zoon van de iron 

lady. Het valt niet mee kind te zijn van machtige en succesvolle ouders! 

Vergelijkbare verhalen doken op over het nageslacht van Ronald Reagan en George Bush. Elk glas 

teveel van de dochters van George W. mocht zich verheugen in uitgebreide coverage door de media. 

Maar ook in ons land gaan kinderen van de high and mighty met de regelmaat van de klok over de 

schreef alleen Nederland zou Nederland niet zijn als de corrupte media hier daarover zwijgen in alle 

toonaarden. Recent zagen we deze walgelijke vorm van zelfcensuur terug in de ‘afspraak’ tussen 

media te zwijgen over de aanwezigheid van Dennis van Uhm in Uruzgan louter en alleen omdat hij de 

zoon was van de CDS. De Taliban zou anders wel eens op het idee kunnen komen hem op te blazen, 

zo was de achterliggende gedachte. Dat de eerste luitenant desondanks het slachtoffer werd van een 

bernbom onderstreept slechts de waanzin van dat soort zelfcensuur. Toch zijn onze media al sinds 

jaar en dag te ‘netjes’ om te publiceren over de peilloze tragiek van het leven van veel van de 

kinderen van onze elite, afgezien dan van een verdwaald stuk in een roddelblad. Zo heeft volgens een 

betrouwbare bron een van de kinderen van Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine recent een ander 

kind op school bedreigd met een mes. Schandaal! In Engeland zou het nieuws van de voorpagina’s 

spatten! Niet zo in ons beschaafde Nederland waar een bekende vastgoedadvocaat die met Gerlach is 

bevriend… 

het nieuws uit De Telegraaf wist te houden. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Een zoon van oud-

korpschef Jan Wiarda van het korps Haaglanden heeft als student in Leiden iemand zwaar 

mishandeld, zo meldden klokkenluiders al jaren geleden. Wiarda zou er via zijn vrinden en zijn 

machtspositie niet alleen voor hebben gezorgd dat zijn zoon niet werd vervolgd, maar het nieuws ook 

nog buiten de media hebben weten te houden. Een van de zonen van Hans van Mierlo was ooit 

verwikkeld in een frauduleus faillissement van een Amsterdams cafe op de Nieuwe Achtergracht. En 

ook met een zoon van Frits Bolkenstein waren allerlei rare zaken aan de hand, zij het dat een van de 

roddelbladen daarover wel ooit heeft bericht. Niet dat dit alles wereldschokkend is, maar het geeft 

wel de hypocrisie aan van onze media die nergens voor terugdeinzen en niets te gortig vinden zolang 

de belangen van de high and mighty maar geen haar wordt gekrenkt.
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25 Apr 2008 om 12:34 

Goed stuk, an sich niets nieuws maar leuk weer ‘ns eea te lezen over de kruiperigheid vd media. Echter in het 
geval van Van Uhm jr ben ik van mening dat die info terecht uit ‘t nieuws is gehouden. Junior vervulde een 
reguliere opdracht, zijn aanwezigheid had geen nieuwswaarde, hij had geen aanleiding gegeven tot publicatie 
en het zou hem potentieël in gevaar brengen. Een high profile target is nou eenmaal een high profile target. 
Dat hij toch is omgekomen was helaas een risico van zijn vak maar de media moeten zwijgen, in ieder geval tot 
veilige terugkeer, in juist dit soort situaties.

2.  Meneer 

25 Apr 2008 om 19:21 

Ach heer Kat…Ik ben op de hoogte van zoveel modder en zoveel stront in een gigantische overheidsbeerput, dat 
ik liever zwijg. In de tijd van Jezus waren er ook mensen die in feite witgepleisterde graven waren met daarin 
doodsbeenderen. Voor de mensen waren ze misschien heilig, maar voor God waren ze al veroordeeld…

3.  micha 

26 Apr 2008 om 11:03 

@orca 
wait a minute… toen prins William van GB naar Afghanistan ging brachten de kranten zowat elke dag een artikel 
met foto’s…… jr werd er gek van! of zou dat juist weer andere redenen hebben?
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« Frank van Kappen en Rob de Wijk opgeblazen Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd »

Huis van Oranje lost zaak-Spijkers op
Gepubliceerd door Micha Kat 22 april, 2008 in Algemeen. 

vollenhove.jpg Rechtsethicus Joep van der Vliet van de Universiteit van Amsterdam die eerder 

de affaire-Spijkers weer op de kaart zette via een onderzoek naar het gedrag 

van diverse overheden (met verbijsterende conclusies) deed deze week in een laatste 

wanhoopspoging de zaak vlot te trekken een dramatische oproep aan minister Hirsch Ballin van 

Justitie klokkenluider Fred Spijkers at last de helpende hand toe te steken. Maar deze Neanderthaler 

houdt zich oostindisch-doof waarmee hij de conclusies over het gedrag van de overheid in deze zaak 

eens te meer onderstreept: kwaadaardig, dictatoriaal, achterbaks, rancuneus. Na zijn (vermeende) 

leugens over de Fitna-film van Geert Wilders is deze houding van Hirsch Ballin in moreel opzicht in 

elk geval het einde van een tijdperk: namelijk het tijdperk waarin de Staat nog tenminste de schijn 

wenste te wekken van eerlijkheid, oprechtheid en het dienen van de burger. Het tijdperk van de 

overheid ten dienste van de burger is definitef voorbij, nu is de burger voortbestemd de staat te 

dienen en zich incompetentie en machtmisbruik te laten welgevallen zonder daar iets tegen te 

kunnen ondernemen op straffe van psychatrisering dan wel levenslange opsluiting in een gekkenhuis. 

Burgers worden thans open en bloot opgevoerd aan de wolven, de kamer wordt zonder blikken of 

blozen voorgelogen zoals in de zaak-Spijkers 20 keer is gebeurd waarna de leugenaar wordt 

weggezet op staatskosten in een feestfunctie. En als de politiek dan geheel en al is uitgespeeld en de 

burger geen enkele hoop meer kan bieden, wordt de allerlaatste troefkaart op tafel gegooid die het 

volk wellicht nog enige tijd koest kan houden: het huis van Oranje. Waar de politiek opzichtig 

weigert hun werk te doen en hun verantwoordelijkheid te nemen, hetgeen crimineel te noemen is, 

wordt thans het koningshuis naar voren geschoven als deus ex machina om aan alle problemen een 

einde te maken: Pieter van Vollenhove zelve gaat het klokkenluidersprobleem in ons land definitief 

oplossen en tot een goed einde brengen. Met diep respect voor zoveel power en daadkracht buigt ons 

volk deemoedig het hoofd in afwachting van het door Beatrix zelve aangestuurde offensief om de 

klokkenluider in Nederland weer definitief op de kaart te zetten. Houzee!
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Het is in ieder geval een goede PR voor ons Koningshuis. Want het zijn nu niet bepaald de koningsgezinden, die 
kritiek uitoefenen op de regering. Op deze manier wordt de gewone burger er van overtuigd dat het Koninklijk 
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Huis niet moet worden opgeheven. Dit lijkt een charme offensief van de spindoctors van Koningin Beatrix naar 
aanleiding van de klokkenluidersberichten over de miljoenen euro’s aan belastinggeld, die besteed worden aan 
de subsidie aan boottripjes en vliegreizen van de leden van het Koninklijk huis. Abusievelijk waren deze kosten 
niet op de juiste manier vermeld (lees: creatief weggemoffeld), aldus de Limburgse Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 
Professor mr Pieter van Vollenhoven moet het Koninklijk huis redden, nadat hij zich eerst met zoveel moeite 
een plaats heeft weten te verwerven. Pay-back time!

2.  Emile 

22 Apr 2008 om 11:53 

Op zich ben ik republikein, maar Pieter van Vollenhoven heeft zich als een integer man laten kennen. 
De overheid m.n. Hirsch Ballin blijft rancuneus. Die man moet opdonderen, zo’n zot op die positie.

Eea pleit ook niet voor het parlement, dat die zulke affaires laat voortwoekeren. De klokkenluiders worden zo 
slecht behandeld, dat her er op lijkt, dat dit een waarschuwing is aan volgende klokkenluiders. 
Waarin een klein land GROOT kan zijn….

Als Pieter van Vollenhoven zich er voor in zet, dan kan wellicht het tij gekeerd worden.

3.  Achiel van 't Hof 

22 Apr 2008 om 12:28 

Leefde Bernhard nog maar.

4.  wim 

22 Apr 2008 om 12:36 

@achiel van #t Hof 
Leefde Jezus nog maar.

5.  Meneer 

22 Apr 2008 om 16:02 

Mijn familie is zelf slachtoffer geworden van de wanpraktijken van ambtenaren hier in Nederland, maar door 
een persoonlijke ingreep van de Koningin werden een aantal mensen in het hoge politieke apparaat in Den 
Haag met een IJzeren Knots op de vingers geslagen. Schriftelijke excuses van de Staatssecretaris, telefonische 
excuses van het ambtenarenkorps der Belastingdienst was het gevolg ervan. 

BEA…JIJ KAN BIJ MIJ NIET MEER STUK!

6.  Jezus 

22 Apr 2008 om 16:04 

Bernard is dood.

Jezus.

7.  Willem 

23 Apr 2008 om 19:15 

Het bepleiten van een klokkenluidersregeling door Pieter van Vollenhoven pleit voor hem, maar het is nu tijd 
voor daden in plaats van woorden.

8.  orca 

24 Apr 2008 om 13:43 

Het siert degenen die denken dat de NL overheid iets substantieëls voor klokkenluiders zal ondernemen, alleen 
is ‘t zeer naïef. 
De overheid is de vijand, altijd & overal.

9.  Schilperoord, Marianne H. 
24 Apr 2008 om 14:19 

Ik herinner mij een toespraak van onze M.P. van 31.8.2002, kort na zijn aantreden, aan congres “Heel de 
mens”. Ieder kan ik adviseren deze toespraak nog eens op te zoeken bij “Nieuwsbank”. Zijn woorden klonken 
veelbelovend. Ik zal iets hieruit citeren:”De politiek moet zijn morele dimensie terugkrijgen. Het gaat om het 
realiseren van een betrokken samenleving, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal 
staan”….”Hoe gaan we met elkaar om?”…”De p.e. naar de bouwfraude laat weer eens zien dat de discussie over 
waarden en normen niet alleen in de Schilderswijk, maar ook in Aerdenhoiut en Blaricum thuishoort. Helaas 
kent Ned. nog veel funkt.die menen dat de regels er zijn om behendig te ontduiken”….het is de taak van de 
overheid grenzen te stellen, uitgaande van respect en publieke rechtvaardigheid.De overheid moet mensen in 
hun maatsch.verbanden ruimte en verantwoordelijkheid teruggeven”…”We zijn allemaal belangrijk voor het 
welzijn van het geheel”.. Etc. 
Ik denk dat onze M.P. zijn eigen woorden is vergeten, gezien zijn houding t.a.v. die mensen die hun nek 
hebben durven uitsteken in het belang van de samenleving. Mogelijk zijn “onze” klokkenluiders destijds 
geinspireerd door dergelijke toespraken van onze regeringsleiders. Echter, theorie en praktijk blijken bij veel 
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politici toch mijlenver uit elkaar te liggen. 
Allereerst wil ik mr.P.van Vollenhoven mijn complimenten geven voor zijn inzet op zoek naar de waarheid. Iets 
waar zijn commissie kennelijk de handen vol aan heeft. Is het niet tekenend voor een regering, dat dit soort 
commissies nodig zijn? Het wordt steeds duidelijker dat we leven in een land waar onrecht de gewoonste zaak 
van de wereld is geworden en het recht van de sterkste heerst. 
Ten tweede schaam ik mij dat ik destijds gekozen heb voor een partij met een “C” in zijn naam. Weten 
genoemde partijen nog waar die “C” voor staat? Het is de naam van een man die 2000 jaar geleden eveneens 
(geestelijke) misstanden aan de kaak stelde en hiervoor ook veroordeeld werd. Mogelijk kunnen we Hem de 
grootste klokkenluider aller tijden noemen. Roept een kerkklok de mensen niet op om, naar Zijn voorbeeld, tot 
bezinning en inkeer te komen; zodat men leert om de geestelijke normen en waarden te gaan toepassen, nl. 
het opzij zetten van het eigen ego(ik) en i.p. daarvan naastenliefde en rechtaardigheid te integreren in het 
leven, zoals onze klokkenluiders hebben gedaan? 
Zou het onze regering niet sieren wannner ze ging beginnen om bovengenoemde theorie om te zetten in de 
praktijk, zodat ze hiermee het goede voorbeeld zou geven aan de burgers? Zouden ze hiermee de kansen voor 
een leefbaarder Nederland niet aanzienlijk vergroten?

10.  Charles 

26 Apr 2008 om 20:27 

Marianne; Ik ben bang dat onze MP kort na zijn aantreden nogal naief was. Anders had hij die oproep in zijn 
toespraak niet gedaan. Een wereld zonder al die ellende waarmee we geconfronteerd worden bestaat namelijk 
niet. Wie dat wel meent gaat voorbij aan de biologische werkelijkheid van het menselijk gedrag. Dat neemt niet 
weg dat we elke keer opnieuw voor de slachtoffers moeten opkomen.

11.  Lv d Meulen 

1 Mei 2008 om 19:03 

Ik ben nu meer dan 8 jaar bezig om aan te tonen dat ik totaal onschuldig ben met alle bewijs voorhanden maar 
ik word behandeld als een CRIMINEEL zie www.dedoorzetter.nl 
En klik boven in de rode balk op diverse onderwerpen zoals

ONSCHULDIG MET BEWIJZEM 
NORMEN EN WAARDEN CDA 
KAN DIT? enz

12.  jaapdekoster, Nieuwpoort 

11 Mei 2008 om 09:13 

Geachte redaktie, 
Ik had eerder reeds een reaktie gegeven. Mr. Fred Teeven is inmideels ook op de hoogte!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« PvdA gaat ten onder, nu aan spindoctor Huis van Oranje lost zaak-Spijkers op »

Frank van Kappen en Rob de Wijk opgeblazen
Gepubliceerd door Micha Kat 21 april, 2008 in Algemeen. 

deskundige.jpg De New York Times komt vandaag met een huiveringwekkende reconstructie 

van de wijze waarop het Pentagon en het Witte Huis vanaf 2002 de media 

hebben gemanipuleerd door het parachuteren en aansturen van ‘geheel onafhankelijke’ en 

‘deskundige’ analisten die het volk moesten uitleggen hoe het allemaal werkt in kwesties rond oorlog, 

vrede en terrorisme. Er was sprake van een bewuste strategie van using network and radio to 

strengthen our nations will to victory. Rob de Wijk en Frank van Kappen: kom er maar in! 

Het artikel in de NYT van maar liefst 11 pagina’s op internet leest als een horror-story van nieuws- en 

mediamanipulatie waarbij Folkert Jensma van NRC Handelsblad de vingers zal aflikken. Maar Frank 

van Kappen en Rob de Wijk, onze ‘geheel onafhankelijke’ en o zo ‘deskundige’ oorlogs- en terrorisme-

analisten zullen zich er niet echt gemakkelijk bij voelen. 

Insiders wisten natuurlijk al lang dat deze heren maar een enkele agenda hebben (die wordt 

volgeschreven door Bush en Balkenende) maar nu wordt het nog bewezen ook, want neem maar aan 

op autoriteit van deze media-deskundige dat de strategieen van het Pentagon linea recta zijn door te 

trekken naar ons land. Het is zelfs zo weerzinwekkend dat op de website van het (opnieuw geheel 

onafhankelijke) The Hague Center for Strategic Studies waarvan Rob de Wijk directeur is open en 

bloot de namen prijken van de advisory board waaronder prof. L.J. Brinkhorst, prof.dr.ir. J.C. 

Voorhoeve, de ’strateeg van Srebrenica’ en drs. W.J. Deetman. En de ‘geheel onafhankelijke’ Frank 

van Kappen is dankzij zijn ’successen’ in de media inmiddels maar zelf gewoon politicus geworden en 

zit imniddels in de Eerste Kamer voor de warmongers van de VVD! Daarnaast vult hij ongetwijfeld 

ook de zakken via ‘adviseurschappen’ in de defensie-industrie zoals het geval bleek te zijn bij vrijwel 

alle analisten van CNN, CBS, ABC en Fox News. In de VS  proberen deze analisten hun 

dubbelbelangen en belangenverstrengelingen tenminste nog te verbergen, uit beschaving zullen we 

maar zeggen, maar de media in Nederland zijn zo corrupt dat dat niet eens meer nodig is.

8 Reacties op “Frank van Kappen en Rob de Wijk 
opgeblazen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  George Knight 

21 Apr 2008 om 11:51 

Ook ik heb al lang mijn twijfels over de onafhankelijkheid van Rob de Wijk en Frank van Kappen. 
Laatstgenoemde als oud-militair had de meeste schijn tegen. Rob de Wijk opereerde aanvankelijk slimmer. 
Jammer voor hem kon-ie dat niet volhouden. Hij deed alsof-ie analyseerde en twijfelde, maar het werd steeds 
aannemelijker om te veronderstellen dat-ie een missie had waarvoor hij gestuurd werd. 
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Voor mij zakte De Wijk definitief door het ijs in een Trouw-column van 25 januari 2008 met de titel ‘De vrijheid 
van Wilders moet worden ingeperkt’. Van Wijk stapte uit de schaduwwereld van de deskundologie en werd 
overduidelijk een instrument in de handen van de partijpolitiek. Te weten Balkenende. Van Wijk praatte recht 
wat krom is, verwarde oorzaak met gevolg en kon niet langer de schijn van onafhankelijkheid ophouden. Hij 
overspeelde zijn hand en gooide zijn positie te grabbel. Waarschijnlijk werd het gevaar Wilders op dat moment 
hoger ingeschaald dan de positie van De Wijk. 

Opmerkelijk zijn de zinnen over Fitna: ‘Zo bezien heeft deze film weinig met de vrijheid van meningsuiting te 
maken. Volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens mag die worden beperkt als de nationale 
veiligheid in het geding is. Het argument dat Wilders zijn film mag maken omdat dit vrijheid van meningsuiting 
is, houdt geen stand.” Gelukkig dachten de landsadvocaat, de minister van Justitie en de rechter daar anders 
over. 
Zie: http://tinyurl.com/46w5f2 

Toch is de vermenging van beide heren met de politiek of de defensieindustrie nog niet aannemelijk gemaakt. 
Dat staat nog te gebeuren en vereist onderzoek. Ze hebben de schijn tegen, maar hebben recht op verweer. De 
winst is dat de onafhankelijkheid van de zogenaamde onafhankelijke deskundigen doorgeprikt is. Dat geldt niet 
alleen voor vraagstukken op het gebied van Nationale Veiligheid en defensie. Welke sector volgt? 

Pikant om te weten is dat cultureel de analyses van Van Kappen en De Wijk raken aan de deskundologie. De 
strekking ervan is altijd dat iedereen het aan zijn klompen kan aanvoelen en dat het niemand boven de pet 
gaat. Hun spel staat volkomen los van de werkelijkheid en krijgt schoonheid door de absurditeit. Toch zijn er 
verschillen. Beide heren spreken in heldere taal over complexe zaken. Bij De Wijk en Van Kappen worden de 
problemen doodnormaal. Dat is wat anders dan het doodnormale tot probleem maken. Wat een echte 
deskundoloog doet.

2.  Meneer 

21 Apr 2008 om 19:23 

Nou, spindoctor Herman Verbeek kan er ook wat van. Het ergste is dat drs.Arnold Heertje spindoctors gelooft 
met alle gevolgen van dien.

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/04/21/380424.aspx

3.  Arend Zeevat 

27 Apr 2008 om 02:32 

Zolang wij nog menen externe deskundigen nodig te hebben om ons de wereld te verklaren, ontkennen we 
onze eigen deskundigheid. Iedere externe deskundige die aan zijn deskundigheid een autoriteit ontleent en het 
alleenrecht op de waarheid, maakt zich per definitie schuldig aan manipulatie. Hij/zij vertegenwoordigt dan per 
definitie een ander belang dan het algemeen belang van ons allemaal. Mijn credo is geloof geen enkele andere 
autoriteit dan je eigen innerlijke autoriteit. Met die eigen innerlijke autoriteit bedoel ik de eigen intuïtie, die een 
samengaan inhoudt van je eigen gevoel en een gezond kritisch verstand. 

We leven in wereld vol van misleidingen, die er op gericht zijn ons eigen individuele oordeelsvermogen te 
ontkrachten en te knechten ten behoeve van het in stand houden van de heersende machtsstructuren. Iedere 
dictatuur begint met het monopoliseren en censureren van de informatiestromen.

4.  rob 

27 Apr 2008 om 08:37 

Er zijn evenveel waarheden, als er mensen zijn…

5.  Bert Maathuis 

27 Apr 2008 om 22:25 

Aardige uitspraak, Rob! (”Er zijn evenveel waarheden, als er mensen zijn …”)

Maar, … wat is jouw waarheid? 
Wat is jouw beleving betreffende de analyses van Van kappen en van De Wijk?

Komt jouw reactie uit je hoofd (mentaal)? Of komt jouw reactie “elders” vandaan; bv. uit je intuitie, waar Arend 
Zeevat naar verwijst, “in samengaan met je eigen gevoel en een gezond kritisch verstand” (A.Z.) 

er wordt tegenwoordig gesproken van collusie. Een netwerk van diegenen, die …. nou laat ik zeggen: van 
diegenen die elkaar de hand boven het hoofd houden, om zodoende geld, macht en positie voor henzelve veilig 
te stellen. 

M.i. maken Van Kappen en De Wijk deel uit van deze collusie. Zij het in volgzame zin. Een collusie die - het 
verweg grootste deel van - de bevolking, de mogelijkheid van vrijheid en persoonlijke groei (met name 
spirituele groei als vervolg op de psychische groei) ontneemt.

Tijd om wakker te worden. Immers, intuitie gaat veel verder, dieper dan (logisch) denken!

Bert

6.  jaapdekoster, Nieuwpoort 

11 Mei 2008 om 09:20 

Geachte redaktie, 
Hierbij mijn reaktie: 
Fraude en korruptie bij gemeenten in het kader van de bouwfraude. Mr.Fred Teeven en anderen hebben 
inmiddels voldoende informatie van mij gekregen inzake de fraude en korruptie bij gemeenten! 
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Frank van Kappen en Rob de Wijk opgeblazen at Klokkenluideronline

De TweedeKamer had destijds moeten doorpakken, omdat Marijke Vos bij de presentarie van het rapport over 
de bouwfraude had gesteld dat geen onderzoek was gedaan naar het funktioneren van gemeenten! Had men 
dat maar gedaan!

Het is triest dat kennelijk ook veel raadsleden niet weten wat in hun gemeente gaande is! 
J. de Koster, bouwkundige te Nieuwpoort.

7.  jaapdekoster, Nieuwpoort 

11 Mei 2008 om 09:21 

Ik heb al eerder een reaktie ingezonden. Jaap de Koster, Nieuwpoort.

8.  AIRVD 

11 Dec 2008 om 12:39 

En wat te denken van die andere VVD zeloot Boekesteijn. Die om de haverklap op TV vertelde hoe gevaarlijk 
Saddam wel niet was met z’n massavernietigingswapens (vooral bij het onafhankelijke Netwerk.tv). Het was 
overduidelijk dat de man zat te liegen en alleen een oorlog wou. Later is hij beloond met een Tweede Kamer 
zetel door de VVD. 
Ik heb hem ooit nog eens een mail gestuurd met de vraag in opdracht van welke club hij dat nou gedaan heeft.
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PvdA ten onder aan fraude, sex en corruptie (3)
Gepubliceerd door Micha Kat 28 maart, 2008 in Algemeen. 

orgie.jpg Groot nieuws van het PvdA-seksfront! Kamerleden (PvdA) liggen nu openlijk te ketsen 

in de kamer, uiteraard -dat blijft toch steeds het leidende principe bij de socialisten- op 

kosten van de belastingbetaler! Bumsen met de betastingbetaler! Fucken met de fiscus! De 

kamerleden Mei-Li Vos en Paul Tang zijn volgens diverse berichten copulerend aangetroffen in de 

CDA-fractiekamer, waarschijnlijk om de coalitiepartner op symbolische wijze een hart onder de riem 

te steken of via deze originele weg kenbaar te maken dat zij een groot voorstander zijn het voorstel 

van het kabinet om bewindslieden dienstauto’s te geven waarin genoeg ruimte is vette nummertjes 

te kunnen maken zoals de PvdA zo graag wil maar waarover bij het CDA nog enige aarzelingen 

bestaan. Nog meer seksnieuws: wethouder Krouwel van Dinkelland (PvdA), die vorige week zo 

tragisch aftrad wegens een ‘belangenverstrengeling in een conflict met zijn buurman’ blijkt als docent 

een geile neuqrelatie te hebben gehad met een leerlinge, zo berichtte De Telegraaf gisteren. Dat zou 

zijn gezag als wethouder geen goed hebben gedaan. Dan de laatste contwikkelingen op de PvdA-

fraudefront waar frontsoldaat Eveline Herfkens… 

voortgaat in de edele strijd ter plundering van de publieke middelen. Het ziet er naar uit dat Herfkens 

de tonnen die ze heeft ontvangen ter financiering van het orgie-appartement in New York moet 

terugstorten in de schatkist, maar dat gebeurt natuurlijk niet echt. En voort gaan wij op de heilzame 

weg van het opvoeden van het volk! Te be continued!
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PvdA ten onder aan fraude, sex en corruptie (2)
Gepubliceerd door Micha Kat 26 maart, 2008 in Algemeen. 

hefkens2.jpg De PvdA maakt zich niet alleen schuldig aan schaamteloze zelfverrijking en diefstal 

van gemeenschapsgeld, maar deinst er zelfs niet voor terug willens en wetens 

criminelen te recruteren als dat de weg opent naar de zo broodnodige stemmenwinst; immers, de 

kiezer is en blijft een noodzakelijke voorwaarde om het macabere spel van diefstal en plundering te 

kunnen voortzetten. Binnen De Volkskrant woedt thans een harde strijd tussen de PvdA-

propagandisten onder leiding van Pieter Broertjes (die zo stond ooit in een stuk in HP/de Tijd de hele 

dag loopt de sms-sen met Wouter Bos) en de ‘gewone journalisten’ die zich laten leiden door de 

nieuwswaarde van informatie. Tot die laatste categorie behoort Weert Schenk die vandaag met een 

schokkende PvdA-onthulling komt: de socialisten hebben de Ghanees Owusu-Sekyere (zeg maar 

Ernest; zie foto) lid van de deelraad gemaakt terwijl ze wisten dat hij een illegaal cafe dreef. 

In dit illegale cafe werd bij een politiecontrole bovendien een (doorgeladen?) pistool aangetroffen. 

Nice people, de PvdA-politicus nieuwe stijl! Aan de andere kant: om die felbegeerde multiculturele 

samenleving te realiseren moeten natuurlijk ook offers worden gebracht, en als die offers eruit 

bestaan criminelen toe te laten in het landsbestuur: so be it! Overigens staat Weert onder enorme 

druk van de PvdA zijn ‘heilloze journalistieke weg’ te verlaten, zo onthulde hij op een bijeenkomst 

van de VVOJ op 10 december in het Eerste Klas restaurant van Amsterdam CS. 

Daar vertelde hij hoe hij (en zijn superieuren) herhaaldelijk werden gebeld door een wanhopige PvdA-

partijvoorzitter Michiel van Hulten en zelfs ook op dreigende toon werden toegesproken ogenblikkelijk 

te stoppen met het in diskrediet brengen van de socialistische graaiers. Hoe heet deze soep op de 

Wibautstraat wordt gegeten moge blijken uit deze link. Enfin, Weert Schenk zal binnenkort wel op 

een zijspoor worden gezet. Maar zo hoort dat ook, want ‘wij van de PvdA’ laten geen middel onbenut 

om onze grote plundertocht langs de publieke geldpotten ongehinderd te kunnen voorzetten! In dit 

licht is het ook interessant dat plunderaar Adje Melkert net als Evelienepien Herfkens ook enorme 

bedragen blijkt te hebben ontvangen in het kader van zijn verhuizing naar de VS. Volg deze site de 

komende maanden voor meer PvdA-plundernieuws!
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woutertje1.jpg Dat was even schrikken: Neza Albayrak, de oudere zus van onze onvolprezen 

staatssecretaris van Justitie Nebahat blijkt vorig jaar naar huis te zijn gestuurd 

als wethouder te Dordrecht! Nadere details volgen in het NOS Journaal en de landelijke dagbladen…. 

niet dus! Waar de media er niet genoeg van kunnen krijgen de politieke carriere van dochter 

Marijnissen te coveren, werd in alle toonaarden gezwegen over ‘Albayrak-gate’ dat qua journalistiek 

toch hele aardige kanten heeft…. 

In between werden we als argeloze Nederlanders ook nog getrakteerd op het incident rond 

wethouder Arnhold Hagenaars (PvdA) even verderop in Bergen op Zoom die stomdronken van zijn 

barkruk lazerde en voor vijf weken uitgeschakeld schijnt te zijn. Vorige week speelde zich elders in 

den lande in de gemeente Dinkelland een persoonlijk drama af rond wethouder Krouwel (PvdA) die 

deze week ‘met onmiddellijke ingang heeft besloten zijn functie neer te leggen’, In een vlaag van 

verstandverbijstering had deze talentvolle bestuurder zich schuldig gemaakt aan ‘een 

belangenverstrengeling in een ruzie met zijn buren‘. No sweat, kan de beste gebeuren. 

 

herfkens-1.jpg Enige tijd geleden hadden we die ongelukkige samenloop van omstandigheden in 

Amsterdam ZO rond de belangenverstrengelde PvdA-deelraadsleden aldaar, een 

affaire die uiteindelijk zelfs leidde tot het opstappen van de directeur van de Amsterdamse 

Rekenkamer omdat de vernietigende uitkomsten naar de integriteit van deze socialisten in zijn 

rapport door Job Cohen zelve van tafel werden geveegd….Groot gelijk, Job! Maar wat horen we daar? 

Breaking news uit het nabijgelegen Almere waar de wethouders Johanna Haanstra en Adri Duivesteijn 

de openbare taxi als hun prive-vehikel beschouwden ter vervoer van familieleden en prive-uitstapjes 

hetgeen zo uit de hand liep dat klokkenluiders in de gemeenteraad de zaak naar buiten brachten…. 

De Volkskrant zette alles op alles om de zaak te bagatelliseren, natuurlijk ten dienste van ons aller 

landsbelang. Nu we het toch over landsbelang hebben….. wethouder Hennah Buyne (PvdA) te 

Amsterdam is vorige week ook opgestapt omdat ze had zitten liegen en draaien over haar rol in de 

fameuze ‘multiculti-lesbrieven’ die uiteraard waren opgesteld louter en alleen om het landsbelang te 

dienen…. Buyne kan nu terug naar de rechterlijke macht om daar verder het landsbelang te dienen. 

admelkert.jpg Misschien is het aardig van de gemeentepolitiek een uitstapje te maken naar het 

kabinet, of nee, wacht effe! We zouden bijna de Nijmeegse wethouder Depla 

vergeten die zich in het fietsenhok liet pijpen door een VVD-raadslid maar er ook niet voor 

terugdeinsde zijn macht te misbruiken als zijn seksuele wensen niet stante pede in vervulling werden 

gebracht! Dan toch maar door naar het kabinet. Daar komen we allereerst minister Guusje ter Dorst 

(PvdA) tegen die als burgemeester van Nijmegen (mooie boel daar; kan zij die Depla niet een paar 

keer per week pijpen?) een voorkeursbehandeling kreeg van de politie toen ze dronken achter het 

stuur bleek te zitten. Moet kunnen, je bent socialist of je bent dat niet! Naast haar in de ministerraad 

zit vaak Bert Koenders (PvdA) die een peperduur project ten dienste van het landsbelang ‘gunde’ aan 

zijn partijgenoten van het bureau BKB. Bertje overtrad ook nog eens de Europese 
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aanbestedingsregels die toen blijkbaar geen enkele rol speelden maar in de discussie over de gratis 

schoolboeken opeens van doorslaggevend belang leken te zijn. Dan hebben ook nog Fransje 

Timmermans. Goed, deze talentvolle en sympathieke ‘rasbestuurder’ heeft de pech op een weinig 

populair dossier te zitten, Europa. Dat verschaft hem dus, opnieuw in het kader van het landsbelang, 

het volste recht grote sommen belastinggeld over te hevelen naar stichtingen van de PvdA. Europa is 

tenslotte een must en is het niet de plicht van elke verantwoorlijke bestuurder voor ‘voldoende 

draagvlak’ te zorgen, als dat niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks? Bravo Frans! Heel goed ook 

dat jouw partij (PvdA) op de onthullingen van Van Bommel over deze vorm van ‘zelffinanciering’ 

reageerde met de woorden: “Harry van Bommel is een psychoot!” Een partij die ten onder gaat aan 

crimineel gedrag van frauderende en corrupte bestuurders, waarom zou die partij nog zoeken naar 

gewone argumenten? 

Maar er is hoop… alles komt goed! Want de PvdA zou de PvdA (PvdA) niet zijn als er van hogerhand 

niet een groots en meeslepend offensief zou worden afgekondigd tegen deze ontoelaatbare 

praktijken… het ‘Groot Anti Fraude Offensief‘ ook wel genoemd het Eerste Vijfjarenplan tegen 

zelfverrijking door partijleden….

4 Reacties op “PvdA ten onder aan fraude, sex en 
corruptie”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  prof. joris voorhoeve 

25 Mrt 2008 om 19:03 

Op instituut Clingendael hadden wij ook traag gezien dat de machinaties van Ad ‘Wereldbank’ Melkert een plek 
hadden gekregen in dit interessante overzichtsverhaal.

2.  Wouter 'van voor naar achter van links naar rechts' Bos 

26 Mrt 2008 om 00:29 

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/198670/index.html

Ik zou ook nog graag de diefstal van gemeenschapsgelden willen toevoegen door onze tandem Koeders/
Herfkens (zie link) vanuit onze vaste beleidslijn top-partijleden in ‘buitenlandse dienst’ (ook Melkert, Ritzen) een 
extra injectie gemeenschapsgeld te bieden zodat ze er lekker tegenaan kunnen gaan in den vreemde!

3.  Willem 

26 Mrt 2008 om 01:35 

Dat het nieuws over Neza Albayrak het journaal en de kranten niet haalt verbaast me niet meer. Toen ik 
vernam dat Melkert betrokken is bij de kwestie Herfkens (zie onderstaande link) heb ik dat diverse media ook 
laten weten. Totaal geen respons. Gelukkig heeft Ewout Irrgang het wel opgepikt.

http://willemzwijgtnietmeer.web-log.nl/willemzwijgtnietmeer/2008/02/ad-melkert-kree.html

4.  Francois 

26 Mrt 2008 om 10:01 

Het is niet vreemd wanneer een structuur zich zo isoleert, er binnenskamers rare dingen gebeuren. Onze 
politiek is zo’n structuur. Door het aannemelijk te maken dat “niet zomaar iedereen” de Kamer in moet kunnen 
heeft de politiek een dermate hoge drempel opgeworpen dat het enige contact dat de burger nog heeft met de 
politiek door de omroepen wordt bepaald. Moge het flauw gevonden worden, het riekt weer eens naar situaties 
van Animal Farm. 

Onze Volksvertegenwoordigigng is geen volksvertegenwoordiging meer, maar een eigen belangenvereniging, 
gefinanciert met ons belastinggeld. Ook al heeft de Kamer als taak de regering te controleren, wie controleert 
de Kamer?

Zolang de controleurs zichzelf controleren zal dit zo blijven, wat niet eens wegneemt dat het werkelijk voorbij 
zal zijn als er van buitenaf gecontroleerd wordt. Maar in ieder geval is het een structurele fout om geen 
klokkenluidersrol binnen de kamer te hebben.

V&V is een nieuwe partij die dat als speerpunt taak op zich genomen heeft; de Kamer controleren en een 
klokkenluider rol op zich nemen, daarnaast er aan bijdragen om belijd af te dwingen waar de burger om zit te 
springen. V&V wil de verantwoordelijkheid voor bestuurlijke transparantie bij de overheid leggen d.m.v. een 
dept van Bestuurlijke informatie. Joris e.a.: doen jullie mee? Komende verkiezingen doen wij mee
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Meer: vrijenvooruitstrevend.nl 

groeten 
Francois Geelen 
Lijsttrekker
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rouleren.jpg “Als de beslissing van het gerechtsbestuur zich inderdaad geheel buiten de kaders 

van de individuele Chipshol-procedures heeft afgespeeld, geeft het getuigenverhoor 

een kans om dat duidelijk te maken. Waarom verzet de Staat zich hier eigenlijk tegen?” 

Aldus Chipshol-advocaat Matthijs Kaaks op 17 maart voor het Haagse gerechtshof. Aan de orde was 

het hoger beroep van Chipshol tegen de beslissing van de Haagse rechtbank om de 

gebiedsontwikkelaar geen voorlopig getuigenverhoor toe te staan inzake de omstreden 

‘rechterswisseling’ (ook wel: roulerings-beslissing) bij de rechtbank Haarlem die zozeer in het nadeel 

van Chipshol uitpakte en waarover deze site reeds eerder uitvoerig berichtte. Chipshol vermoedt hier 

een gerichte beslissing van het Haarlemse gerechtsbestuur om de wind in de Groenenberg-

rechtzaken die Chipshol in de zeilen blies te doen keren ten gunste van de Staat hetgeen ook 

gebeurde: de nieuwe ‘gerouleerde’ rechters wezen Chipshol’s claim tegen LVNL af, keurden een veel 

te lage schadevergoeding zijdens Schiphol goed en lieten ook nog eens toe dat de luchthaven een 

bankgarantie verkreeg die hoger is dan het toegewezen schadebedrag. De Staat bleef echter 

volhouden dat het in gang zetten van deze ‘rechters-draaimolen’ ‘door geen ander belang is 

ingegeven dan door organisatiebelang’ waarbij ‘niet is gekeken naar de zaken waarmee de rechters 

waren belast’. 

Dat zou in theorie nog mogelijk kunnen zijn, maar volgens Kaaks is dit verweer op z’n minst 

verwrongen ‘omdat het vooruitloopt op de mogelijke uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor 

waarover de Staat aanvoert dat er geen onregelmatigheden zullen worden gevonden’. Het is een 

bizarre situatie: de Staat geeft eenzijdig een interpretatie van de gebeurtenissen zonder Chipshol de 

kans te geven deze lezing te verifieren door betrokkenen onder ede te horen. Het leidde tot de licht 

wanhopige uitroep van Kaaks aan het begin van dit stuk. Kaaks: “Transparantie van de rechtspraak 

en van de rechterlijke organisatie dient ook de publieke zaak. Het is onaanvaardbaar dat Chipshol de 

mogelijkheid van bewijsvergaring op voorhand wordt ontzegd met beroep op onredelijke belasting 

van de rechtbank Haarlem. De omstandigheid dat de Staat (als grootaandeelhouder van Schiphol) 

verregaand belang had bij de uitkomst van de zaak, brengt mee dat de roulatie van de drie rechters 

extra kritisch dient te worden beschouwd en evenzo extra zorgvuldig diende te worden beschouwd en 

gemotiveerd. Noch het een noch het ander is gebeurd.”

Namens de rechtbank Haarlem (de Staat) trad landsadvocaat Houtzagers op van Pels Rijcken. Hij 

weigerde de merits of the case te begrijpen dan wel onder ogen te zien door er steeds maar op te 

hameren dat het Chipshol te doen zou zijn om het aanvechten van de uitspraken van de nieuwe 

rechters. Het zogeheten ‘gesloten stelsel van rechtsmiddelen’ brengt dan mee dat tegen beslissingen 

van rechters alleen beroep open staat bij een hogere rechter. Kaaks legde luid en duidelijk uit dat 

Chipshol in de onderhavige procedure niet de vonnissen van de rechtbank Haarlem aanvecht, maar 

de beslissing van het gerechtsbestuur de rechters, het complete college (een unicum in de 
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Nederlandse rechtsgeschiedenis) te vervangen. Deze beslissing is des te meer omstreden omdat het 

een gerechtsbestuur bij wet verboden is in te grijpen in lopende procedures. Kaaks: “Het gaat hier 

om het functioneren van de rechterlijke organisatie buiten de kaders van de individuele zaak.”

De Staat zegt dus: er is niets aan de hand, maar ontleent hieraan niet het vertrouwen betrokkenen 

bloot te durven stellen aan een getuigenverhoor. Daarvoor zijn waarschijnlijk duidelijke redenen: in 

meerdere officiele stukken wordt immers letterlijk gezegd dat in Nederland rechters worden 

vervangen omdat de ‘boven hen gestelden’ niet tevreden zijn met de wijze waarop zij recht doen. Dat 

lijkt hier ook aan de hand, maar dat moet natuurlijk geheim blijven. De Staat wil zijn eigen 

functionarissen niet in de positie brengen waarin zij meineed moeten plegen in een poging de 

geloofwaardigheid van de rechterlijke macht overeind te houden. De Staat voerde dit ook min of 

meer letterlijk zo aan: “Afweging van het belang van Chipshol enerzijds [bij toewijzing van de 

vordering] en dat van de Rechtbank Haarlem anderzijds [bij afwijzing] brengt mee dat Chipshol 

‘vanwege de onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen’ in redelijkheid niet tot het 

onderhavige verzoek had kunnen komen.”

Tot slot: ook in deze procedure werd weer duidelijk hoezeer de Nederlandse rechterlijke macht 

verziekt is geraakt door belangenverstrengelingen en nevenfuncties. Twee van de drie oorspronkelijk 

aangewezen raadsheren (Sturhoofd en Van Waesberghe) van het Hof werden na protest van Chipshol 

vervangen omdat ze advocaat zijn geweest bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken, het 

kantoor dat de rechtbank Haarlem in deze zaak verdedigde. Rechter Van Waesberghe heeft zelfs ook 

nog op de rechtbank Haarlem gewerkt alwaar zij tal van zittingen deed met Ruitinga, de voorzitter 

van het ‘nieuwe’ college dat over de Chipshol-zaken oordeelde na de vervanging. Deze twee 

belangenverstrengelde rechter werden vervangen door Van den Berg en Dulek. Raadsheer Van den 

Berg zat tijdens de gehele zitting provocerend net te doen alsof hij steeds in slaap viel. Slechts op 

een moment werd hij uit zijn sluimeringen opgeschrikt: dat was toen mr. Kaaks aan de orde stelde 

dat hij in een zaak over de vuurwerkramp in Enschede bij de rechtbank Den Haag in het college bleef 

zitten ondanks zijn nieuwe functie als raadsheer bij het Haagse Hof die toen reeds was ingegaan, 

juist omdat een wettelijke regel voorschrijft ‘dat een rechter ten overstaan van wie in een zaak bewijs 

is bijgebracht daarin zoveel als mogelijk is het eindvonnis zal medewijzen’. Zulks gold dus blijkbaar 

niet voor het Haarlemse college dat in zijn geheel werd vervangen in de Chipshol-zaak.
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Deloitte schreeuwt en dreigt voor tuchtrechter
Gepubliceerd door Micha Kat 19 maart, 2008 in Algemeen. 

dassendeloitte.jpg Roger Dassen blijkt dooor Deloitte uit de wind te worden gehouden 

Niet John van den Dries, maar Deloitte-bestuursvoorzitter Roger Dassen was de 

hoofdverantwoordelijke voor de controle van de Ahold-jaarcijfers vanaf 2001. In interne stukken van 

Deloitte die op 18 maart boven tafel kwamen staat Dassen genoemd als Lead Audit Partner waar Van 

den Dries omschreven wordt als Global Lead Client Service Partner. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman 

vroeg de rechters van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dan ook zijn tuchtklacht aan te 

houden opdat hij een nieuwe klacht kon indienen ‘nu tegen de juiste persoon, Dassen’. De rechters 

wezen dit af. 

In het hoger beroep van deze tuchtzaak tegen Van den Dries en Deloitte inzake de controle van Ahold 

dat was ingesteld door beide partijen verdedigde de betrokkene zich met twee hoofdargumenten: 1. 

Van den Dries was niet verantwoordelijk voor de controle van US Foodservice (USF) waar de fraude 

zich met name afspeelde; dat was Deloitte US; 2. Ook bij de controle van USF is voldaan aan alle 

relevante controlestandaarden waardoor er voor Deloitte in Nederland geen acuut signaal was om in 

te grijpen. 

 

karenharmsen2.JPG Opvallend was daarnaast dat Deloitte niet wenste te reageren op het 

onderzoek naar de fraude bij door de Ondernemingskamer waarin het op 

tal van punten kritiek krijgt omdat dit onderzoek ‘niet specifiek was gericht tegen Deloitte’. Toen 

Lakeman dit hoorde ‘kon hij zijn oren niet geloven’. Daarnaast beriep Deloitte zich erop ‘hoe wrang’ 

het voor Van den Dries is –die inmiddels met pensioen bleek te zijn- dat ‘deze zaak nog altijd niet 

geheel is afgesloten’ en dat ‘de malversaties van Ahold het gevolg waren van een gebrek aan 

integriteit van enkele leidinggevenden’. Ook beschuldige Deloitte Lakeman ervan ‘onnodig 

diffamerende opmerkingen’ te maken over Van den Dries ‘die deze procedure voor hem onnodig 

zwaar maken’.

Ziekte van Van den Dries 

Van den Dries was niet aanwezig op de zitting wegens ziekte. Dat was opvallend, want daags voor de 

zitting kreeg Lakeman emails toegespeeld vanuit Deloitte waaruit bleek dat de RA eerder (in 2006) 

ten onrechte ziekte had voorgewend met als doel de tuchtzaak te traineren. Advocate Karen Harmsen 

van Stibbe (zie foto) die optreedt voor Deloitte zei hierover: “Betrokkene heeft mij schriftelijk 

meegedeeld dat hij destijds wel ziek was en dat zijn email bedoeld was om de vele vragen over zijn 

ziekte te ontwijken’. Ze gaf aan dan Van den Dries nadien, in januari 2007, is geopereerd aan 

slijmvlieskanker ‘welke operatie is gevolgd door een groot aantal bestralingen. Gevolg hiervan is 

ondermeer dat hij nog steeds moeite heeft met spreken en deze zitting daardoor voor hem te 

belastend is’. Lakeman heeft inmiddels een tweede tuchtklacht tegen Van den Dries ingediend 

wegens het te kwader trouw onttrekken aan de tuchtrechter. Namens Deloitte zat general counsel 
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Deloitte schreeuwt en dreigt voor tuchtrechter at Klokkenluideronline

Evers voor de tafel.

Een carroussel van verantwoordelijkheden 

De chaos over wie nu waarvoor bij Deloitte verantwoordelijk is lijkt thans compleet. Wat exact doet 

een Lead Client Service Partner (Van den Dries) in relatie tot een Lead Audit Partner (Dassen)? 

Harmsen noemde Van den Dries een ‘groepsaccountant’ ‘die verantwoordelijk was voor de 

geconsilideerde jaarrekening van Ahold over ondermeer de jaren 2000 en 2001’. Volgens RAC 600 

zou Van den Dries het werk van de accountants van Deloitte US echter slechts zeer marginaal hoeven 

toetsen. Lakeman stelde daartegenover dat er zoveel red flags wapperden bij USF (geen 

functiescheidingen, geen administratie, geen aparte jaarrekening, exorbitante stijgingen van de 

inkoopkortingen, eerdere fraudes, resultaatafhankelijke bonussen voor het management, sabotage 

interne controle, onrechtmatige confirmatie-procedure voor de inkoopkortingen, zelfs ook 

waarschuwingen over de toestand bij USF door Deloitte zelf) dat in Nederland alle stoplichten al drie 

keer op rood hadden moeten springen: “De accountant moet zodanige werkzaamheden uitvoeren, dat 

hij te allen tijde over voldoende controle-informatie beschikt. Waar de omstandigheden dat vereisen, 

moeten aanvullende werkzaamheden worden verricht’. De Raad van Tucht volgde hem daarin. 

Lakeman citeerde zelfs een passage uit de notulen van een vergadering van de Audit Committe (31 

mei 2002) waaruit zou blijken dat Deloitte de chaos bij USF juist zou waarderen: ‘hoewel dit een 

zwakheid is vanuit het gezichtspunt van de interne controle, voelen het management en Deloitte zich 

comfortabel met deze balans’.

Hoog van de toren 

Deloitte blies op de zitting hoog van de toren. Advocate Harmsen: “Het aantal ongefundeerde 

stellingen van klaagster waarop betrokkene zou willen ingaan is zo talrijk, dat hij een keuze heeft 

moeten maken”; “De controle-informatie over de leveranciersbijdragen (= inkoopkortingen) die werd 

verkregen uit de saldobevestigingsprocedure is –in beginsel- een sterk en betrouwbaar 

controlemiddel” (de fraude bedroeg een miljard dollar, MK); “Betrokkene heeft in overeenstemming 

met RAC 600 gehandeld en hem kan derhalve geen verwijt worden gemaakt”; “Voor betrokkene is 

duidelijk dat klaagster onvoldoende kennis en inzicht heeft in de betekenis van de 

leveranciersbijdragen in het algemeen en die in de jaarcijfers van USF in het bijzonder” en “wat 

klaagster beschrijft heeft weinig tot niets te maken met de gang van zaken bij USF”. Harmsen 

eindigde haar pleidooi zelfs met een dreigement: “Wanneer uw College van oordeel zou zijn dat 

betrokkene meer zou hebben moeten doen dan hetgeen RAC 600 vermeldt, heeft dit gevolgen voor 

de controle door groepsaccountants van alle multinationale ondernemingen waarvan het groepshoofd 

wordt gecontroleerd door een Nederlandse accountant. Dit zou betekenen dat een groepsaccountant 

nimmer gebriuik zou kunnen maken van andere accountants zoals bedoeld in deze richtlijn zonder 

het werk integraal over te moeten doen.” Lakeman hoonde deze ‘formalistische redenering’ weg: “Als 

uw College deze redenering volgt, heeft dit gevolgen voor iets heel anders: het vertrouwen in de 

accountancy als zodanig. Dat zal dan namelijk geheel verdwijnen.”

Uitspraak op 29 april.

1 Reactie op “Deloitte schreeuwt en dreigt voor 
tuchtrechter”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Joop Wopereis 

24 Mrt 2008 om 13:41 

24 maart 2008 
Een aandeelhouder mag er toch van uit gaan dat hij of zij de juiste 
informatie over een bedrijf voorgeschoteld krijgt. Door presentatie van foute financiële data worden nota bene 
onze portefeuilles een stuk dunner! Ik zou het een schande vinden dat de claim niet toegekend wordt. 
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‘Groenink niet overal vervloekt’
Gepubliceerd door Micha Kat 15 maart, 2008 in Algemeen. 

groenink1.jpg “Niet overal vervloeken ABN Amro’ers Rijkman Groenink die ze heeft uitgeleverd 

aan het bankentrio en een forse overnamebonus opstreek”. Een intrigerende zin 

in een artikel in De Volkskrant waarin in al z’n ingetogenheid en journalistieke angst toch een 

alarmerend beeld wordt geschetst van de situatie bij de voormalige bancaire trots van Nederland. 

Ook De Volkskrant blijft de grote schuldige van het bankendrama, de incompetente graaier, de 

megalomane destructor en de arrogante egomaan Rijkman Groenink de hand boven het hoofd 

houden, ook al weten de gecorrumpeerde journalisten Frank van Alphen en Merijn Rengers net zo 

goed als iedereen dat ABN Amro onder Groenink de juiste morele weg geheel en al is kwijtgeraakt en 

zich op een noodlottig pad heeft begeven van hebzucht en delicten hetgeen de bank een easy target 

maakte voor de drie buitenlandse raiders die nu zo tekeer gaan. Binnen ABN Amro wordt in 

werkelijkheid heel anders gesproken over Groenink dan uit het Volkskrant-artikel blijkt. 

Er wel degelijk veel woede over het falende optreden van de voormalig CEO die zijn eigen ambities 

steeds liet prevaleren boven het wel en wee van zijn eigen mensen en aldus de eerste voorwaarde 

van goed leiderschap met voeten trad. De webmaster kwam Groenink recent tegen in lunchroom 

Delcavi in de Amsterdamse Beethovenstraat. De ex-CEO maakte een gejaagde en zelfs paniekerige 

indruk. Hij liep naar binnen en rende direct weer naar buiten zonder een consumpte te hebben 

genoten. Het zou een schrale troost zijn voor de ABN Amro’ers die nu worden gemarteld door enge 

en engelstalige ontslagaanzeggingen, incompetente Belgische managers en/of een ontwricht 

gezinsleven door stress en gedwongen thuiszitten dat de veroorzaker van al deze ellende ook zelf 

wordt gekweld door een kwaad geweten -30 miljoen of niet- en als een angstige schim door het leven 

moet gaan.
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1.  Willem 

19 Mrt 2008 om 09:39 

Schrok Groenink zo van jou ?

2.  Patrick 

2 Apr 2008 om 10:34 

Waareloze bank heeft Groening ervan gemaakt. Persoonlijke dienstverlening? Denk het niet. Mensen in de zgn. 
bankshop stellen zich niet eens meer voor aan een (nieuwe) zakelijke klant! De ABNAMRO heeft voor mij 
afgedaan. Het is zeker geen lerende organisatie.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/634/groenink-niet-overal-vervloekt.html (1 of 2) [3/11/2009 12:27:05 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.volkskrant.nl/economie/article513523.ece/Hoe_ABN_Amro_verdween_Wat_rest_is_chagrijn
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/634/groenink-niet-overal-vervloekt.html/feed
http://willemzwijgtnietmeer.web-log.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


‘Groenink niet overal vervloekt’ at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Strop rond fraude-fabriek Deloitte aangetrokken Deloitte schreeuwt en dreigt voor tuchtrechter »

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165351 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/634/groenink-niet-overal-vervloekt.html (2 of 2) [3/11/2009 12:27:05 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/634/groenink-niet-overal-vervloekt.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/03/groenink1.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/03/groenink1.jpg [3/11/2009 12:27:05 AM]



Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

Zoekresultaten voor 'groenink' 

Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren
Gepubliceerd door Micha Kat 19 februari, 2009 in Algemeen. 5 Reacties 

enquete.jpg Wie koopt NRC Handelsblad? Denk en beslis mee met Klokkenluideronline! 

“Koop ons, please! We zijn allemaal kwaliteitsjournalisten, stuk voor stuk! We hebben ook hele goede 

banden met de macht en met juridisch Nederland! Onze kookrubrieken zijn internationaal vermaard 

en alleen al onze gepatenteerde cryptogrammem verdienen een aparte beursnotering! Bovendien 

kunnen wij ervoor zorgen dat nieuwe politieke stromingen worden gedemoniseerd en zelfs dat ‘foute’ 

politici die op het punt staan de verkiezingen te winnen een kogel door de kop krijgen! Welke krant 

kan dat allemaal zeggen? Koop ons!” De ontluistering van het eens zo trotse NRC Handelsblad (zie 

hieronder de voormalige Bilderberg-conferentieganger hoofdredacteur B. Knapen zwetend voor de 

camera) is compleet met de tenenkrommende oproep aan ‘de wereld’ om de krant te kopen. Wie 

koopt demonisator Folkert? Wie doet een bod op de corrupte ‘pillendraaier’ Wim Wonderpil Kohler? 

Wie is bereid de poeplap te trekken voor de commentaren van PvdA-troela Heleen Mees? Voor de 

analyses van de ‘geheel onafhankelijke’ Frank Vermeulen? Ik weet wel een partij: de zakkenvullers 

van het oude management, Ben Bilderberg Knapen, Falende Philip, Charismatische Ton: laat die de 

walmende puinhopen van Lux et Libertas die ze deels zelf hebben veroorzaakt maar opkopen! Ze 

krijgen binnenkort toch al fikse schadeclaims aan de broek wegens diefstal en wanbeleid. Newspaper 

for sale! Het doet uw webmaster denken aan de ondergang van 

Verder lezen ‘Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren’

Criminele bankiers kregen carte blache
Gepubliceerd door Micha Kat 10 oktober, 2008 in Algemeen. 0 Reacties 

groenink.jpg Waarom is het nieuws dat Landsbanki-baas Gudmundsson een crimineel verleden 

heeft zo shocking? (De site van Elsevier heeft het tot dusver als enig medium van 

belang overgenomen; de rest blijft vooralsnog zwijgen, waarschijnlijk om Wellink in bescherming te 

nemen). Omdat hij naadloos past in het beeld dat we hier op deze site al maanden achtereen 

presenteren: het nobele bankiesvak is in handen geraakt van criminelen. Wat dat betreft zijn 

Gudmundsson, Lippens en Groenink van hetzelfde laken een pak. De IJslander als klassieke 

zwendelaar en oplichter, Lippens als perverse zedendelinquent en Groenink als megalomane despoot, 

verteerd door macht en ambitie: alle drie pleegden ze delicten maar werden 

gudmundsson2.jpeg

gespaard door een 

gecorrumpeerd rechtssysteem, corrupte media, corrupte toezichthouders. 

Van Groenink was het begin jaren negentig al duidelijk dat hij een 

criminele inslag heeft, maar de bescherming die hij genoot van ‘hogerhand’ ging zo ver dat er voor 

zijn delict, handel met voorkennis, zelfs een compleet nieuw begrip werd geintrocudeerd: 
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koersorkestratie. Dat werd in de wet immers niet genoemd als delict en aldus 

lippenspedo.jpg

kon Rijkmannetje 

vrijuit gaan. De gevolgen zijn bekend: ABN Amro is genationaliseerd, net als de 

banken van kindervriend Lippens die vervolgd had moeten worden wegens 

kindermisbruik en voetbalfanaat Gudmundsson die nooit aan het hoofd had mogen komen van 

Landsbanki wegens zijn criminele verleden.  Een grote rol bij dit alles speelden nationalistische 

onderbuikgevoelens in Belgie, IJsland en ook in Nederland: dit waren de mannen die deze landen ‘op 

de wereldkaart’ zouden gaan zetten! De criminele bankiers werden overladen met eerbetuigingen en 

titels. Hierdoor werden ze helemaal ‘onaantastbaar’. Waren we maar nuchter gebleven!

Kleptokraten-kermis: slideshow
Gepubliceerd door Micha Kat 29 september, 2008 in Algemeen. 5 Reacties 

prince.jpg Terwijl in de VS de hele ‘oude’ politiek te hoop loopt om ‘the American people‘ uit te 

leggen dat de bailout toch eigenlijk vooral een enorme ‘reddingsactie’ is voor ‘John 

with the cap‘ blijven de bankiers (op de foto Chuck Prince, ex-CEO van Citibank) de zakken gewoon 

vullen. Bekijk deze onthullende slideshow voor een overzicht, maar bedenk daarbij dat mensen als 

Rijkman Groenink en Herman Verwilst ook hun potje meegraaien. We hebben het hier zonder enige 

twijfel over de grootste georganiseerde, van hogerhand goedgekeurde en zelfs actief gesteunde roof-

operatie uit de economische geschiedenis. Intussen is het Fortis-drama wereldnieuws waardoor het 

Nederland van Wouter Bos en Noud Wellink er ‘internationaal weer mooi op staat’. En het zou het 

intussen gaan met onze nep-graaf Maurice Lippens?

Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst
Gepubliceerd door Micha Kat 27 september, 2008 in Algemeen. 34 Reacties 

verwilst.jpg Het doek lijkt dit weekeind te vallen voor ‘bankverzekeraar’ Fortis. Amen. Ongekend 

wanbeleid van een megalomaan management heeft de bank op de knieen gebracht 

dus nu blijft er nog maar een ding over: graaien! De ‘topman’ Herman Verwilst ‘pakt’ een miljoentje 

of vijf, dat is dus 2 mio per maand extra (hij was toch maar mooi tweeeneenhalve maand CEO!) 

bovenop zijn salaris. De redenering is hierbij steeds: de omstandigheden waaronder de topman 

moest opereren waren dermate zwaar en extreem, dat daar logischerwijs een adequate beloning 

‘tegenover’ dient te staan. Tellen we daarbij nog eens op het trauma dat zo’n topman oploopt als de 

onderneming juist onder zijn leiding falliet gaat en de schade voor het vervolg van zijn loopbaan die 

er het gevolg van zal zijn, dan is 5 mio nog bescheiden! Intussen vragen we ons natuurlijk af of de 

verhalen over het vermeende pedofiele kindermisbruik van bestuursvoorzitter M. Lippens nog een rol 

hebben gespeeld bij de val van de ‘bankverzekeraar’. Vast wel. Maar los van de verhalen over 

pedofilie, niemand in Nederland pruimde de idiote nep-graaf die in het enige interview dat hij ooit aan 

een Nederlands medium heeft gegeven bekende dat hij gedreven door persoonlijke wraakgevoelens 

ABN Amro wilde ‘inlijven’. Hieronder een overzicht van alle ‘Fortis-artikelen’ op deze site, met de 

opmerking dat er een aantal verwijderd zijn na sommatie van de advocaat van Maurice Lippens. 

Verder lezen ‘Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst’

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!
Gepubliceerd door Micha Kat 22 september, 2008 in Algemeen. 37 Reacties 

zalm.jpg De economie stort in. Crisis staat voor de deur. We krijgen het enorm voor de kiezen. 

Een misdadige samenzwering van zogenaamd ‘deskundige’ betweters heeft ons 

gebracht tot waar we nu staan: de bodem van de afgrond. Deze ‘deskundigen’ hebben hun eigen 

zakken met hoongelach naar de ‘gewone man’ wiens belangen ze voorgaven te dienen op 

ongehoorde wijze gevuld en wentelen zich thans rond in luxe en decadentie. Maar nu is het tijd voor 
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de payback voor al die investment bankers, accountants, consultants, advocaten, politici, professoren 

en andere malloten die meenden te weten hoe de wereld in elkaar steekt! Rob them back! Ze hebben 

geen enkel recht op de welstand die ze zich op misdadige wijze hebben toegeeigend! Hieronder een 

lijst -niet compleet- van de grootste criminelen uit de Nederlandse economie. 

GERRIT ZALM. Criminele minister van Financien die het volk voorhield dat 

Verder lezen ‘Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!’

Holland Financial Center:index der megalomanen
Gepubliceerd door Micha Kat 18 september, 2008 in Algemeen. 7 Reacties 

zuidas.jpeg Het mooie van grootsheidswaan -megalomanie- is dat je niet alleen denkt waarheid 

en wijsheid in pacht te hebben en deze dwingend te moeten opleggen aan de massa, 

maar dat je ook nog eens op de hoogste zeepkist wilt klimmen zodat iedereen je ‘in volle glorie’ kan 

aanschouwen en bewonderen. Het liefst hakken de megalomane masters of the universe hun namen 

eigenhandig in het marmer ‘opdat men hen niet vergete’. Deze neiging zorgt er echter tevens voor 

dat ze fully exposed zijn als blijkt dat ze het land niet naar het Walhalla leiden, maar linea recta 

richting Inferno waarbij ze ook nog eens hun eigen zakken op schaamteloze wijze blijken te hebben 

gevuld. Kunnen we ons nog herinneren hoe in de zomer van 2007 aan de Amsterdamse Zuidas de 

geboorte werd aangekondigd van Holland Financial Center dat Londen, New York en Hong Kong in de 

schaduw moest gaan stellen? Er was sprake van een ‘Manhattan aan de Maas’ en een ‘Harvard aan 

de Amstel’. ‘Coryfeeen’ als Noud Wellink, Wouter Bos, Arthur Docters van Leeuwen en -toen was ie er 

nog- Rijkman Groenink zouden ons bij de hand nemen richting Gouden Bergen. Dat de financiele 

wereld reeds toen in elkaar het aan lazeren was, daar hadden de heren geen boodschap aan. Te druk 

met feesten en partijen. Het is weer zo ongelofelijk Nederland  -Srebrenica, Karremans, Marco van 

Basten- om zo theatraal op de bek te gaan! En de hypocrsie! Terwijl Groenink het champagneglas 

hief op Holland Financial Center probeerde hij zijn eigen bank onder te brengen in the City of Londen! 

En dat lukt dan ook weer niet... Wat een loosers bij elkaar!  Inmiddels, ruim een jaar na het knallen 

van de kurken op de Zuidas, is er niet zozeer sprake van een Holland Financial Center als wel van een 

Holland Financial Graveyard. Maar wanhoopt niet! Nolite desperare! 

Verder lezen ‘Holland Financial Center:index der megalomanen’

Bij het einde van de economie…. de analyse
Gepubliceerd door Micha Kat 15 september, 2008 in Algemeen. 50 Reacties 

bankroet.jpeg De Amerikaanse politicoloog en filosoof Francis Fukuyama kondigde in 1992 ‘het 

einde van de geschiedenis’ aan, waarin hij gelijk heeft gekregen voor zover het 

einde van de Koude Oorlog ook het einde betekende van de politiek-ideologische dichotomie van de 

wereld. Deze politieke ‘koude oorlog’ werd vervangen door een clash of civilisations zoals politicoloog 

Samuel Huntington een jaar later ontdekte -als reactie op de stellingen van Fukuyama- en deze clash 

zien we thans dagelijks verwoestender om ons heen grijpen. Maar met de dramatische 

ontwikkelingen van het afgelopen weekeind op Wall Street als kroon op een sluipende economische 

crisis van nu al meer dan een jaar kunnen we nu ook ‘het einde van de economie‘ aankondigen, de 

economie althans zoals we deze in de huidige vorm kennen. Dit zijn geen holle woorden, zoals 

onderstaande analyse zal aantonen. We zijn benieuwd wat jullie lezers hiervan vinden!

Het falen van de countervailing powers 

We kunnen de economie zoals die zich vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw -het begin van de 

globalisering- heeft ontwikkeld kenschetsen als een corporatisation: de macht binnen de economie 

kwam te liggen bij ondernemingen, corporations. Binnen deze groep ondernemingen werden -en 

worden- de lakens uitgedeeld door drie sectoren: wapens, olie en banken. Dit systeem kan alleen 

bijven functioneren, ‘in evenwicht blijven’ als de zogeheten countervailing powers hun werk kunnen 
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doen, de krachten die de ondernemingen ‘in toom houden’ en controleren. Hieronder de lijst van deze 

‘tegenkrachten’ (van ‘klein’ naar ‘groot’) met een korte beschrijving van de manier waarop ze om 

zeep geholpen zijn. Hierbij zijn Europa en de VS ‘op een hoop gegooid’, dus sommige powers gelden 

meer voor de VS, anderen voor Europa, maar de line of thought is identiek: 

Verder lezen ‘Bij het einde van de economie…. de analyse’

We worden bestolen, bestolen, bestolen (6)
Gepubliceerd door Micha Kat 7 april, 2008 in Algemeen. 2 Reacties 

greed.jpg De hoogste tijd voor een nieuwe aflevering in de succesvolle ‘bestolen’-serie van deze 

website waarvan eerder reeds vijf afleveringen voorgingen.  Deel voor deel beschreven 

ze de ongegeneerde wijze waarop de ‘boven ons gestelden’ er met de buit vandoor gaan en ons 

berooid achter laten. Maatschappelijke onrust? Bijna zero. Revolutie? Niets van te merken. Het lijkt 

wel of de samenleving managers en bankiers en politici en consultants en accountants en advocaten 

geen strobreed in de weg wenst te leggen bij het vullen der zakken. Een deel van de verklaring is in 

elk geval dat de media massaal zijn omgekocht door de plunderaars, met name door banken en 

accountants, twee van de hoofdschuldigen aan de huidige krediet-crisis. Maar wie zijn vandaag de 

grote plunderaars? Well, dat zijn de vrinden van Rijkman Groenink, de falende bankiers die hun 

instituten aan de rand van de afgrond brengen maar des te gretiger in de kassen graaien. De New 

York Times geeft een prachtig overzicht van CEO-pay in 2007 en wat blijkt? Vier van de vijf top-

verdieners zijn bankiers! Bovenaan staat zoals we kunnen zien John A. Thain van Merrill Lynch die 

het moest zien te rooien (over 2007, let wel) met amper $84 miljoen. Onder hem in de top-5 de 

mannen van Goldman Sachs, American Express en Morgan Stanley. 

Verder lezen ‘We worden bestolen, bestolen, bestolen (6)’
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Strop rond fraude-fabriek Deloitte aangetrokken
Gepubliceerd door Micha Kat 14 maart, 2008 in Algemeen. 

deloitte.jpg De stichting SOBI van Pieter Lakeman heeft gisteren een nieuwe tuchtklacht 

ingediend tegen Deloitte en diens voormalig RA John van den Dries, nu voor het 

bedriegen van de tuchtrechter en het frustreren van de rechtsgang. Van den Dries trachtte zich 

immers te onttrekken aan de tuchtrechter door ziekte voor te wenden. De Financiele Telegraaf bericht 

hier vandaag over. Dindag dient de oorspronkelijke tuchtzaak tegen van den Dries wegens het willens 

en wetens goedkeuren van frauduleuze jaarcijfers van Ahold. In eerste aanleg moest de RA hiervoor 

al een zware berisping slikken. De spanning rond het gecorrumpeerde Deloitte stijgt door dit alles 

naar een kookpunt. Bestaat er dan toch nog gerechtigheid? Een ding is zeker: de samenleving kan 

geen groter dienst worden bewezen dan te worden verlost van de graaiende en incompetente 

Deloitte-accountantants en consultants die immers alles wat ze aanraken in walmende puinhopen 

laten  veranderen. 

Maar beseft dient te worden dat de krachten rond Deloitte tot het uiterste zullen gaan de organisatie 

de hand boven het hoofd te houden. Deloitte heeft een machtige bondgenoot in het Financiele 

Dagblad dat is omgekocht om negatieve berichtgeving uit de kolommen te houden. Daar komt nog 

eens bij dat het FD ook aan de ketting ligt van het advocatenkantoor Stibbe dat niet alleen Deloitte 

bijstaat, maar ook het FD. Intussen gaat Deloitte-voorzitter Roger Dassen vrolijk voort met bloggen 

op zijn weblog. Wordt vervolgd!
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‘Fuck Guusje ter Horst’ denkt de politie
Gepubliceerd door Micha Kat 9 maart, 2008 in Algemeen. 

terhorst.jpg Het gaat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken niet lukken een CAO-

accoord te sluiten met de politiebonden. Nu de vraag: waarom lukt het Guusje niet? 

Hier speelt mee dat de bonden met deze flapdrol geen akkoord willen sluiten. Ze gunnen het Guusje 

gewoon niet, er is bad blood in de onderhandelingen geslopen, zoals dat heet. En dat hoeft geen 

verbazing te wekken, want dat is allemaal terug te voeren op de alcohol-affaire rond de minister uit 

2006. Wat speelde er toen? Ter Horst (toen burgemeerster van Nijmegen) werd in juli van dat jaar 

door brave dienders op de bon geslingerd wegens rijden met te veel alcohol achter de kiezen. Zo gaat 

dat in Nederland: ook ministers dienen zich te houden aan de wet. Dachten de dienders. Nee dus. De 

leiding van het korps schoot in de stress en dwong de betreffende dienders tot geheimhouding. 

Daarnaast werd het proces-verbaal verstopt zodat niemand er kennis van kon nemen. Zoiets gaat 

binnen de politiewereld natuurlijk rond als een lopend vuurtje: niet Guusje ter Dorst werd bestraft 

voor haar delict, maar de dienders die haar op de bon slingerden! Nu wordt ze dus keihard 

teruggepakt. Verdiende loon. Ter Horst zou wegens fundamentele incompetentie en aanstootgevend 

gedrag direct moeten aftreden. Maar dat roept natuurlijk niemand net zomin als er iemand is die het 

conflict tussen haar en politie durft te verklaren door de… 

gebeurtenissen in de zomer van 2006.

11 Reacties op “‘Fuck Guusje ter Horst’ denkt de 
politie”
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1.  Meneer 

10 Mrt 2008 om 02:03 

Dezelfde Guusje Ter Horst die ons schreef dat de Koninklijke onderscheiding van NSB-er, SS-er Willem Aantjes 
die lid was van de Landstorm (Waffen-SS) niet zou worden ingetrokken omdat hij (ik citeer) “geen strafblad 
heeft”…Tja, de SS door het Tribunaal van Neurenberg veroordeeld als een criminele organisatie. Leden daarvan 
mogen best een Koninklijke onderscheiding krijgen hoor!

Voor ons heeft niet alleen de Koninklijke onderscheiding afgedaan. Daar hoort mevrouw Guusje ook bij!

2.  Ton Biesemaat 

10 Mrt 2008 om 18:20 

Leden van de SS zaten in het koningshuis, geachte Meneer. Aantjes is nog redelijk onschuldig vergeleken bij al 
die lieden die de dans ontsprongen vanwege hun economische collaboratie en niet lid van de SS waren. Muggen 
ziften over Aantjes en ter Horst terwijl het genie achter deze site gaat collaboreren met de Telegraaf. Als Micha 
Kat eens navraag doet bij zijn nieuwe werkgever over hun stilzwijgen en collaboratie met de SS-Prins?
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3.  henk 

10 Mrt 2008 om 21:20 

Meneer Ton Biesemaat: krijgen we binnenkort een Telegraaf Ombudsman?

4.  Meneer 

11 Mrt 2008 om 19:55 

Beste Ton Biesemaat. Je kunt lullen wat je wilt over het Koningshuis, maar die pap gaat er bij mij niet in. En 
waarom niet? Als je volledig achter de SS staat, vlucht je niet naar Engeland domoor!

En dan Aantjes! Redelijk onschuldig zegt u? Meneer Aantjes riep de Duitse bezetter in het publiek op tot 
bombardering van de stad Rotterdam in de meidagen van 1940. Let wel, hij riep op tot oorlogsmisdaden! Zijn 
klasgenootjes wisten dit namelijk zich te herinneren. Meneer Aantjes heeft bloed aan zijn handen, maar is nooit 
door het Bijzonder Gerechtshof vervolgd, omdat meneer Aantjes loog over zijn oorlogsverleden. Maar leuk ook 
om te vermelden: deze collaborateur, deze landverrader werd op 29 april 1970 met een Koninklijk lintje 
onderscheiden! Een landverrader met een Koninklijke onderscheiding! Kan men het nog bonter maken?!?

De nodige nuanceringen over Aantjes oorlogsverleden kwam van Aantjes zelf die dit vervolgens aan een 
journalist doorvertelde en een boekje over Willem Aantjes schreef. Zo kon minister dr. Guusje Ter Horst als een 
volleerde dronkenlap ook over deze “nuanceringen” gaan spreken. Maar helaas, helaas, pindakaas. Velen die 
zeiden in het verzet te hebben gezeten, zoals die idioot van een filmmaker waar Pamela Hemelrijk nog tegen te 
keer ging, en zoals idioot Willem Aantjes, tjs het blijkt dan dat de waarheid iets anders in elkaar zit he?

In de tijd dat de NSB was opgericht, bleek de jonge heer Aantjes ook lid te zijn van die organisatie. Maar omdat 
Berlijn vond dat de NSB niet radicaal genoeg was, moest deze onder gezag geplaatst worden door de oprichting 
van de Nederlandsche-SS. Het hoofd van de Nederlandsche-SS, Henk Feldmeijer, heeft iedereen via een brief 
opgeroepen om te laten zien dat men een “echte waffen-SS man” was. Dus iedere NSB-er moest zijn loyaliteit 
laten zien. Wat zien we? Willem Aantjes wordt inderdaad lid van de Nederlandsche-SS en stapt daarna over op 
de Germaansche-SS en wordt lid van de Waffen-SS (Landstorm). Precies zoals het hoofd van de SS in 
Nederland via een brief gevraagd heeft, wordt meneer Aantjes ook Waffen-SS lid. Toevallig???

Nee hoor, meneer Aantjes heeft veel meer bloed en vuiligheid aan zijn handen dan hij zelf wil toegeven. 
Natuurlijk moeten er volgens hem “nuanceringen” worden geplaatst. Stel je voor dat de hele SS-beerput van 
Aantjes boven komt drijven! Stel je eens voor zeg!

5.  Ton Biesemaat 

12 Mrt 2008 om 00:44 

@Meneer 
Blijft u zich concentreren op de heer Aantjes. Als echte domoor heb ik meer dan 280 bladzijden vol geschreven 
met flauwekul en onzin over een ehemalige SS’er in Londen. U heeft groot gelijk om mijn verwarde 
gedachtenspinsels niet tot u te willen nemen.

@Henk 
Over de Telegraaf-ombudsman denk ik na, een interessante suggestie. Telegraaf, Geenstijl etc. schreeuwt om 
een dergelijke ombudsman. Wie weet mag ik van de NRC wel daarna correspondent in Thailand worden?

6.  tess 

12 Mrt 2008 om 04:04 

Ik denk niet dat ze met Guusje ter Horst geen akkoord willen sluiten, dan wel dat ze het echt beu zijn dat ze al 
die jaren dik onder betaald zijn ten faveure van alle dik overbetaalde (frauderende) mensen.

7.  Henk Ruyssenaars 

13 Mrt 2008 om 10:20 

Even de informatie aanvullen?

Guusje en de politiekogel

In haar toespraak* op 19 December (2006) - bij haar afscheid als burgemeester van Nijmegen zei ter Horst iets 
over het leefklimaat in de stad: “De frequentie van bedreigingen wordt alleen zichtbaar in anonieme 
onderzoeken of als het om doodsbedreigingen gaat. Ik prijs mij gelukkig dat ik alleen geconfronteerd ben 
geweest met beledigingen, verbale verwensingen, verbale bedreigingen, eieren tegen de ruit, een verfbom 
tegen mijn huis, sterke verdenking van vergiftiging van mijn poezen en een kogel bij de post - nota bene een 
politiekogel.” 

Geen wonder dat mevrouw ter Horst net als de politie commissarissen uit Nijmegen verdween. Zeker nadat 
Guusje ter Horst vier politie agenten van het korps wegens alcoholmisbruik geschorst had. Agenten van het 
politiekorps arresteerden daarop Korpschef ter Horst in de Vierdaagseweek omdat ze met een borrel te veel op 
achter het stuur van haar auto zat. Persbureau Novum meldde iets meer: “Ter Horst zou na de overtreding de 
Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, het college van B en W en alle fractievoorzitters in de 
Nijmeegse gemeenteraad hebben geïnformeerd. De fractievoorzitters besloten volgens de omroep de boete niet 
naar buiten te brengen. Ze zouden het een privé-aangelegenheid vinden.”* 

“Onder de pet houden”

Het zou dus eerst ”onder de pet” worden gehouden. Maar zoiets had de vroede burgermoeder ter Horst kunnen 
weten: toen het door anderen ‘nodig’ werd geacht stond het nieuws ineens in de krant. En weg was ze. 
Frappant genoeg wees Guusje ter Horst er in een afscheids-interview met het dagblad De Gelderlander* op dat 
”het vergroten van de veiligheid in de stad Nijmegen” een van de goede zaken is die ze heeft bereikt.

Mooi niet dus.
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Het is onbegrijpelijk dat dit soort incompetent politiek personeel (Balkenende c.s.) veel te veel loon krijgt uit de 
belastingpot terwijl ze allemaal ontslagen zouden moeten worden, en stevig bestraft voor hun wandaden. 

Inclusief alle SS’ers, NSB’ers, en soortgelijks natuurlijk…

Guusje en de moord op Louis Sévèke + links - Url.: http://indymedia.nl/nl/2007/02/42430.shtml

8.  Francois 

20 Mrt 2008 om 06:42 

teken de petitie op www.steundepolitie.nl, omdat u het niet ok vindt hoe onze overheid onze ambtenaren te 
kakken zet!

9.  tess 

24 Nov 2008 om 08:27 

De laatste link doet het niet, althans niet als ik hem nu aanklik.

10.  censuur 

25 Nov 2008 om 00:50 

@ tess en Micha Kat

de link is nu: 
http://www.elsevier.nl/web/politiek/politiewildedrankbonterhorstgeheimhouden.htm

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Crisis in de rechtsstaat met uitroepteken 
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Friendly fire-verhaal wordt terecht niet geslikt Demonisering Wilders leidt tot rampspoed »

Kamervragen over procedures tegen journalisten
Gepubliceerd door Micha Kat 27 februari, 2008 in Algemeen. 

kamer.jpg Uit dit artikel van Alexander Nijeboer op De Nieuwe Reporter blijkt dat het min of 

meer staande praktijk is geworden dat ‘leden’ van het overheids-apparaat die 

(meestal terecht) onder vuur komen te liggen van de journalistiek de journalisten in kwestie op 

kosten van de belastingbetaler voor de rechter slepen om ze te slopen via peperdure procedures. 

Alexander zelf trof dit lot nadat hij werd gedaagd door ex-staatssecretaris Cees van der Knaap en ex-

topman van de marechaussee Diederik Fabius; hij moest zijn huis verkopen. Micha Kat werd door de 

Haagse rechter Hans Westenberg gedagvaard; in deze zaak declareerde de advocaat van Westenberg 

bijna 80.000 euro bij de Raad voor de Rechtspraak die de rechtsgang betaalt. Kat heeft hier amper 

8.000 euro tegenover kunnen zetten maar won toch. Een ander aansprekend voorbeeld van een 

topambtenaar die op kosten van de belastingbetaler ten strijde trok tegen de journalistiek is Joris 

Demmink die werd beschuldigd van kindermisbruik. Het is niet voor te stellen dat deze 

topambtenaren de vrijheid van meningsuiting die hen moet controleren mogen bestrijden op kosten 

van de burger van dit land. Journalistenvakbond NVJ is op de hoogte van deze enorme misstand, 

maar weigert (vooralsnog) in beweging te komen. Twee kamerleden van de PvdA doen dat wel via 

enkele vragen… 

aan de ministers van Defensie en BZK. Hieronder de tekst van deze vragen:

Partij van de Arbeid 

Den Haag, 27 februari 2008

Vragen van de leden Eijsink en Heijnen (beiden PvdA) aan de ministers 

van Defensie en BZK

over de vergoeding van juridische bijstand.

1.       Bent u bekend met het artikel “Defensie betaalde ^juridische 

procedures om klokkenluidersboek te verbieden”? 1)   Kunt u de feiten 

uit dit artikel, voor zover het Defensie betreft, bevestigen?

2.       Welke regels zijn er voor de vergoeding door de overheid van 

juridische kosten die bewindslieden, (hoge) ambtenaren en derden maken 

als zij op persoonlijke titel procederen, wat is het beleid in deze en 

welke afwegingen worden hierbij gemaakt?

3.       In hoeverre zijn bij de in dit artikel vermelde procedures 

deze regels voor vergoeding van juridische kosten correct toegepast door het 

ministerie van Defensie?
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4.      Kunt u een overzicht geven van alle andere gerechtelijke 

procedures over de afgelopen 10 jaar waarbij Defensie juridische kosten 

vergoed heeft voor bewindspersonen, ambtenaren of andere personen, 

onder vermelding van aard van de procedure, de vergoede kosten per procedure 

en de status van degene op wiens persoonlijke titel geprocedeerd werd?

5.       In welke van de gevallen was er sprake van vergoeding van de 

kosten gemaakt door de lands^advocaat?

6.      Mag verondersteld worden dat in alle gevallen, dat facturen van 

de lands^advocaat of andere ^advocaten en externe juristen betaald 

worden, deze facturen ook de specificatie bevatten tegen welke kosten 

ten behoeve van welke persoon/personen en in welke procedures 

juridische ondersteuning is verleend?

7.       Welke regels zijn er voor de inhuur van externe juristen? Zijn 

die in alle gevallen toegepast?

8.       In hoeverre is juridische expertise binnen het departement van 

Defensie en de krijgsmacht de afgelopen 10 jaar ingezet ter 

ondersteuning van bewindslieden, ambtenaren of derden in zaken waarbij 

zij op persoonlijke titel hebben geprocedeerd? Wat zijn daarvoor de 

regels en welke overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld?

9.      Bent u bereid om al deze gemaakte of vergoede kosten voor 

juridische bijstand en mogelijke bijkomende onkosten te toetsen op hun 

rechtmatigheid en de Kamer daarover onverwijld te informeren?

1)         bron http://www.denieuwereporter.nl/?p=1507

Persvoorlichting Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid 

Plein 2 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

T   070 318 2694 

E   s.boting@tweedekamer.nl

4 Reacties op “Kamervragen over procedures tegen 
journalisten”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Juriste 

29 Feb 2008 om 11:37 

Toen er een fout was gemaakt in het Ziekenhuis van Maastricht en de media er bovenop zat, vernam ik dat 
journalisten met schadeclaims werden bedreigd als zij er over zouden publiceren. Er werd toen wel gepubliceerd.

2.  Michaela Smith 

4 Mrt 2008 om 02:36 

Dat deze ambtenaren zich untouchables wanen, is niet vreemd. Eigenlijk is dat hetzelfde beestje dat de seriele 
gerechtelijke dwalingen (van Schiedammer Parkmoord tot Lucia de Berk) niet alleen veroorzaakt maar ook 
weigert recht te zetten. Dat is een Meneer Buruma die maar een handjevol mogelijk ‘foute’ zaken wil 
onderzoeken omdat … hij het vertrouwen van de burgers in de rechtspraak niet wil schaden! Vaak zijn deze 
ambtenaren ook nog eens diegenen die het hardst ‘Trias Politica’ roepen wanneer hen gevraagd wordt om 
stelling te nemen. En scheiding van Staat en Pers dan? Vrije, onafhankelijke media? Er is sowieso maar een 
handjevol journalisten in Nederland dat niet vrijwillig in de zakken van de politici leeft. Dat die enkeling zwaar 
gekoeioneerd wordt bij de uitoefening van zijn uiterst belangrijke beroep, is niet alleen anti-democratisch maar 

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165352 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/622/kamervragen-over-procedures-tegen-journalisten.html (2 of 3) [3/11/2009 12:27:47 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/622/kamervragen-over-procedures-tegen-journalisten.html/feed
http://www.meldpuntmedischefout.nl/
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Kamervragen over procedures tegen journalisten at Klokkenluideronline

ronduit huichelachtig en dictatoriaal. Zijn we nog anders gewend?

3.  Journalist 

9 Mrt 2008 om 12:54 

Publicaties 

Titel: De rechten van de mens : de mensen van het recht : opstellen over de praktijk van de Nederlandse 
rechtspraak / Jac. van Veen ; met tekeningen van Peter van Straaten 
Uitgever: Amsterdam : Van Gennep 1971 
Annotatie: Eerst verschenen in: Het Parool 
Omvang: 108 p. : ill. ; 20 cm 
ISBN: 90-6012-162-7

——————————————————————————–

Titel: Democratisering van het recht? : de werkelijkheid in de paleizen van justitie / Jac. van Veen ; met een 
voorwoord van J.J. Voogd 
Uitgever: Amsterdam : Van Gennep 1977 
Reeks: Van Gennep Nederlandse praktijk 
Annotatie: Gebaseerd op artikelen verschenen in Het Parool 
Omvang: 133 p. ; 20 cm 
ISBN: 90-6012-355-7 

——————————————————————————–

Titel: Journalist in de rechtszaal / Jac. van Veen 
Uitgever: Amsterdam : Van Gennep 1988 
Annotatie: Eerder verschenen in Het Algemeen Dagblad en Vrij Nederland 
Omvang: 169 p. ; 20 cm 
ISBN: 90-6012-788-9 
Recensie: http://www.jeanne-doomen.net/volkskrant/vveen.html

——————————————————————————–
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Advocaat Smit gevierendeeld door rechtbank
Gepubliceerd door Micha Kat 24 januari, 2008 in Algemeen. 

smit.jpg Advocaat Hugo Smit die door de Haagse top-rechter Hans Westenberg voor de rechter 

werd gesleept wegens het in twijfel trekken van de onafhankelijkheid van Westenberg is 

in een vonnis van de Rotterdamse rechtbank afgeslacht. Zijn uitlatingen over Westenberg zijn 

onrechtmatig bevonden en hij moet ook nog eens een ‘nader vast te stellen schadevergoeding’ 

betalen. De Rotterdamse rechtbank toont met dit vonnis een grote hoeveelheid lef. De drie rechters 

gingen bijvoorbeeld voorbij aan de verklaringen van drie getuigen die onder ede stonden en 

verklaarden dat Westenberg in de Chipshol-zaak wel degelijk -en wel op intimiderende wijze- heeft 

gebeld met advocaten. De bestreden uitlating van Smit was dat ‘rechters bij grote claims nerveus 

worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan 

bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse 

rechtbank.’. Het is waarlijk een raadsel hoe de rechtbank deze uitlating als onrechtmatig kan 

bestempelen als wel wordt erkend dat ‘het beschikbare bewijsmateriaal duidelijke aanwijzingen 

inhoudt dat op 6 december 1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen Smit en 

Westenberg’. Het geeft de verwrongen en in veel gevallen ronduit absurde redeneringen mooi weer 

die de rechtbank heeft moeten volgen om hun collega -die in deze procedure ook nog eens financieel 

wordt gesteund door de Raad voor de Rechtspraak- een reddingsboei toe te werpen. 

De rechters oordelen dat Smit niet is geslaagd in zijn bewijsopdracht (hij moest bewijzen dat wat hij 

over Westenberg beweerde ook echt waar is) omdat ‘ook indien ervan wordt uitgegaan dat dit 

telefonische contact heeft plaatsgevonden, onvoldoende feiten zijn komen vast te staan om de 

gewraakte uitlatingen van Smit over Westenberg te rechtvaardigen’. Tsja, tegen zoveel waanzin is 

niets meer in te brengen. Als iedereen maar blijft roepen dat het gras rood is houdt het dus op. Toch 

ziet Smit nog wel degelijk goede mogelijkheden in hoger beroep. Normaal gesproken zou dit vonnis 

absoluut moeten sneuvelen, maar hier staan dus hogere belangen op het spel. Zelden of nooit zal de 

onafhankelijkheid van een rechtbank zozeer onder druk hebben gestaan als in deze zaak. De 

weigering van de rechters in deze zaak de feiten (en de getuigen) te laten spreken voorspelt ook 

weinig goeds voor journalist Micha Kat die de uitlatingen van Smit optekende en tegen wie door 

Westenberg hoger beroep is ingesteld nadat Kat in eerste aanleg voor dezelfde Rotterdamse 

rechtbank had gewonnen. Hieronder volgt het complete overzicht van de zaak-Westenberg.

Een chronologisch overzicht van de zaak-Westenberg

2 april 2004: journalist Micha Kat krijgt sommatie van Hans Westenberg om binnen tien dagen aan te 

geven waarop hij zijn mededeling over hem in zijn boek Topadvocatuur baseert.

20 april 2004: Micha Kat en advocaat Hugo Smit, dan nog partner bij het topkantoor Simmons & 

Simmons Trenite, worden gedagvaard.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/595/advocaat-smit-gevierendeeld-door-rechtbank.html (1 of 3) [3/11/2009 12:27:57 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-klokkenluideroffline/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=67&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-klokkenluideroffline/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=73&mode=thread&order=0&thold=0
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
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6 september 2004: Westenberg probeert cruciale belastende stukken over hem buiten het geding te 

houden en intimideert daartoe zijn wederpartij Hugo Smit.

8 oktober 2004: conflict escaleert op een comparitie die was bedoeld om de partijen nader tot elkaar 

te brengen.

16 januari 2005: De Rotterdamse advocate Marianne Dumont legt verklaring af tegen Westenberg: 

ook zij werd verregaand geintimideerd door de rechter.

24 januari 2005: Pieter Lakeman, bedrijfsonderzoeker van naam en faam, legt verklaring af tegen 

Westenberg.

30 maart 2005: Westenberg zegt dat advocate Marianne Dumont een leugenachtige verklaring heeft 

afgelegd.

4 juli 2005: A. van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, aangeschreven over 

mogelijk corrumperende nevenactiviteiten van Westenberg.

31 oktober 2005: pleidooien voor de rechtbank Rotterdam. Westenberg valt fotograaf van HP/de Tijd 

aan.

25 november 2005: HP/de Tijd komt met verhaal De Vechtende Rechter van de hand van Thieu 

Vaessen.

7 december 2005: aan het licht komt dat Westenberg procedeert op kosten van de belastingbetaler 

via een geheim fonds van de Raad voor de Rechtspraak. Kat probeert hier meer duidelijkheid over te 

krijgen via een WOB-procedure.

14 december 2005: Kat behaalt een complete overwinning op Westenberg: de uitlating in zijn boek 

kan op geen enkele wijze onrechtmatig tegen Westenberg zijn. Advocaat Hugo Smit krijgt een 

bewijsopdracht in het kader waarvan getuigen zullen moeten worden gehoord. De enige krant die 

aandacht besteedt aan de overwinning van Kat is De Telegraaf in een kort stuk van de hand van Bart 

Mos.

22 december 2005: WOB-verzoek van Kat om nadere informatie over het ‘fonds’ dat rechters blijken 

te kunnen gebruiken om te procederen afgewezen.

17 maart 2006: Westenberg kondigt al vast aan in hoger beroep te gaan als hij niet wint van Smit.

7 mei 2006: SP-kamerlid Jan de Wit wil uitleg van Van Delden over het geheime ‘fonds’ dat de 

proceskosten van Westenberg betaalt.

12 mei 2006: eerste getuigenverhoor; Westenberg pleegt meineed.

24 mei 2006: Kat krijgt brief in handen van A. van Delden aan SP-kamerlid De Wit waarin Van 

Delden afstand neemt van het vonnis van de Rotterdams rechtbank waarin Kat vrijuit gaat en stelt 

dat wat Kat opschreef ‘niet door de beugel kan’.

30 mei 2006: Raad voor de Rechtspraak distantieert zich officieel van het vonnis pro-Kat van de 

Rotterdamse rechtbank.

15 september 2006: tweede getuigenverhoor. Dumont blijft bij haar eerdere verklaringen op schrift.

31 januari 2007: Nieuwe Revu komt met coververhaal De Liegende Rechter van de hand van Stan de 

Jong. De coverfoto is gemaakt op het moment dat Westenberg op 12 mei 2006 de rechtbank 

binnengaat voor het eerste getuigenverhoor waar hij meineed zal plegen. De fotograaf werd 

verregaand geintimideerd en moest zijn foto’s van de bewaking deleten, maar wist deze te behouden.

16 februari 2007: derde getuigenverhoor. Westenberg beschuldigt nu een collega van de zaken 
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Advocaat Smit gevierendeeld door rechtbank at Klokkenluideronline

waarvan hij zelf wordt beschuldigd. De voorzitter meldt in het proces-verbaal van deze ronde 

getuigenverhoren dat er een nieuwe (schriftelijke) ronde gaat komen.

14 november 2007: Westenberg kondigt hoger beroep aan tegen Kat.

23 januari 2008: Hugo Smit wordt veroordeeld; zijn uitlatingen over Westenberg tegen Kat zijn 

onrechtmatig en hij moet een schadevergoeding betalen.

20 maart 2008: Westenberg dient zijn stukken in inzake het hoger beroep tegen Micha Kat.

4 Reacties op “Advocaat Smit gevierendeeld door 
rechtbank”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  orca 

24 Jan 2008 om 20:20 

Dat wordt ‘n gevalletje Straatsburg

2.  P.uncia 

29 Jan 2008 om 19:31 

Wel Micha hoe kan ik je een persoonlijke vraag stellen?

3.  J. de Waal 
30 Jan 2008 om 12:15 

Dit moet je vergelijken met islamitisch recht. 
De getuigenis van 4 vrouwen is gelijk aan die van 1 man.

In Nederland moet je minimaal 4 harde getuigenissen hebben om Westenberg veroordeeld te krijgen. En dan 
nog zal Arb/ Hof pogen door middel van flink rekken een “verkeerde” beslissing (dwz ten nadele van 
Westenberg) te voorkomen. 
Het uiteindelijke effect is natuurlijk, dat de rechtspraak als byzantijns en onbetrouwbaar wordt gezien.
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SG Joris Demmink reikt politie-prijs uit
Gepubliceerd door Micha Kat 17 februari, 2008 in Algemeen. 

demmink.jpeg De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie tegen wie zeer sterke 

aanwijzingen bestaan van kindermisbruik en tegen wie zelfs aangifte is gedaan, 

heeft recent de ‘mr. Gonsalves-prijs‘ uitgereikt aan de politieregio Midden en West Brabant. In plaats 

van zich te moeten verantwoorden voor de rechter wegens de verdenking van een van de meest 

weerzinwekkende delicten uit ons strafrecht, staat Demmink ‘namens onze CDA-minister’ prijzen uit 

te reiken. Nederland anno 2008. Het land waar het uitspreken van het woord ‘klassenjustitie’ een 

taboe is en Joran van der Sloot met rust wordt gelaten (behalve dan door woedende burgers) na het 

wegwerken van een lijk van een jonge vrouw die hij eerst seksueel had gebruikt. Steeds duidelijker 

wordt wat dit kabinet bedoelde toen het bij monde van onze premier sprak over ‘normen en 

waarden’. Demmink zit ook nog gewoon op zijn post op het ministerie, zo bevestigt een 

woordvoerder waarmee geruchten worden weersproken als zou hij 

met een soot speciaal verlof naar huis zijn gestuurd. Zie ondermeer deze link voor meer backgrounds 

over de ‘affaire-Demmink’. Overigens heeft het OM het verzoek over te gaan tot vervolging van de 

heer Demmink afgewezen, een beslissing waartegen de aangevers in beroep zijn gegaan bij het 

Gerechtshof. Voor zover valt na te gaan heeft het Hof nog geen arrest gewezen.

2 Reacties op “SG Joris Demmink reikt politie-prijs 
uit”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Yurtdisi Egitim 

7 Mrt 2008 om 11:16 

does anyone knows if there is any other information about this subject in other languages?

2.  Joris Driepinter 

27 Jun 2008 om 14:00 

Zeg,

Woont die zak patat ook ergens?

Laten we hem eens een paar keer opzoeken thuis. Zomaar, ’s-avonds, in het weekend.

Wat toeters, wat spandoeken. “Wij eisen vervolging” misschien?

Eens kijken of het dan nog lang(er) stil blijft in de ‘doofpot’- media.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/616/sg-joris-demmink-reikt-politie-prijs-uit.html (1 of 2) [3/11/2009 12:28:07 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/02/demmink.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/02/demmink.jpeg
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=%22joris+demmink%22+aangifte&btnG=Google+zoeken&meta=
http://www.politiemwb.nl/news_nieuw.asp?parentid=7&artikelID=10191&rubriekID=145
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3311587/_Joran_vreest_voor_z_n_leven__.html?p=2,1
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/470/update-joris-demmink-2.html#more-470
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/464/demmink-op-veel-meer-punten-crimineel.html
http://www.stelling.nl/divers/baybasin.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/616/sg-joris-demmink-reikt-politie-prijs-uit.html/feed
http://www.desk-egitim.com/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


SG Joris Demmink reikt politie-prijs uit at Klokkenluideronline

Joris driepinter.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« ‘Consigliere’ Koeman nu lid VROM-raad Alleen De Groene rekent af met Groenink »

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165352 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/616/sg-joris-demmink-reikt-politie-prijs-uit.html (2 of 2) [3/11/2009 12:28:07 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/616/sg-joris-demmink-reikt-politie-prijs-uit.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Friendly fire-verhaal wordt terecht niet geslikt at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Alleen De Groene rekent af met Groenink Kamervragen over procedures tegen journalisten »

Friendly fire-verhaal wordt terecht niet geslikt
Gepubliceerd door Micha Kat 26 februari, 2008 in Algemeen. 

uruzgan.jpg Deze site meldde reeds direct nadat Dick Berlijn riep dat onze jongens in Uruzgan 

elkaar hadden neergemaaid dat deze extreem snelle lezing van de feiten uiterst 

verdacht is. Het is eenvoudigweg niet mogelijk dat zonder enig onderzoek reeds enkele uren na de 

tragische dood en de ernstige verwonding van in totaal drie Nederlandse soldaten wordt gesteld dat 

hier sprake is van ‘friendly fire’. Nu blijken ze ook in Uruzgan zelf in opstand te komen tegen deze 

gretigheid van Defensie om de waarheid naar zijn hand te zetten: minister Middelkoop moet 

opdraven om op locatie tekst en uitleg te geven. Een beetje soldaat laat zich immers niet zomaar 

door zijn eigen minister neerzetten als moordenaar van zijn eigen collega’s! Voor zo’n beschuldiging 

moet er toch minimaal een ietsjepietsje aan feitenmateriaal aanwezig zijn? In een column geeft Dick 

Berlijn voor het eerst enige inhoudelijke onderbouwing van de beschuldiging: bij de lijken zou 

Nederlandse munitie zijn aangetroffen en ook ‘metingen’ zouden de friendy fire-lezing bevestigen. 

Laat hem deze munitie dan ook produceren. Verder valt vooral de (alarmerende)… 

verbetenheid op waarmee zowel Berlijn als Middelkoop ons inwrijven dat de ‘feiten onomstotelijk vast 

staan’ en dat we de ‘autoriteiten moeten geloven op hun woord’ alsmede het ’spreekverbod’ dat 

enkele militairen in Uruzagan opgelegd hebben gekregen na lezing van het onderzoeksrapport. Nou, 

dat ‘geloven op het woord’: dat doen we dus niet. Onze inschatting: onze jongen zijn ‘gewoon’ 

neergeknald door de Talibaan maar dat mogen we van de Partij voor de Allochtonen en Job 

Knuffelkoning Cohen en Doekle ‘Bouwen en Benoemen’ Terpstra en al die andere supporters van de 

Islamitische medemens natuurlijk niet weten want anders gaan de moskeen in ons land in vlammen 

op….

4 Reacties op “Friendly fire-verhaal wordt terecht 
niet geslikt”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Ton Biesemaat 

26 Feb 2008 om 18:26 

Dit vind ik nou niet echt een sterke analyse. Friendly fire is toch veel beschadigender voor Defensie dan de te 
verwachten tegenstand van de Taliban? Waarom zou dan Defensie het argument friendly fire verzinnen? 
Defensie hoeft niet altijd de zaak te verdonkermanen zoals bijvoorbeeld wel gebeurde in de zaak Spijkers. 

Overal wordt trouwens het woordje Taliban achtergeplakt als het gaat om gevechtshandelingen met Pashtun-
stammen, drugssmokkelaars, Hekmatyar, mannen van wie hun gezin is weggebombardeerd, door ISI 
opgestookte stammen (Pakistaanse geheime dienst), rebellen (in sommige Pashtunogen) tegen het collabo-
bewind van Karzai of toch de Talibanbaarden. Of een verzameling van deze groepen. Micha Kat valt daarmee in 
dezelfde kuil als de mainstream media en om de verwarring groter te maken sleurt hij aan een lange 
Talibanbaard er ook nog de polderpolitiek bij die oorlogsdoden wegmoffelt onder de noemer friendly fire omdat 
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Friendly fire-verhaal wordt terecht niet geslikt at Klokkenluideronline

anders de Wilders-aanhang te vuur en te zwaard plunderend gaat rondtrekken. Geloof je het zelf, Micha?

2.  Theo Ichtus 

27 Feb 2008 om 05:40 

Tja, dat het niet waar kan zijn omdat het “extreem snel” geconstateerd is? En dat “WIJ” plunderend en 
brandschattend naar de moskee zouden optrekken omdat “ZIJ” op onze jongens hebben geschoten en dat 
daarom ook al de generaal meedoet met politiek correcte kul-verhalen? Gevalletje “Uiterst geraffineerd complot 
want kijk maar, geen spoor van bewijs dat het een complot zou zijn”? 

Dat het niet waar kan zijn omdat het in de NRC heeft gestaan is toch echt een al te grove vereenvoudiging van 
de werkelijkheid Micha, hoe onaardig JIJ de redactie aldaar ook inmiddels vindt - iets substantieler zijn bij je 
beschuldigingen graag. En in het friendly fire verhaal is volgens mij de term “moordenaar van collega’s” nog in 
het geheel niet gevallen - dat is een valse noot die JIJ de wereld in trompettert…

3.  Ben 

29 Feb 2008 om 09:17 

Een reden zou kunnen zijn, om geld vrij te maken om apparatuur te kunnen kopen ter voorkoming van friendly 
fire. Zie uitzending van nieuwslicht dd 23-02.

Quote:”Menno test militaire TomTom om friendly-fire te voorkomen. Onlangs kwamen twee Nederlandse 
militairen om door kogels van hun collega’s. Het ministerie van Defensie wil vanaf 2011 enkele duizenden 
infanteristen uitrusten met een communicatie- en informatiemodule, waarmee ze in een scherm kunnen zien 
waar zijzelf en hun medestrijders zich bevinden. Dat systeem moet het risico van friendly-fire verkleinen.”

Het moet zo zijn dat defensie al voor dit friendly-fire bezig was, met deze aankoop te plannen.

4.  Captain Jack 

6 Mrt 2008 om 14:52 

Een (pers)bericht over friendly fire slachtoffers is inderdaad ernstig. 
Een verklaring kan zijn dat NL militairen door infiltranten binnen de ANA gedood zijn. Vervolgens hebben 
andere NL-ers de twee ANA’s onder vuur genomen. Dit lijkt te worden bevestigd in een verslag waarbij de twee 
omgekomen ANA-militairen anders waren gekleed en terug liepen naar “hun” troepen. 
Deze mogelijkheid lijkt nog ernstiger, immers wij leiden ANA’s op, maar deze zijn amateuristisch en keren zich 
mogelijk tegen de opleiders.
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Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht
Gepubliceerd door Micha Kat 17 januari, 2008 in Algemeen. 

sneuvelen.jpg Om meerdere redenen is de lezing dat de twee Nederlandse militairen afgelopen 

weekeind om het leven zijn gekomen door Nederlandse kogels very hard to 

swallow. Door alle betrokkenen werd steeds maar weer benadrukt dat het die nacht ‘zo’n chaotische 

situatie’ was: donker, greppels, bomen, slecht weer; tsja, het is toch wel erg triest als je dit soort 

dingen naar voren moet brengen om te ‘verklaren’ dat twee soldaten om het leven zijn gekomen. 

Maar als het zo’n ‘onoverzichtelijke chaos’ was, hoe kan commandant Dick Berlijn dan weten dat de 

twee door friendly fire zijn getroffen? De enige mogelijkheid zo’n verregaande conclusie te kunnen 

trekken lijkt me ballistisch onderzoek, maar daar horen we dus niets over. Een andere zeer verdachte 

omstandigheid is de snelheid (binnen een enkele dag!) en voortvarendheid waarmee deze conclusie 

naar buiten werd gebracht, nog wel door Defensie zelf! Moet niet alles altijd eerst ‘uitvoerig worden 

onderzocht’ alvorens er conclusies kunnen worden getrokken? Nee, this stinks and smells as hell! De 

ervaring leert immers ook dat als Defensie zoiets naar buiten brengt uit vrije wil, ze daar een belang 

bij hebben. De vraag is nu: wat zou het belang kunnen zijn voor de Staat naar buiten te brengen dat 

de soldaten door eigen vuur zijn gedood? 

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de twee echt door friendly fire zijn getroffen. Maar als dat zo 

zou zijn, zou dat nooit zo snel en op deze manier naar buiten zijn gebracht, als het al uberhaupt naar 

buiten gebracht zou zijn. Dan zou eerst alles uitvoerig zijn onderzocht. Nu reeds een dag na het 

incident ‘de waarheid’ op straat ligt heeft het er alle schijn van dat we hier te maken hebben met een 

spin met als doel damage control. Dit zijn mogelijke verklaringen voor het spinnen van het friendly 

fire-verhaal:

1. Voor de moraal van de soldaten in Uruzgan is het uiteindelijk toch beter te verkroppen dat de twee 

door eigen vuur om het leven zijn gekomen dan door die enge Talibaan met die baarden

2. De Staat vreest voor afbrokkelende steun aan het thuisfront als wordt erkend dat de Talibaan twee 

van onze jongens hebben omgelegd. Nu gaat het tenslotte slechts om een ‘noodlottig ongeval’ net als 

bij al die helikopters die de afgelopen jaren in Afghanistan ‘in slecht weer en onder chaotische 

omstandigheden’ ‘tegen bergen zijn opgevlogen’.

3. De Staat vreest voor ongeregeldheden in de chaotische melting pot van de Nederlandse 

multiculturele samenleving als bekend zou worden dat twee van onze jongens door extreme Moslims 

om het leven zijn gebracht.
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Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht at Klokkenluideronline

verdacht”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  T.van Hoek 

17 Jan 2008 om 19:35 

Ik geloof het recht. We zijn weer op weg naar een blamage. 
En we blijven nog 2 jaar. Genoeg tijd om compleet af te gaan. 
Helaas.

O ja, die Talibaan,is dat iets nieuws in de Efteling. 
Een soort achtbaan of zo? 
Of hebben we het over de TaliBAN uit AfghanisTAN.

2.  Ubu Roy 

17 Jan 2008 om 23:28 

Nou, dan hebben onze spindokters goed werk geleverd! Want mijn eerste gedachte was; ‘zie je wel ze schieten 
gewoon op alles wat beweegt en dat ze de burgerbevolking ontzien is een sprookje wat ze vanaf nu verder 
helemaal achterwege kunnen laten.’

3.  Jaap 

19 Jan 2008 om 15:03 

Toch wel knap en strategisch doortrapt van de Taliban om de vijand zichzelf uit te laten schakelen…

4.  Audie 

26 Jan 2008 om 22:30 

Inderdaad geen idee waarom dat ‘friendly fire’-verhaal zo snel naar buiten is gebracht.

Wat betreft de reden: niets is zo funest voor het moreel van de soldaten als verliezen door eigen vuur 
veroorzaakt worden. Verklaring 1 gaat dus niet op.

Soldaten worden juist meer gebrand om de vijand terug te slaan als ze weten dat die een paar van hun 
makkers hebben omgebracht. Daarom is oorlog zo’n mooi zichzelf in standhoudend mechanisme (totdat men 
volkomen opgebrand is).

Taliban extreme moslims? Bijna iedereen begrijpt wel dat als een vijandelijke strijdmacht jouw land binnenvalt, 
je je daartegen mag verzetten, gewapenderhand.

Waarom dus toch dat verhaal zo snel naar buiten gebracht? Waarschijnlijk lagen de feiten zo overduidelijk dat 
daar geen spin meer aan hielp. Dus vrijwel iedere soldaat in Uruzgan was er al van op de hoogte en dan hadden 
ze die allemaal moeten censureren.

1.  Friendly fire-verhaal wordt terecht niet geslikt | 
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Alleen De Groene rekent af met Groenink at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« SG Joris Demmink reikt politie-prijs uit Friendly fire-verhaal wordt terecht niet geslikt »

Alleen De Groene rekent af met Groenink
Gepubliceerd door Micha Kat 18 februari, 2008 in Algemeen. 

groenink.jpg Waar je ook komt, wie je ook spreekt over het debacle rond ABN Amro: iedereen 

wijst naar die ene incompetente en megalomane zondebok: de graaiende 

Groenink. De man die zijn bank eerst door het tolereren en zelfs stimuleren van fraude en corruptie 

in de VS buitenspel zette in het internationale consolidatie-circus en vervolgens een mogelijke 

reddende fusie met ING liet ploffen omdat hij perse zelf op de troon wilde kruipen. De man ook die 

volledig in paniek raakte toen hij in de VS werd geconfronteerd met een rapport over de activiteiten 

van ABN Amro in Dubai en begon te krijsen dat ‘het rapport moest worden vernietigd’. Order to 

destroy kopt De Groene deze week in een reconstructie van het ‘Amerikaanse drama’ van ABN Amro. 

Het marginale weekblad is het enige medium in ons verkankerde landje dat durft af te rekenen met 

de meest gecorrumpeerde en incompetente CEO uit de geschiedenis van het Nederlandse 

bedrijfsleven. Alle andere kranten en tijdschriften zijn de bang en te laf. Zo zien we opnieuw: alleen 

totaal marginale media en websites (zoals ook deze) kunnen anno 2008 de waarheid nog schrijven. 

Vermoedelijk horen we nooit meer iets van en over Grijpman Groenink die als laatste wapenfeit op 

zijn ‘palmares’ kan zetten het achteroverdrukken van de complete kunstcollectie van ABN Amro. 

Hoe zal Groenink de rest van zijn leven slijten? Hoe gaat hij om met de wetenschap dat de 

belangrijkste onderneming van ons land door zijn incompetentie en grootheidswaanzin te gronde is 

gegaan? Zal er ooit nog een boek of een artikel verschijnen -los dan van een enkele oprisping in De 

Groene- dat definitief afrekent met deze opgeblazen luchtballon die uitsluitend carriere heeft kunnen 

maken door intimidatie en machismo?  Vermoedelijk niet. Want dat Rijkman zo ver heeft kunnen 

komen en zijn bank heeft kunnen vernietigen is zeker ook ten dele de schuld van de falende media 

die het nooit hebben aangedurfd zijn ware aard te onthullen terwijl er daartoe genoeg aanwijzingen 

en aanleidingen waren.

5 Reacties op “Alleen De Groene rekent af met 
Groenink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  henk 

18 Feb 2008 om 21:55 

In de serie Adel verplicht op Kleintje Muurkrant (http://www.stelling.nl) worden enkele akkefietjes van de 
Belgische bijna-Fortiscollega van Groenink, Graaf Maurice Lippens, omstandig uit de doeken gedaan.
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Alleen De Groene rekent af met Groenink at Klokkenluideronline

20 Feb 2008 om 20:09 

Aan Pamela Hemelrijk. Beste Pamela, ik moet helaas weer even Off-topic zijn deze keer, maar het is gebleken 
dat onze Joop den Uijl een groot bewonderaar was van….Adolf Hitler. Het oorlogsverleden van Joop is nooit 
goed bekend geworden en was gehuld in mistigheid. Leden van het verzet waren al jaren van overtuigd dat 
Joop fout moet zijn geweest in de oorlog. Dat bewijs is nu gevonden. Lees hieronder het blog:

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/02/20/354539.aspx

3.  Harald 

20 Feb 2008 om 22:40 

De Groene “totaal marginaal” lol, jaja het zal wel wat moeite gekost hebben om een oude media publicatie te 

prijzen, dan maar zo zeker :)

4.  joost 

21 Feb 2008 om 03:53 

Toen abnamro bezig was die italiaansebank over te nemen schreef ik een reactie bij iex.nl dat hij de bank ten 
gronde richte.Had niet gedacht dat het echt ging gebeuren maar helaas wel.Een solide oude bank door zo,n 
wise guy ten onder gegaan

5.  Joris 

22 Feb 2008 om 22:58 

Ja, inderdaad hilarisch hoe De Groene wordt geprezen en tegelijkertijd gekleinerd. Dit ‘tolaal marginale’ 
tijdschrift ligt wel in vrijwel elke kiosk.

Verder hulde aan een ieder die gepast de witte boordencriminelen onder de loep neemt.
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Smaak rond ABN Amro wordt steeds viezer at Klokkenluideronline
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« Wie verlost ons van subsidie-bitch Tahir? Advocaat Smit gevierendeeld door rechtbank »

Smaak rond ABN Amro wordt steeds viezer
Gepubliceerd door Micha Kat 23 januari, 2008 in Algemeen. 

groenink1.jpg Denken we allemaal dat we na de overname van ABN Amro door het ‘consortium’ 

eindelijk zijn verlost van de puinhopen die Groenink heeft achtergelaten, blijkt nu 

dat de SEC met een onderzoek komt naar handel met voorkennis! De conclusie kan bijna wel luiden 

dat het er steeds meer op begint te lijken dat Groenink cs. in de periode van de overnamestrijd er 

alles aan gedaan hebben op zo veel mogelijk fronten een scheve schaats te rijden…. Deze website 

heeft de kolderieke strapatsen van Rijkman ‘30 miljoen’ Groenink vanaf het begin gevolgd. Hier een 

overzicht:

1. ABN Amro blijkt een extra laakbare rol te hebben gespeeld bij het uitbreken van de kredietcrisis 

via een door de bank ontwikkeld produkt ‘CPDO’. 

2. Groenink laat een fusie met ING afketsen omdat er niet genoeg ruimte is voor zijn eigen 

megalomane ambities. 

3. Groenink probeerde via een ‘truc’ (de stiekume verkoop van de Amerikaanse bank LaSalle) het 

biedingsproces te manipuleren.

4. ABN Amro blijkt op allerlei niveau’s delicten te hebben gepleegd en Groenink heeft opdracht 

gegeven bepaalde stukken te vernietigen; het is allemaal uitgebreid beschreven in the Wall Street 

Journal maar kreeg in Nederland vrijwel geen aandacht. Lees ook dit stuk van deze site over deze 

affaire.
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« Super-PL Harm Brouwer is spoor geheel bijster SG Joris Demmink reikt politie-prijs uit »

‘Consigliere’ Koeman nu lid VROM-raad
Gepubliceerd door Micha Kat 14 februari, 2008 in Algemeen. 

koeman.jpg Schiphol-advocaat en partner van Stibbe Niels Koeman is recent benoemd als lid 

van de VROM-raad, een invloedrijk adviesorgaan op het gebied van ruimtelijke 

ordening, volkshuisvesting en milieu. Een opmerkelijke keuze. Allereerst omdat Koeman natuurlijk 

primair de belangenbehartiger is van Schiphol waarop zijn hele praktijk zowat draait. In die VROM-

raad zal Koeman dus vooral de belangen van de luchthaven gaan dienen en de uren die hij in de raad 

doorbrengt zullen ook wel bij Gerlach cs. worden gedeclareerd. Het geeft opnieuw aan hoezeer de 

belangen van de overheid en Schiphol (Koeman werd door de ministerraad benoemd op voordracht 

van milieu-minister Cramer) zijn verweven. De voorzitter van de Raad is Henri Meijdam die al 

belangenbehartiger van Schiphol nauwelijks nadere introductie behoeft. De VROM-raad kan dus beter 

de VROEM-raad worden genoemd naar het geluid van opstijgende en landende vliegtuigen. Maar 

ernstiger aan de benoeming van Koeman is nog wel dat de jurist zelf herhaaldelijk blijk heeft gegeven 

niet te beschikken over de noodzakelijke integriteit voor het lidmaatschap van een belangrijk 

adviesorgaan van de overheid. Chipshol-oprichter Jan Poot noemde hem al een ‘consigliere’ die de 

luchthaven met oneigenlijke middelen bedient en wederpartijen zoals Chipshol intimideert en bedriegt. 

Er lopen nog altijd zware tuchtklachten tegen Koeman omdat hij zich heeft bediend van allerlei 

laakbare trucages om Chipshol te benadelen. In een verder verleden is Koeman in de problemen 

gekomen bij een under cover-operatievan Pieter Storms waarbij hij zelfs bereid bleek tot valsheid in 

geschrifte. In de betreffende link staat aan het einde nog meer informatie over te praktijken van deze 

‘topadvocaat’ en nu dus ook top-adviseur van het kabinet en de tweede kamer.
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« Hoe Nina Brink de persvrijheid om zeep helpt ‘Consigliere’ Koeman nu lid VROM-raad »

Super-PL Harm Brouwer is spoor geheel bijster
Gepubliceerd door Micha Kat 11 februari, 2008 in Algemeen. 

super-pl.jpg De hoogste man van ons OM, Harm Brouwer, stapelt in zijn loopbaan de ene flater 

op de andere. Wij volgen zijn strapatsen nu al meerdere jaren en kunnen slechts 

een conclusie trekken: de ineenstorting van onze rechtsstaat wordt geheel en al gepersonifieerd in de 

figuur van de blunderende bralaap Brouwer. De laatste parel in zijn kroon is wel de ‘loftrompet‘ die hij 

meent te moeten afsteken over de Joran-onthullingen van Peter R. de Vries. Amper anderhalf jaar 

geleden probeerde de super-PL Peter R. immers nog te vloeren met een van zijn pathologische 

leugens waarvoor hij later zijn excuses moest aanbieden. Diep door het stof kroop de super-PL voor 

Peter R. en dus kiest Brouwer nu eieren voor zijn geld: slijmen met Peter! In plaats van met zijn 

geestverwanten mee te doen met het ‘Peter-bashen’ en op te komen voor zijn eigen OM roept de 

super-PL nu opeens dat burgers ook een rol moeten krijgen in de opsporing! Of althans dat ‘hierover 

een debat moet worden gevoerd’. Het zou aardig zijn eens een lijstje samen te stellen van de 

belangrijkste blunders (zeg maar liever: pathologische leugens) van Brouwer. Dan kan de lezer zelf 

oordelen over de kwaliteiten van deze super-PL. 

28 november 2003: op een symposium van de Jonge Balie te Utrecht roept Brouwer (dan nog 

president van de rechtbank te Utrecht) vanuit de zaal dat een brief geschreven door 14 raadsheren 

van het Hof te Leeuwarden over hun ‘nepotistische’ president Carla Eradus ‘een falsificatie’ is terwijl 

de echtheid op dat moment al lang is vastgesteld.

6 september 2005: Op het moment dat de inmiddels voorzitter van het College van PG’s van het 

OM voor de camera van NOVA op dinsdagavond 6 september in alle toonaarden ontkende dat er 

bewijs was achtergehouden in de Schiedammer Parkmoord-zaak had hij reeds een interne brief 

gestuurd waarin hij het tegendeel toegaf: het NFI had wel degelijk feiten gemeld die door het OM 

buiten de strafzaak zijn gehouden.

1 augustus 2006: De super-PL verklaart dat de kinderporno op de computer van Joost Tonino erop 

is gezet ‘nadat Tonino de computer had afgedankt’ waarmee hij Peter R. de Vries impliciet 

beschuldigt van bedrog. Al binnen een dag moet de super-PL deze ‘analyse’ terugnemen en zijn 

excuses aanbieden.

Het gaat in deze drie gevallen dus om het moedwillig ontkennen van de waarheid c.q. het vervangen 

van de waarheid door een eigen prive-waarheid die de super-PL beter uitkomt. De conclusie moet 

toch luiden dat we hier te maken hebben met een pathologische fantast. Deze fantast heeft thans, na 

de uitzending van Peter R. in volslagen paniek geraakt, zijn eigen wetenschappelijk bureau de 

opdracht gegeven ‘de vraagstukken rond de actieve betrokkenheid van de burgers bij de opsporing in 

kaart te brengen’. Waarom wordt deze man niet stante pede naar huis gestuurd en vervangen door 

Peter R. de Vries?
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11 Reacties op “Super-PL Harm Brouwer is spoor 
geheel bijster”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  anne 

11 Feb 2008 om 18:34 

Harm Brouwer staat onder leiding van de van een volgens de aangifte super crimineel Joris Demmink. De super 
procureur generaal van Justitie. Een orgaan waar niemand zijn vingers durft te branden. Zoek voor de 
aardigheid met Google een s naar “regina louf” (tussen quotes) en zie waar de toplaag van onze maatschappij 
toe in staat is. Van Joran van der Sloot is inmiddels ook bekend dat pooiers tot zijn bekenden horen. En Joran 
van der Sloot is opgevoed door papa (rechter in spe) Paul van der Sloot.

2.  Inanna 

19 Feb 2008 om 21:40 

Beste Micha, er gebeurt nog steeds een hoop rond Joran en onze PR. Lees even deze draadjes op NWO-INFO. 
Uit de reacties blijkt wel dat er iets grondig mis is met de “ontknoping” van PR de Vries.

http://www.nwo-info.nl/2008/02/11/en-wat-als-joran-onschuldig-blijkt/ 
http://www.nwo-info.nl/2008/02/19/waarom-joran-niet-wordt-aangehouden/

3.  Speurneus 

20 Feb 2008 om 17:02 

Medewerkers Peter R. de Vries zijn zelf… crimineel!Boeven vang je met boeven! Niemand die dat beter weet 
dan misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Daarom maakt De Vries dan ook gebruik van criminelen om 
misdadigers in zijn programma aan de schandpaal te nagelen. Alleen: dat mag niemand weten. Zo leek het of 
De Vries persoonlijk de oude moordzaak Bolhaar oploste door nijver speurwerk, maar in feite was het de 
veroordeelde Michel K. die de zaak oploste…Michel K. was een man die in informatie handelt. Informatie die 
voor de gewone burger of journalist niet voorhanden is. Wie een bankrekeningnummer van een wanbetaler wil 
weten om beslag te leggen of een sofinummer wil weten, kon bij Michel K. terecht, want die wist de wegen om 
die informatie die onder de privacywetgeving valt, boven water te krijgen.Inmiddels is Michel K. van professie 
veranderd, want zijn werkwijze leidde er uiteindelijk toe dat hij in april 2003 werd gearresteerd en niet veel 
later werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar voor overtreding van de privacywetgeving. Maar nu 
Michel K. weer op vrije voeten is, is hij zo woedend over het feit dat hij alleen aan de schandpaal werd genageld 
en zijn opdrachtgevers buiten schot bleven, dat hij besloten heeft om voor eens en voor altijd opening van 
zaken te geven! Dat doet hij deze week in HP/De Tijd waar hij zonder enige schroom vertelt dat hij de man is 
die het feitenmateriaal aanleverde voor een aantal geruchtmakende televisie-uitzendingen, want Hilversum en 
Aalsmeer maakten maar al te graag gebruik van de verboden diensten van Michel K. Michel K: “In het begin 
had ik het nog niet zo door, omdat de naam van de opdrachtgever zelden expliciet werd vermeld. Wel viel het 
me op, dat ik steeds vaker antecedentenonderzoeken moest verrichten, ook naar echt zware jongens. Tot ik op 
een gegeven moment een uitzending van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever zag. Verdomd, dat heb ik 
uitgezocht, besefte ik toen.”En terwijl Peter R. de Vries op het scherm met de eer ging strijken, zat Michel K. 
zich in zijn cel te verbijten. Zo deed Michel o.a. onderzoek voor het programma Peter R. de Vries, 
misdaadverslaggever. Michel K. verzamelde informatie over de zigeunerfamilie Petalo, de moord op het meisje 
van Nulde, Edwin de Roy van Zuidewijn. De broer en de moeder van Fortuijn-moordenaar Volkert van der G, 
dubieuze vastgoedhandelaren in Amsterdam en een arsenaal aan grote en kleine oplichters. Zaken die na het 
onderzoek van Michel K. triomfantelijk op het scherm werden gebracht door Peter R. de Vries…. En zelfs de 
geruchtmakende moordzaak Bolhaar werd door Michel K. opgelost! Michel K.: “Ik ben ook diegene geweest die 
een doorbraak in de zaak Bolhaar heeft bewerkstelligd. Ik wist de ex-vriendin van verdachte Louis H. op te 
sporen, aan wie hij de moord op Corina Bolhaar en haar twee kinderen zou hebben opgebiecht.” Dat Michel K. 
geen leugenaar is, bewijst een fax van 23 januari 2002 waarin hem gevraagd wordt de ex-vriendin te traceren. 
Het was niet lang daarna dat Peter R. de Vries de oude zaak Bolhaar op het scherm bracht en de dader 
vervolgens achter de tralies verdween. Peter R. de Vries kreeg dan ook alle complimenten, maar in 
werkelijkheid was het de veroordeelde Michel K. die de doorbraak in de zaak forceerde met de door hem 
aangedragen informatie!Saillant detail: Peter R. de Vries zegt Michel K. niet te kennen, maar geeft wel toe dat 
zijn programma wel eens sporadisch gebruik maakt van handelsinformatiebureaus zoals Michel K. dat runde. 
Tegelijkertijd ontkent De Vries dat hij Michel K. kent. En dat blijkt ook waar te zijn, want Michel K. is niet 
rechtstreeks door Peter zelf ingeschakeld, maar door diens medewerker Bert Santema. Santema is een ex-
politieagent die wegens het weigeren van een dienstbevel door de Rotterdamse korpsleiding ontslagen werd. 
Een dienstbevel dat hem in 1995 overigens verbood contact op te nemen met Peter R. de Vries… Bijna direct na 
zijn ontslag bij de politie, startte Santema zijn eigen detectivebureau met als grootste klant Peter R. de Vries…
Op de website van Santema is De Vries dan ook vol lof over zijn medewerker. “Santema is vervolgens niet bij 
de pakken neer gaan zitten, maar heeft zijn kwaliteiten direct ingezet voor een eigen onderzoeksbureau. En 
daar mogen we blij om zijn, want niet gehinderd door bureaucratische rompslomp levert hij als vanouds 
vakwerk af.” Dat Santema daarbij de wet aan zijn laars lapt, lijkt De Vries minder te deren onder het motto 
‘wat niet weet, wat niet deert’, want officieel weet De Vries natuurlijk niets van de onorthodoxe methode die 
Santema hanteert. Of zoals De Vries het in HP/De Tijd verwoordt: “Bert Santema is niet bij mij in dienst, drijft 
een eigen vennootschap en heeft derhalve zijn eigen verantwoordelijkheid. Santema zelf geeft vrijwel 
onmiddellijk toe dat hij informatie voor De Vries verzamelt en dat hij daarbij gebruik maakt van 
handelsinformatiebureaus ontkent hij ook niet. “Maar het meeste werk doe ik zelf door observatie-onderzoek”, 
laat Santema weten. Het is diezelfde Santema uit wiens mond Michel K. hoort dat in de zaak Bolhaar de credits 
eigenlijk naar Michel K. hadden moeten gaan en niet naar Peter R. de Vries, de man die zo triomfantelijk op het 
scherm de bijna verjaarde moord oploste…Peter R. de Vries blijkt overigens niet de enige programmamaker te 
zijn die gebruik maakt van handelsinformatiebureaus, die om aan hun informatie te komen de wet overtreden. 
Ook het gestopte SBS6-programma Stem van Nederland, De Week van Willibrord, het TROS-programma 
Opgelicht en het weekblad Panorama schakelen dit soort bedrijfjes, waarvan er een kleine honderdvijftig zijn in 
ons land, in om het vuile werk te doen waaraan geen journalist zich zal branden omdat het strafbaar is…
Hagenaar Michel K. is nu zijn gevangenisstraf er op zit, woedend, want alleen hij verdween achter de tralies, 
terwijl al die andere 149 bedrijfjes die precies hetzelfde doen, buiten schot blijven. K. weet ook waarom, want 
niet alleen de sensatiemedia maken gebruik van de diensten van de bureautjes, ook de overheid, banken en 
verzekeringsmaatschappijen zijn klanten bij die bureau’s die dag in, dag uit de wet overtreden!
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4.  Speurneus 

10 Jul 2008 om 23:32 

Michel K. 
Moord opgelost dankzij oplichter

AMSTERDAM (AD) - De politie heeft de moord op Corrina Bolhaar (33) en haar twee kinderen, gepleegd in 
1984, kunnen oplossen dankzij de hulp van een voor oplichting veroordeelde ‘privé-detective’.

De cruciale informatie die deze man aanleverde, verkreeg hij door misleiding. Hij eist de beloning op voor de 
gouden tip, maar justitie weigert die toe te kennen.

De moord op Corrina, Sharon (6) en Donna (9) Bolhaar uit Amsterdam-Zuid wordt vandaag en morgen 
behandeld door het gerechtshof in Amsterdam. De politie wist de zaak nooit op te lossen, tot 
misdaadverslaggever Peter R. de Vries in 2002 een getuige vond. Deze verklaarde dat de huidige verdachte 
Louis H. de driedubbele moord had toegegeven.

De Vries vond de getuige via een recherchebureau. Dat maakte gebruik van de Haagse ‘privé-detective’ Michel 
K., een Hagenaar die vaker tegen betaling mensen opspoort en vertrouwelijke gegevens verkrijgt. Door 
ambtenaren te misleiden, verkreeg hij gegevens over de kroongetuige uit de Gemeentelijke Basis Administratie. 
Ambtenaren mogen die informatie niet vrijgeven.

K. doet al jaren onderzoek naar criminelen en bekende Nederlanders, over wie hij vertrouwelijke informatie 
verkoopt aan media, advocaten, banken en zelfs ministeries. Voor zijn werk kreeg K. in 2003 een half jaar 
gevangenisstraf: hij had gegevens verzameld door zich aan de telefoon voor te doen als iemand anders, 
bijvoorbeeld als een collega van een ambtenaar of bankmedewerker.

Door het werk van Michel K. belandden de privé-gegevens van de kroongetuige in de zaak-Bolhaar op het 
bureau van De Vries. Gert-Jan van Oosten, advocaat van Louis H., noemt dat ‘idioot’.

,,De Vries gaf opdracht gegevens te achterhalen die niet legaal verkregen kunnen worden. Als hij zo op 
onrechtmatige manier aan privacygevoelige gegevens is gekomen, is dat schandalig. Doordat De Vries op deze 
manier wist waar de getuige woonde, is mijn cliënt weer verdacht geworden”, aldus Van Oosten.

Hij zal het geval noemen op de zitting, maar hij kan het niet gebruiken tegen justitie. ,,Maar ik sluit civiele 
stappen tegen De Vries niet uit.”

Justitie loofde ooit 30.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak en Michel K. eist dat nu op. Maar de 
Amsterdamse hoofdofficier Leo de Wit schreef in een reactie aan K. dat de politie de vrouwelijke getuige zelf 
ook wel had kunnen traceren. Justitie geeft inmiddels toe dat dat maar de vraag is. ,,Mede door de uitzending 
van De Vries kwam de zaak weer aan het rollen. Hij heeft verklaringen boven water gehaald die nieuwe 
inzichten brachten.”

Peter R. de Vries beaamt dat hij zo nu en dan gebruik maakt van de diensten van externe bureaus. De rol van 
Michel K. in onder meer de zaak-Bolhaar beweert hij zelf niet te kennen.

,,Ik ken deze man verder niet. Ik ben daar gewoon niet verder over ingelicht”, zegt De Vries. ,,Als hij zich met 
een valse naam heeft uitgegeven bij gemeentelijke instanties, dan vind ik dat ook wel ver gaan.”

,,Justitie heeft diverse zaken opgelost met informatie die ik boven tafel heb gekregen”, zegt Michel K. ,,Maar als 
dank heeft justitie mijn huis verkocht en beslag gelegd op al mijn overige bezittingen. En ik heb zes maanden in 
de cel gezeten.”

5.  E-bee 

11 Jul 2008 om 00:42 

Tsss. Niet ieder is het eens met de uitkomst van zijn bevindingen… 
Lijkt wel een bountyhunter.

Oh, de zeer weledelgeboren heer Leo de Wit had het zelf wel “op kunnen lossen”? 
Oh, toch weer niet..? 
Dus werd er niets uitgekeerd, laaaaag…zeg. 
Scheelt effies 30.00 euries, lekker hoor. 

Wat is dat voor een zooitje? 
Rechtsprekers?

6.  waarheidsvinder 

11 Jul 2008 om 11:42 

E-Bee wat een voortshrijdend inzicht!!!!!!!!. Hoofdofficier Leo de Wit gaf inderdaad ondermeer als antwoord dat 
ze het zelf ook hadden gekund. Binnen afzienbare tijd zal ik dit schrijven op internet publiceren.

7.  waarheidsvinder 

11 Jul 2008 om 11:44 

VOORTSCHRIJDEND IS HET

8.  waarheidsvinder 

11 Jul 2008 om 12:34 

`Privé-bewijs geslikt voor zoete koek’ 
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Kritiekloze omgang van rechters met extern bewijs verontrust raadsheer

NRC Handelsblad, 23-09-2004

Het lijkt zo mooi: particuliere speurders die bewijs voor een strafzaak aandragen. Maar wie toetst eigenlijk of 
dat bewijs wel deugt? Rechters zijn vaak te weinig alert. 

AMSTERDAM, 23 SEPT.

Het is zomaar een voorbeeld. Een klant slaat alarm bij zijn bank. Er is 9 miljoen gulden van zijn rekening 
overgeboekt, terwijl hij daar geen opdracht toe heeft gegeven. De bank stelt een onderzoek in, dat verricht 
wordt door de interne veiligheidsdienst. Er blijkt gerommeld te zijn met valse handtekeningen, overboekingen 
naar belastingparadijzen en schimmige tussenpersonen. De zaak wordt opgelost en een bankmedewerker wordt 
door het openbaar ministerie (OM) vervolgd. De rechter krijgt een uitgebreid dossier, waar politie en OM maar 
weinig werk aan hebben gehad. Het is panklaar door de Veiligheidsdienst van de bank overhandigd, compleet 
met verhoren van de verdachte, conclusies over de vervalste handtekeningen en een lijst met 
telefoongesprekken die de verdachte gevoerd had.Het klinkt mooi. Maar wie toetste eigenlijk of de privacy van 
de medewerkers niet was geschonden toen de telefoongegevens werden ingebracht? Was er iemand die met 
nader onderzoek controleerde of de conclusie over de valse handtekeningen eigenlijk wel klopte? En wie keek of 
de speurders van de bank het particuliere opsporingstraject goed hadden bepaald? Het antwoord op deze 
vragen zou eigenlijk niet zo moeilijk moeten zijn: de politie en het OM zouden het werk van particuliere 
rechercheurs standaard onder de loep moeten nemen. En als die instanties het niet doen, zou de rechter er 
uiteindelijk een kritische blik op moeten werpen.Maar de realiteit is anders, stelt Leo Nuis, oud-advocaat-
generaal bij het Haagse Gerechtshof en tegenwoordig raadsheer in het Amsterdamse Hof. Nuis bestudeerde, in 
opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de manier waarop resultaten van particulier recherche-onderzoek 
wordt gebruikt in strafzaken (gepubliceerd in Particulier speurwerk verplicht, in de serie `Forensische studies’). 
Hij schrok van de uitkomsten: ,,Dat de particulier onderzoeker oprukt, verbaast me niet. Het is al heel gewoon 
dat oud-opsporingsambtenaren overstappen naar het bedrijfsleven en daar onderzoeksresultaten presenteren 
die erg lijken op ambtsedige processen-verbaal. Daar is ook niet zo veel mis mee. Maar het is wel uiterst 
verontrustend dat je steeds vaker tegenkomt dat de instanties die het werk van deze onderzoekers moeten 
controleren dat eenvoudigweg nalaten.” 
In zijn onderzoek, waarin Nuis een aantal dossiers bestudeerde, kwam hij curieuze zaken tegen. Een verdachte 
die door een detectivebureau werd geobserveerd omdat de politie geen auto beschikbaar had. Een telefoontap 
die werd verleend op basis van particulier onderzoek. Een gesprek met een informant door een privé-
rechercheur. Nuis: ,,Dan denk ik: jongens, jongens, realiseren we ons wel waar we mee bezig zijn? Hoe kan het 
OM zo’n zaak vervolgen zonder dat men eerst zelf heeft gecontroleerd of alles wel goed verlopen is? Of er 
misschien nog wel een andere verdachte was? Of dat het bedrijf dat de gegevens aanlevert niet een eigen 
belang heeft? Toch komt het echt voor dat er zonder verder eigen onderzoek, op basis van particulier 
recherchewerk, zó een dagvaarding uitgaat.” Het werkt ook andersom, zo blijkt uit Nuis’ onderzoek: ,,Ook 
advocaten nemen hun toevlucht tot het aanleveren van ontlastend bewijs dat is vergaard door particuliere 
recherchebureaus. Politie en OM hebben kennelijk geen tijd of capaciteit meer om dat zelf te doen en dan gaat 
het dus maar op deze manier. Het is een tendens die niet te keren is.” Het onderzoek laat zien dat het geen 
automatisme is dat de rechter de cruciale vraag stelt: wie deed er onderzoek en was diegene wel bevoegd? 
Nuis vond in de jurisprudentie zelfs een Hoge Raad-arrest dat gegevens van een interne controledienst toeliet 
omdat het bedrijf `overeenkomstig de eigen regels heeft gewerkt’. Nuis: ,,Maar welke regels? En hoe is er dan 
gewerkt? Dat zijn kritische vragen die niet alle rechters stellen. Men is zich niet altijd bewust van het gemak 
waarmee inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en weegt dit soort gegevens gewoon mee in 
het bewijs.” Het beoordelen van wat Nuis ,,vervlochten opsporingsresultaten” noemt, vereist een scherpe 
rechter: ,,Maar tot op heden heeft die rechter onvoldoende oog gehad voor het onderscheid tussen aan de ene 
kant de opsporingsdiensten (politie en justitie) die gebonden zijn aan de geldende strafvorderlijke normering en 
aan de andere kant de professionele `vrije jongens’. Die vallen niet onder regelgeving en kennen hooguit eigen 
regels die niemand handhaaft. Daarom is het des te belangrijker dat onderzoeksresultaten van die laatste groep 
scherp worden bekeken. Als dat niet gebeurt, dreigt de rechter zijn taak te verzaken. Iemand moet de wet- en 
regelgeving in het strafproces handhaven, de grondrechten van burgers bewaken en desnoods sancties 
uitvaardigen als het mis is gegaan. We gaan knabbelen aan de rechtshandhaving als zelfs de rechterlijke macht 
zich daarvan minder bewust is.” Al in zijn vorig leven als officier van justitie en advocaat-generaal, stuitte Nuis 
geregeld op gegevens van particuliere speurders die voor waar werden aangenomen: ,,Het heeft me altijd 
gefascineerd. Dit soort dingen zitten soms onopgemerkt in een strafdossier, op het eerste gezicht blijkt het 
nergens uit. Je moet de stukken echt kennen om ze eruit te filteren. Daarom denk ik dat met name de zittende 
magistratuur zich beter bewust moet zijn van wat er aan de hand is. Er moeten vaker alarmbellen gaan 
rinkelen.”Met name in fraudezaken rukt de particuliere onderzoeker op. Grote accountantskantoren hebben 
eigen, afgescheiden afdelingen voor forensisch onderzoek die vaak al veel werk hebben verricht voordat de 
publieke autoriteiten besluiten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Documenten zijn verzameld, 
verdachten zijn vaak al uren verhoord door forensische accountants voordat er politie aan te pas komt. In de 
rechtszaal wordt zo’n deskundige vervolgens vaak als getuige opgeroepen, zonder dat de rechter zich afvraagt 
of deze inderdaad wel zo deskundig is als hij zich voordoet. Ook over de onderzoeksmethodes die gebruikt zijn 
of de eigen gedragsregels worden vaak geen vragen gesteld. Nuis: ,,Ik noem dat het `zoetekoekeffect’. Het 
OM, maar ook rechters, gaat er te makkelijk van uit dat het klopt en zuiver is. Maar eigenlijk zou je dat 
allemaal moeten toetsen wil je de bestaande weten regelgeving adequaat kunnen handhaven en overtredingen 
zonodig sanctioneren. Het is waar: dat kost veel tijd. Maar dat is de keerzijde van deze trend. Alleen zo houden 
we de rechtshandhaving buiten de gevarenzone.” Leo Nuis: ,,Men gaat er te makkelijk van uit dat alles klopt en 
zuiver is.” 

Privacycollege onderzoekt privé-speurders

NRC Handelsblad, 24-09-2004 

Het College Bescherming Persoonsgevens (CBP) zal volgend jaar onderzoek doen naar de werkwijze van 
particuliere recherchebureaus. Het jaar daarop zal het ministerie van Justitie op stucturele basis onderzoek 
doen naar de kwaliteit van de recherchebureaus. 

AMSTERDAM, 24 SEPT.

Dat zeggen U. van der Pol van het CBP en een woordvoerder van het ministerie van Justitie in een reactie op 
kritiek van raadsheer J. Nuis, die onderzoek deed naar hoe rechters omgaan met bewijsmateriaal dat afkomstig 
is van particuliere recherchebureaus. In zijn onderzoek Particulier Speurwerk verplicht stelt hij dat rechters te 
kritiekloos particulier bewijs accepteren, zonder na te gaan of dat rechtmatig is verkregen. Hij waarschuwt dat 
daardoor de rechtshandhaving in de `gevarenzone’ kan komen. Volgens U. van der Pol laat Nuis onvermeld dat 
er in 2003 in samenwerking met het CBP een gedragscode is opgesteld door de branchevereniging van 
particuliere onderzoeksbureaus, de VPB. Natuurlijk heeft Nuis gelijk als hij zegt dat rechters het bewijs moeten 
toetsen, maar dan moet eerst duidelijk zijn wat particuliere rechercheurs wel en niet mogen doen.” In de 
gedragscode staat onder welke omstandigheden een particulier `verdachten’ mag verhoren, en wanneer een 
telefoon getapt mag worden of een camera geplaatst. Inmiddels heeft minister Donner (Justitie) de 
gedragscode algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat een particulier bureau alleen een vergunning 
krijgt van het ministerie als het de gedragscode onderschrijft. Het CBP heeft bij de opstelling van de 
gedragscode al aangekondigd te gaan onderzoeken of de gedragscode ook wordt nageleefd. Het onderzoek zal 
daarna worden voortgezet door Justitie.Het onderzoek van Nuis werd uitgevoerd in opdracht van de Raad voor 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/612/super-pl-harm-brouwer-is-spoor-geheel-bijster.html (4 of 5) [3/11/2009 12:29:09 AM]



Super-PL Harm Brouwer is spoor geheel bijster at Klokkenluideronline

de Rechtspraak. Volgens voorzitter A. van Delden van de Raad heeft Nuis zijn onderzoek gedaan toen de code 
nog niet bestond. ,,Wat niet wil zeggen dat we, nu de code er is, rustig kunnen slapen. Zijn boodschap dat de 
rechter alert moet blijven, is nuttig.” Van Delden vindt dat Nuis op basis van een aantal onderzochte gevallen 
nogal generaliseert. ,,Het is niet zo dat particuliere bureaus zomaar alles mogen.”

9.  waarheidsvinder 

11 Jul 2008 om 12:43 

Passage uit Rapport Particuliere recherche 
http://www.wodc.nl/images/1089_Volledige tekst_tcm44-58808.pdf

Programma’s die zich specialiseren in het 
brengen van onderwerpen die verband houden met schendingen van wetten of normen en die daarvoor 
stelselmatig research verrichten, lijken in hun werkzaamheden sterk op recherchebureaus.19 In voorkomende 
gevallen schakelen de producenten van dergelijke programma’s ook recherchebureaus of 
handelsinformatiebureaus in om aan bepaalde informatie te komen (De Jong 2004). Na ampele overweging is 
besloten om de journalistiek desondanks niet in het onderzoek mee te nemen. De redenen hiervoor waren dat 
met het vergaren en verwerken van gevoelige informatie voor doeleinden die op het snijvlak van journalistiek 
en amusement liggen een heel nieuwe en complexe materie zou worden aangesneden, die het verdient om in 
een aparte studie te worden behandeld. Bovendien lijkt het er op dat bedoelde programmamakers veelal met 
succes een beroep zullen kunnen doen op het maatschappelijk belang van controle van de macht, vrije 
nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting.

19 In de onderzoeksjournalistiek worden de randen en mazen van de wet verkend. Spraakmakend voorbeeld is 
het team van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Wanneer hem wordt gevraagd hoe hij aan vertrouwelijke 
persoonsgegevens komt is het antwoord: “Vraag niet hoe het kan, profiteer er van. Soms moet je geluk hebben 
in zaken. Het geluk dat je een goed kanaal aanboort. Ik ga niet het geheim van de smid vertellen.” (Parool 3 
februari 
2005).

10.  lolke 

12 Jul 2008 om 08:20 

Mijn ervaring is dat er niets gedaan word aan waarheidsvindig 
Ook de nationale ombudsman schrijft mij 
U bent aan het verkeerde adres 
als je melding maakt van corrupte en leugenachtige ambtenaren. 
zie www.dedoorzetter.nl

11.  E-bee 

12 Jul 2008 om 11:36 

Zonder spoor van overdrijving: 
Voor zover mijn uitgebreide ervaringen reiken is de Nasjonale ON-butt man ook al om en niet te beroerd een 
bijdrage te leveren aan de stelling van K. de Werd. (de Oppositie) aldus het recht verkrachtend.

Dus:

Alles wat u daar neerlegt kan ook tegen u worden gebruikt. 
En geeft uw oppositie de mogelijkheid te anticiperen…en bewijsmateriaal te manipuleren.

Want:

Als de expertise van K. de Werd al deze tantaluskwelling ondergaat en niet opgewassen blijkt tegen dit 
monsterlijke rechtsysteem van gewetenlozen, wat zijn uw kansen dan nog in de praktijk?
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nina.jpg Anno 2008 kan de waarheid in Nederland worden gekocht

Nina Brink heeft al jaren slechts een enkel doel voor ogen: het terugkopen van haar zwaar besmette 

reputatie. Daarvoor zet ze alle middelen in die ze heeft, vooral geld, overgoten met een flinke saus 

van intimidatie en agressie. Nina Brink is bezig met haar miljoenen de waarheid ‘weg te kopen’ en te 

vervangen door ‘haar eigen prive-waarheid’. En dat is haar aan het lukken. Het ene medium na het 

andere gaat door de knieen voor de juridische intimidaties van Nina en haar voor grof geld 

ingehuurde ‘topadvocaten’ die tegen vette declaraties bereid zijn elk middel aan te wenden om de 

media op de knieeen te krijgen. Ook De Telegraaf is thans gezwicht: morgen zal het een bericht 

rectificeren (zie hier de rectificatie) over de ineenstorting van het bedrijf 4iTrust, een Nina-

onderneming die failliet ging vooral vanwege de associatie met Nina. Het was namelijk een bedrijf dat 

ondermeer ‘integriteitsonderzoeken’ deed. Maar toen in de markt bekend werd dat Nina erachter zat, 

droogde de stroom opdrachten snel op met als gevolg een ontluisterend (en waarschijnlijk 

frauduleus, oh ironie!) faillissement. Journalist Bart Mos van De Telegraaf had hierover een artikel 

geschreven waarin enkele medewerkers van 4iTrust werden geciteerd die ondermeer zeiden dat 

‘Nina en integriteit slecht samengaan’. Deze medewerkers werden nadien waarschijnlijk door Brink 

geintimideerd hun uitspraken terug te nemen en De Telegraaf kreeg een dagvaarding op de mat van 

advocaat Bertil van Kaam namens Nina. De Telegraaf ging vervolgens door de knieen en plaatst 

morgen dus een rectificatie waramee de krant dus weer een steentje bijdraagt aan de rehabilitatie 

van Nina voor wiens moraal werkelijk niemand in dit land een stuiver geeft, behalve dan die mensen 

die mogen meevreten uit de WorldOnline-ruif zoals advocaat Van Kaam en ‘lover’ Pieters Storms die 

bij gebrek aan eigen werk nu is gaan strijden voor de ‘goede naam’ van Brink bij wie hij nu zelfs in 

huis schijnt te wonen zoals blijkt uit dit hilarische filmpje (’van breekijzer tot broodhoer’) op YouTube. 

Het is diep triest dat zelfs De Telegraaf bezwijkt voor de intimdaties van Nina Brink maar ja…. ook De 

Telegraaf schrikt terug voor kostenverslindende procedures en is daardoor geen partij meer voor de 

(deels gejatte) miljoenen van Nina. Ook het blad Quote zal op de knieen worden gedracht door Brink 

en binnenkort met een rectificatie komen over de SM-relatie tussen Brink en Mickey Schulhof, een 

minuscuul detail in een verhaal van Eric Smit over de wijze waarop Brink zich van Schulhof ontdeed 

dat verder onomstreden is. Hoe intimiderend maar ook hoe vastberaden Nina bij dit alles te werk 

gaat bleek tijdens een recente uitzending van Pauw & Witteman waarin Brink zwaaide met een 

‘overeenkomst’ met Quote voor die rectificatie die toen nog helemaal niet bestond. Ook journalist Eric 

Smit wordt nu door Van Kaam bestookt met gigantische schadeclaims voor als hij zijn boek gaat 

uitbrengen over Nina. Eric Smit nam eerder ontslag bij De Pers omdat die krant weigerde zijn stukken 

over Brink nog langer af te drukken. Delicaat: de ruzie met Pers-hoofdredacteur Ben Rogmans ging 

juist over een stuk over dat Nina-bedirjf 4iTrust dat dus later door De Telegraaf werd gebracht en 

waarover de ochtendkrant nu dus zal gaan rectificeren. Het ligt voor de hand te denken dat Brink ook 
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De Pers aan het intimideren is en aan het bedreigen met giga-dure procedures. Wie wordt er niet 

door Brink geintimideerd? Deze website zal nu ook wel een sommatie krijgen! Er is een schrale 

troost: Brink probeert al jaren een ‘kwaliteitsjournalist’ zo ver te krijgen een boek over haar te 

schrijven dat ‘de waarheid, de waarheid en niets dan de waarheid’ over haar moet gaan bevatten. Ze 

heeft hiervoor drie ton Euro in de pocket. Zelfs de webmaster van deze site is ooit via via hiervoor 

benaderd. Maar dat gaat Brink dus niet lukken! Er is geen journalist in Nederland te vinden die zijn 

naam te grabbel wil gooien door in ruil voor de tonnen van Nina de waarheid te verkrachten! Alleen 

dat al zou een overtuigend bewijs kunnen zijn voor haar totale gebrek aan integriteit! Of wacht… ze 

zou het kunnen proberen bij die Zvezdana Vukojevic van Dag die eerder dat boek over Joran van der 

Sloot bij elkaar pijpte… De media in Nederland staan gewoon niet langer sterk genoeg in de schoenen 

om weerstand te kunnen bieden aan financieel aangestuurde intimidaties. Dat zagen we eerder ook al 

in de zaak-Hans Melchers. De conclusie is triest: de waarheid in Nederland kan anno 2008 worden 

gekocht.

5 Reacties op “Hoe Nina Brink de persvrijheid om 
zeep helpt”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Theo Ichtus 

9 Feb 2008 om 21:55 

Er is geen journalist in Nederland te vinden die zijn naam te grabbel wil gooien door in ruil voor de tonnen van 
Nina de waarheid te verkrachten! 
Wedden?…. 

;-)

2.  harry van groen 

11 Feb 2008 om 11:36 

Misschien niet de journalist ,maar wel de hoofdredacteur die de journalist verbiedt zo’n stukje te plaatsen. 
Wedden?

3.  hanna 

12 Feb 2008 om 17:38 

…was de persvrijheid niet al gaandeweg- zonder of met Nina- om zeep geholpen?? Nina doet er nog een 
schepje bovenop misschien…

4.  frans 

12 Feb 2008 om 20:36 

mensen, kijk efkes naar de foto. 
Is dat superwoman?

5.  willemzwijgtnietmeer 

24 Feb 2008 om 09:51 

“De conclusie is triest: de waarheid in Nederland kan anno 2008 worden gekocht”.

Dat is altijd al zo geweest.
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Cruciale Joran-vraag: “Is ‘Daury’ niet ‘daddy?’”
Gepubliceerd door Micha Kat 5 februari, 2008 in Algemeen. 

slootjes.jpg De zaak-Joran gaat naar een adembenemende climax toe waarin de ‘helpende hand’ 

die door Joran zelf ‘Daury’ werd genoemd een sleutelrol speelt. De verwarring rond 

deze Daury is inmiddels compleet en met het noemen van deze naam heeft Joran een zoveelste 

‘meesterzet’ uitgevoerd in zijn spel van leugens en desinformatie. Dit interview in de krant DAG blijkt 

zelfs met de ‘verkeerde Daury‘ te zijn gehouden, of niet? Het maakt allemaal weinig uit want een 

dwaalspoor. In de uitzending van Peter R. zei Joran dat deze Daury de afschuwelijke Holloway-

kastanjes voor hem uit het vuur heeft gesleept omdat hij ‘Daury’ als het ware in zijn macht had door 

kennis over bepaalde zaken van hem. Chantage dus. Bizar. Hoe geloofwaardig is het dat Joran zulke 

zwaarwegende feiten over ‘Daury’ weet dat hij hem kan dwingen een (wellicht nog levende) 

Amerikaanse tiener in zee te kieperen? Is het niet veel waarschijnlijker dat Joran in paniek belt met 

de enige persoon die hij vanuit een bloedband ultiem kan vertrouwen, zijn vader? Die bovendien toch 

nimmer tegen de lamp zal lopen omdat hij namelijk behoort tot de rechterlijke macht? Ligt hier de 

ultieme sleutel tot de oplossing van deze verdwijningszaak? 

Steeds luider klinkt het in Nederland: de sleutel ligt bij pappa! Er is al de kwestie van de al of niet 

‘binnengesmokkelde’ mobiele telefoon in de gevangenis waar Joran zat. Pappa blijkt gewoon 

hartstikke fout te zijn! Bovendien zou het een prachtige verklaring vormen voor de gewiekste 

werkwijze waarmee Joran te werk is gegaan dat deze niet uit zijn eigen kapot-geblowde hersenen 

afkomstig is maar uit die van zijn vader! ‘Advocaat’ Paul van der Sloot zal steeds onrustiger slapen de 

komende weken! Een aanwijzing is ook dat Joran een direct beroep op zijn vader deed om de 

’schadevergoeding’ waarop hij recht meent te hebben voor hem te regelen. Zo bizar kan alleen een 

coke-verslaafde denken: ‘ik bel pappa eerst om de meisje te laten verdwijnen en daarna mag hij de 

schadevergoeding voor mij regelen voor al het onrecht dat mij is aangedaan’.

13 Reacties op “Cruciale Joran-vraag: “Is ‘Daury’ 
niet ‘daddy?’””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Oom Bob 

5 Feb 2008 om 18:22 

Het wordt steeds gekker. Goed, laten we aannemen dat Joran rond een uur of twee in de nacht met een blote 
dode juffrouw op het strand zit. Voordat je zelfs als Joran over de eerste schrik heen bent is het al gauw 02.15. 
Pappie bellen? Voordat de oude Van der Sloot wakker is, de auto heeft gestart en het strand heeft bereikt is het 
toch alweer minstens 02.30. Waar haal je dan zo gauw een bootje vandaan? Dan is het alweer 03.00 uur. De 
handel inladen, wegvaren en dumpen 03.15. Terug 03.30. Boot weer wegzetten en samen met Joran vanaf het 
strand vertrekken 04.00 uur. Let wel: MINIMAAL! Thuis aangekomen 04.15 uur. 
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Maar die leipe Joran zat kennelijk bewijsbaar om 02.30 al achter de PC. Kan een dwaalspoor zijn want bij het 
downloaden hoeft geen mens fysiek aanwezig te zijn, dat doet de PC zelf wel. 
However: ik steun de theorie dat die mislukte rechter met zijn leipe zoon een misschien wel licht 
tegenstribbelende juffrouw PLOEP in de plomp heeft gekieperd. Alsof een ander midden in de nacht zo maar 
bereid is dit karweitje voor Joran op te knappen zonder verdere vragen te stellen en zonder gewetenswroeging. 
Nee, die oude Van der Sloot is evenals zijn leipe zoontje net zo verdacht. Maar het drietal (mammie weet 
natuurlijk ook alles) zal de dans wel ontspringen.Ze hoeven slechts de naam van de secretaris-generaal van 
Justitie te laten vallen en klaar is Kees.

2.  stenenstapel 
5 Feb 2008 om 20:12 

Micha, even sans prejudice, vriend

voor hetzelfde geld weet die Joran wie het gedaan heeft en is hij degene die gechanteerd wordt

Oom Bob: briljante slotzin!

3.  Rinus 

6 Feb 2008 om 10:34 

Die tijden theorie van jou Oom Bob gaat alleen op als het inderdaad zo gegaan is. 
Zou het niet kunnen zijn dat Joran papa heeft gebeld, dat papa is gekomen en heeft gezegd, ga maar naar huis 
ik regel het wel? 
Dan kan Joran makkelijk om 2:30 uur thuis achter de pc zitten. 
Ook hoeft het lichaam niet in zee gegooid te zijn, Joran heeft wel eens vaker een leugentje verteld. 
Als het wel in zee is achtergelaten hoeft het helemaal niet met een bootje aan het zandstrand. 
Aan de Arubaanse kust heb je ook een stuk wat veel grilliger is, met rotsen e.d., hier zwemmen ook haaien, 
hier wilde Nathalee ook graag heen…… als je hier een lichaam ingooit zie je het nooit meer terug.

Ik als Hollander die nooit op Aruba is geweest weet dit, dus ik denk dat de inwoners van Aruba (wat zo groot 

als Texel is) dat ook wel weten ;)  

Dat papa er wat mee te maken heeft staat voor mij wel vast, die man weet duidelijk meer en het zal mij niet 
verbazen dat papa, daury is!

4.  frans 

6 Feb 2008 om 16:51 

Wat is de herkomst van de naam Daury eigenlijk? Heeft het een betekenis? Is het ’slang’? Is het…

5.  Rudolf Paul 
6 Feb 2008 om 21:39 

Oom Bob schreef: ‘Ze (i.e. de familie v.d. Sloot) hoeven slechts de naam van de secretaris-generaal van Justitie 
te laten vallen en klaar is Kees.’ 

Bedoel je Joris Demmink? Is die man chantabel? Hoezo?

6.  A posteriori 
7 Feb 2008 om 10:16 

De heer van der Sloot Jr begon zijn ontboezeming met de verzekering dat Sr er niets mee te maken had. Dus 
alvorens hij zijn eigen handelingen uit de doeken deed.

Jr gaf aan twee personen te vertrouwen, waarvan Sr ten tijde van de verdwijning voorhanden was.

Jr gaf aan nooit de handlanger te noemen. Na doorzeuren komt Jr halfhartig met een naam op de proppen. 
Als deze naam verzonnen is, is dat consistent met de strekking van zijn verhaal.

Jr had belastendende kennis over zijn handlanger. 
Als we de samenstelling van het nederlandse apparaat bekijken, is het denkbaar dat deze persoon onderdeel is 
van dat geweldige apparaat?

7.  Reinier 

7 Feb 2008 om 13:37 

Ik heb eens even via Google maps met een lijntje gemeten hoe ver ‘t lopen is vanaf de plek op het strand naar 
Jorans huis. De kortste weg lijkt mij 4,7 KM. Er vanuit gaande dat een normaal mens ongeveer 5 KM per uur 
wandelt kan zijn verhaal in de auto tegen Peter R’s informant, dat hij naar huis was gelopen en daar ongeveer 
een kwartiertje over gedaan had, dus weer niet kloppen. ‘T is een flinke wandeling van minstens 40 minuten zo 
niet langer en al helemaal als je het grootste deel op je blote voeten moet afleggen. Helemaal niet prettig, want 
als ik met Google Earth kijk lijken die straten mij daar nou niet echt lekker om met je blote voeten over te 
lopen, afhankelijk natuurlijk of hij zijn schoenen eerder of later weggegooid zou hebben op dit traject.

Persoonlijk moet ik zeggen dat ik aan dit hele verhaal twijfel, maar goed wie ben ik? De lezing dat hij via een of 
andere telefoon iemand gebeld heeft waardoor in een of ander stadium, zijn vader al dan niet samen met een 
of meerdere andere personen, op de scène verschenen is —en daar compleet de regie over genomen heeft lijkt 
me veel waarschijnlijker. In dat geval is de jongen waarschijnlijk direct met vliegende vaart in een auto naar 
huis gebracht, om daar sporen te gaan maken. Met de kennis en ervaring van die vader kun je natuurlijk alle 
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beginners fouten vermijden. En de belangrijkste fout voorkomen, dat ‘t lijk ooit gevonden wordt. In de media 
wordt wel gezegd dat Joran een hele intelligente jongen is, maar die indruk heb ik niet van hem, ik zou zeggen 
hij is wat je noemt ’street wise’ en voor de rest kletst hij mensen na waar hij dingen van heeft geleerd of 
vernomen. Dit verklaard hoe de hele gang van zaken rondom het opruimen van het lijk, wissen van sporen, 
bewust achter laten van internet sporen etc. op een intelligente wijze gebeurt is en hoe Joran zelf op een ander 
moment hele domme acties uit haalt. Maar op een ander moment hoor ik hem weer duidelijk zijn vader na 
praten als het om juridische kwesties rond de zaak gaat. Het enige echt slimme wat hij gedaan heeft is dat hij 
op de een of andere manier via die telefoon waar hij het over had dan wel via een andere telefoon daar in de 
buurt contact heeft weten te zoeken met diegenen die hem uiteindelijk geholpen hebben en dat ie niet met zijn 
eigen mobiel dat telefoontje heeft afgehandeld. En ik vermoed zelfs dat als dat scenario met zijn vader het 
uiteindelijke scenario blijkt te zijn, hij niet direct naar huis heeft gebeld maar beseft heeft dat een telefoontje 
uit een cel in de buurt van de plek des onheils naar zijn eigen huis hem zou verlinken en dus iemand anders 
heeft gebeld die zijn vader weer heeft gewaarschuwd. Zo makkelijk ligt ‘t dus nog niet… Want ik neem aan dat 
in een eerder stadium de politie al reeds een uitdraaitje heeft gemaakt van alle in en uitgaande gesprekken 
naar nummers die geregistreerd zijn op naam van de familie van der Sloot. Dus over die bel actie moet hij heel 

goed nagedacht hebben, als ‘t waar is natuurlijk ;-)  
Ik ben benieuwd, ‘t lijkt me toch stug dat na deze bekentenis er niet meer boven water te krijgen is…

8.  Doorsnee 20er 

7 Feb 2008 om 18:57 

Beste lezers,

Ik vindt het aardig dat jullie weer allemaal dingen bedenken maar waar halen jullie het idee vandaan dat jeje 
vader belt als 17 jarige als je in de stront zit, drugs hebt gehad en dronken bent?!? 

Dat is de laatste die je dan toch belt!? Jorans vader was op weg om rechter te worden. Een joonge Joran weet 
zelfs dat dit de carriere van papa erg zou schaden.

Je belt dan toch eerder je vrienden die op die leeftijd je vertrouwelingen zijn? Die leeftijd is dé leeftijd voor 
normale mensen om groeps/roedelgedrag te vertonen waarbij de mate van vriendschap wordt bepaald door 
elkaar diensten te bewijzen. Voor elkaar opkomen bij vechtpartijtjes, samen drugs gebruiken en drinken, wijven 
versieren en feestjes vieren. Allemaal geinspireerd door films als the godfather en scarface en ga zo maar door. 
Je vader heb je alleen nodig voor de centen in die tijden..

Ik vraag me erg af wie de mensen zijn die dan hierboven reageren.. Eénlingen zonder vrienden, saaie mensen, 
oude mensen? Wat me serieus duidelijk wordt is dat er geen benul is van hoe zeer veel jongeren denken.

Ik had, net zoals enkele van mn vrienden die ik inmiddels 15 jaar ken hadden gedaan, tien jaar geleden ook 
alles voor ze over gehad. Je vrienden zijn belangrijk een vreemde is totaal niet belangrijk of ook maar iets 
waard. Bekijk hoe mensen in oorlogen handelen tegen hun buren en anderen.

9.  willemzwijgtnietmeer 

7 Feb 2008 om 23:59 

We zullen er waarschijnlijk nooit achterkomen wie de mysterieuze Daury is, maar dat pappie meer weet is niet 
onaannemelijk.

10.  Ex falso sequitur quod libet 

8 Feb 2008 om 10:51 

@Doorsnee 20er

Dus de Hogere Machten waar Joran het over had moeten we zoeken in de leefttijdscategorie van Joran zelf!

That would narrow it down a bit. 

Aan de andere kant, als je 
1.Opgroeit met de elite van een eilend tgv Texel 
2.Als nazaat van een familie die, naar alle waarschijnlijk, door de slavenhandel op dat eiland is terecht 
gekomen, 
http://judicial-inc.biz/J_oran_va_der_sloot_supplement.htm#womanizer 
3.Een voorliefde voor hogere sferen en hogere machten aan de dag legt, 

word je misschien wat minder doorsnee dan Doorsnee 20er

11.  johan 

8 Feb 2008 om 18:45 

weet je wat het is, ik weet van een pooier, een Indo uit Gouda, zo een die geweld tegen de vrouw gebruikt, die 
een bekende is van Joran v.d. Sloot. 
Het speelt zich af bij de Korenmarkt in Arnhem. 
In de late avond, vroege ochtend. 
Moet kunnen, toch?

12.  henk 

22 Feb 2008 om 22:32 

Daury is Daddy.

13.  louw 
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5 Mrt 2008 om 21:54 

hij is blank dus geen uilevering en geen straf maar als zwarte. als je maar in de buurt was of langs liep ben je 
al schuldig
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« Advocaat Smit gevierendeeld door rechtbank Zaak-Joran wordt smerige prestigestrijd ego’s »

Breaking news: Joran heeft bekend!
Gepubliceerd door Micha Kat 31 januari, 2008 in Algemeen. 

natalee.jpg Peter R. de Vries kan zoals het zich nu laat aanzien vanaf zondag als hij zijn laatste 

bevindingen in de zaak-Holloway bekend maakt een nieuwe steen bijzetten in zijn 

kroon van journalistieke onthullingen: hij zou een bekentenis van Joran van der Sloot in file hebben. 

Als dat inderdaad zo is dient het inmiddels heropende onderzoek niet meer te gaan over de schuld 

van Joran, maar over de misselijkmakende machinaties binnen Justitie die ervoor hebben gezorgd dat 

dit onderzoek bewust werd verkloot om ‘machtige mensen’ cq. ‘het apparaat’ in bescherming te 

nemen. Deze site heeft altijd gewezen op de mogelijkheid van sabotage van de vervolging door het 

OM. De zaak-Holloway moet abslouut leiden tot een parlementaire enquete om de hele stinkende 

beerput waarin super-PL Harm Brouwer zijn leugens en manipulaties beraamt eens en voor altijd 

door te spoelen! De vraag die dan ook centraal zou moeten komen te staan is… 

hoe diep is een land gezonken waar de officiele instanties vooral falen in de opsporing zoals in de 

Hells Angels-zaak en alle belangrijke doorbraken op het conto moeten komen van een journalist die 

werkt voor een commerciele omroep?

6 Reacties op “Breaking news: Joran heeft bekend!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Fritzie 

31 Jan 2008 om 22:45 

Niet zo snel. 
Zowel de vries’zijn website als de antilliaanse justiele mededeling reppen met geen woord over de identiteit van 
de dader……

2.  Fritzie 

31 Jan 2008 om 22:47 

en je klok staat fout -1:10. 
het is nu 21:35

3.  J. de Waal 
1 Feb 2008 om 10:25 

Laten we blij zijn, dat Justitie in een belangrijk internationaal nieuwsthema zo te kijk staat. 
Zie ook PB van Justitie Aruba….

De lullo’s van Justitie hebben al of niet bewust voor een flater gezorgd. Belangrijke zaken als Hell’s Angels 
worden door kinderlijk geklungel verloren. Hoe kan het ook anders met nitwits als Officier van Justitie…

Ach en de diverse ministers van Justitie…dat zijn veelal toch ook een stel zotten… eerst Donner nu Hirsch…
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Breaking news: Joran heeft bekend! at Klokkenluideronline

4.  Floris 

1 Feb 2008 om 11:27 

of er is geen dader

http://www.maakmewakker.com/2008/01/de-grote-joran-show.html

5.  groengelekanarie 

1 Feb 2008 om 12:25 

@ ‘dient het inmiddels heropende onderzoek te gaan over de misselijkmakende machinaties binnen Justitie die 
ervoor hebben gezorgd dat dit onderzoek bewust werd verkloot’

Volkomen mee eens, dat zou inderdaad onderzocht moeten worden. 
We zullen a.s. zondag weten wat er met Natalee is gebeurd. 

Persoonlijk geloof ik dat Natalee niet op het strand is omgekomen maar al dan niet door een ‘ongeval’ in het 
huis van de fam. van der Sloot. 
Dat de vader van Joran, Paul betrokken is bij het ‘ongeval’ en/of laten verdwijnen van het stoffelijk overschot.

Dat die vader zijn invloed heeft aangewend om de volledige huiszoeking te voorkomen en dat hij de 
gedeeltelijke huiszoeking in het tuinhuis van Joran dagenlang uit kon stellen totdat het lichaam van Natalee was 
weggewerkt.

Die invloed had hij waarschijnlijk omdat hij op de hoogte was van ongeoorloofd gedrag van andere hoge heren 
bij Justitie. 
Hetzelfde zie je natuurlijk ook in de zaak Demink, klusjesman enz.

Nederland en de Antillen zijn toe aan een herstel van de rechtsorde; open die beerput!

1.  NWO-INFO » Blog Archive » PR en de kijkcijfers 

Pingback op 1 Feb 2008 om 18:09 
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ABN Amro laakbaar in kredietcrisis met ‘CPDO’s’ at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Afluisteren van advocaten door OM endemisch Kay van der Linde: een ton per zetel »

ABN Amro laakbaar in kredietcrisis met ‘CPDO’s’
Gepubliceerd door Micha Kat 28 december, 2007 in Algemeen. 

groenink1.jpg CPDO staat voor constant debt proportion obligations. Het is een buitensporig 

ingewikkeld ‘derivaat’ (wie een poging wil doen het product te begrijpen… be my 

guest) maar een ding is niet zo ingewikkeld, of eigenlijk twee dingen: primo: CPDO is ‘uitgevonden’ 

door ABN Amro dat de eerste grote tranches medio vorig jaar wegzette. De inmiddels ter ziele 

gegane bank van Rijkman Groenink kreeg zelfs een prijs voor dit ‘innovatieve’ nieuwe product. 

Secundo: nu de kredietcrisis steeds heftiger vormen begint aan te nemen en wellicht de hele 

wereldeconomie gaat meesleuren, wordt steeds duidelijker dat onbegrijpelijke ‘wonderprodukten’ als 

de CPDO een grote rol hebben gespeeld bij het ontstaan van die krisis. De conclusie: de bankiers van 

ABN Amro hebben een bijzonder kwalijke rol gespeeld bij het veroorzaken van de kredietcrisis. De 

Nederlandse media zwijgen uiteraard in alle toonaarden en feteren Rijkman Groenink nog steeds als 

held, maar in de buitenlandse pers wordt uitgebreid stilgestaan bij de laakbare rol van ABN Amro 

zoals in de Duitse krant Die Welt. Daar staat (27 december): 

“Die Krise am Markt fur strukturierte Anleihen geht in die nachste Runde und erfasst mit den 

sogenanneten CPDO’s die jungste Spielart von Kreditderivaten (…) Die meisten der betroffenen 

CPDO’s wurden von ABN Amro auf den Markt gebracht.” Zie hier een interessante technische 

discussie over het product waarin reeds grote twijfels worden geuit. Ook de Financial Times sprak 

eind vorig jaar grote twijfels uit over dit nieuwe financiele wondermiddel van ABN Amro. Het is 

opnieuw een bewijs voor de zeer lage moraal waarmee ABN Amro bankiert.

4 Reacties op “ABN Amro laakbaar in kredietcrisis 
met ‘CPDO’s’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Veltman 

28 Dec 2007 om 22:11 

Zo zie je maar weer waar alle media hun rekening courant hebben lopen. 
Persvrijheid ja aan mijn zolen. 
Wij zijn het domste volk van de wereld ondertussen. Want de media rusten uit op hun abonnementsgelden wat 
zullen ze zich druk maken.

2.  Thom 

29 Dec 2007 om 18:12 

Hallo, zijn we wakker aan het worden???? 
Ieder voor zich en je weet wel wie voor ons allen. 
Hieruit blijkt maar weer dat geld het allerbelangrijkste is geworden, het staat boven alles. Bah.En dan ook nog 
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Groenink toch de grote duivel at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Te koop: de Henri Sijthoff-prijs van het FD Hetze tegen Eric O. gaat maar door »

Groenink toch de grote duivel
Gepubliceerd door Micha Kat 18 december, 2007 in Algemeen. 

groenink.jpg Krijg nou het heen en weer… Staat er vandaag in NRC Handelsblad in een 

reconstructie over de teloorgang van ABN Amro: “ABN Amro en ING voerden sinds 

1 december 2006 geheime onderhandelingen over een fusie. De gesprekken liepen in februari vast op 

de invulling van topposities.” Dat is dus honderd procent in strijd met wat NRC eerder schreef maar 

honderd procent in lijn met wat deze site eerder schreef! Werkelijk weerzinwekkend hoe hier opnieuw 

blijkt hoezeer een krant als NRC de berichtgeving aanpast aan wat op dat moment politiek-correct is. 

Ruim een maand geleden toen deze site al wist te melden dat… 

het de maniakale ambities van Rijkman waren die de ondergang van ABN Amro hebben ingeluid 

moest NRC Rijkman nog de hand boven het hoofd houden, de mythe van de ‘briljante topman’ in 

stand houden. Maar nu is de operatie ’sloop Groenink’ aangebroken (nu hij rustig met 30 miljoen 

thuis zit kan dat ook zonder risico) en dus gaat NRC uit een ander vaatje tappen en mag opeens naar 

buiten komen dat -precies zoals deze site schreef- Groenink topman wilde worden na Tilmant maar 

dat dat voor ING niet acceptabel was. NRC schrijft deze site bijna letterlijk over: “Nog een probleem: 

ING weigert om Groenink topman te laten worden als Tilmant na een paar jaar vertrekt. ‘Voor ING 

was Groenink onacceptabel’ stelt een betrokkene. ‘ING had dedain voor ABN Amro. Daar waren 

volstrekt verkeerde strategische keuzes gemaakt. Groenink werd daarvoor verantwoordelijk 

gehouden’. Dat de operatie ’sloop Rijkman’ is begonnen blijkt ook het het FD van vandaag waar 

topman Hohn van TCI mag zeggen dat hij Rijkman ‘een in en in slecht mens’ vindt. Voor lezers van 

deze site niets nieuws.

1 Reactie op “Groenink toch de grote duivel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  T.A. Strijker 

20 Dec 2007 om 16:42 

Dat we dat al jaren wisten. Eigenlijk al sinds de nummerrekeningaffaire bij kantoor Sarphatistraat in A’dam. 
Twee medewerkers bestraft en RG hoefde van de rechter niet als getuige te verschijnen.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Te koop: de Henri Sijthoff-prijs van het FD Hetze tegen Eric O. gaat maar door »
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Wie verlost ons van subsidie-bitch Tahir?
Gepubliceerd door Micha Kat 21 januari, 2008 in Algemeen. 

tahir.jpg Ze terroriseert nu al maanden zowat alle actualiteitenrubrieken van ons land met haar 

‘lekkere bekkie’ en haar ‘intellectuele commentaren’ over de multiculti samenleving, 

maar hoe groter haar ‘zegetocht’ wordt hoe prangender ook de vraag zich aandient: uit de 

reageerbuizen van welke gesubsidieerde spindoctor komt deze troela naar ons toe? Welk 

reclamebureau heeft deze hoer van de politiek-correcte meningsvorming gecast? Welke 

cosmeticabedrijven en kledinglijnen sponsoren deze ‘vrouw van een Nederlandse diplomaat’ die heeft 

gewerkt voor -achtereenvolgens- de ministeries van (daar gaat ie!) Buitenlandse Zaken, Justitie en 

Economische Zaken waarna ze, om aan ook de laatste restjes twijfel over haar autonome optreden 

een einde te maken, verbonden raakte aan de Raad van Europa te Straatsburg? Met hoeveel 

‘hoogwaardigheidbekleders’ heeft deze al dan niet besneden ‘moslima’ het bed gedeeld om 

uiteindelijk te mogen aanschuiven bij NOVA, Buitenhof, Binnenhof, Pauw & Pieleman en Bedwerk? 

Haar ‘claim to fame’ is niet een briljant boek of een doorwrocht essay, maar een onvervalst stukje 

droogneuken met junkie Jeroen Pauw voor de camera’s van NOVA. In het AD van dit weekeind stond 

een verbijsterend interview met haar. 

Daarin valt ze compleet door de mand als politiek aangestuurde subsidie-bitch geheel in de traditie 

van al die door de overheid gesponsorde multi culti-programma’s waar De Volkskrant over berichtte. 

Lees mee: “Haar nieuwe roman [geschreven door ambtenaren op de ministeries van Buitenlandse 

Zaken, Justitie en Economische Zaken, MK] over een jonge Pakistaanse migrante in Londen die 

wanhopig probeert te aarden in Britse bodem [verregaand geplagieerd van Coetzee’s Youth, MK] 

omschrijft ze glimlachend als een literaire versie van het geruchtmakende rapport 

Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Well, 

als dat geen P.C. Hoofdprijsje waard is…… Kan ze mooi weer gaan zitten sjansen bij NOVA en Pauw 

en Witteman!

8 Reacties op “Wie verlost ons van subsidie-bitch 
Tahir?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  egorbrandt egorbrandt 

22 Jan 2008 om 01:29 

Waarom op de man spelen? Als je gegronde argumenten hebt om de handelwijze van een, al dan niet 
aankomend, publiek figuur neer te sabelen, laat die dan horen.
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2.  Sascha Tavere 

22 Jan 2008 om 12:43 

Ik dacht toch echt dat het úw taak was (als “intrepid investigative journalist”) om te melden welk 
reclamebureau, kleding- cosmeticabedrijf en welk matras mevrouw Tahir sponsort - niet die van de lezers aan 
wie u de vragen stelt.

3.  orca 

22 Jan 2008 om 12:44 

Beste Egor, 

Kat kan zelf wel reageren maar laat ik ‘n poging wagen. In het huidige tijdsgewricht is de enige mogelijkheid 
om je punt te maken op de man spelen en schreeuwen. Met “redelijkheid” en “dialoog” kom je nergens, je 
wordt dan “het debat” ingezogen, inclusief de mores die daarbij horen, en zinkt weg in ‘n moeras van vals 
fatsoen en onder het tapijt vegen van duidelijke standpunten én oplossingen. De rot zit te diepgeworteld. 
Het gaat linksom of rechtsom klappen en nu dienen de posities te worden bepaald. Hetzelfde zie je bij Wilders, 
hem wordt ook verweten ongenuanceerd te zijn, maar het kan niet anders. 
Met vriendelijke groet,

Orca

4.  marianne 

22 Jan 2008 om 14:38 

Wat een raar artikel waaruit nogal kinnesinne spreekt.

5.  AVe 

22 Jan 2008 om 14:50 

Na Tahirs kerstoptreden bij Buitenhof, ben ik nogal op haar afgeknapt. Wat viel ze tegen! En maar zeuren dat 
‘moslims’ meer van zich moeten laten horen en overal moeten gaan werken zodat we ‘ze’ beter leren kennen. 
Vervang ‘moslims’ door ‘katholieken’ en je begrijpt hoe stupide haar voorstel is.

6.  Maarten 

27 Jan 2008 om 17:21 

“subsidie-bitch” vind ik nou niet echt prettig klinken. 
Lekker niveau hier!

7.  Ex falso sequitur quod libet 

29 Jan 2008 om 10:50 

@Maarten

Bitch: http://www.thefreedictionary.com/bitch

Overdreve dominant (2a) 
Obsceen (2b) 
Vent-die-geen-vent-is (2c) 
Een klacht (3) 
Onplezierig/moeilijk (4) 
Gezeur (5)

Pluim voor Kat.

bitch (bch) 
n. 
1. A female canine animal, especially a dog. 
2. Offensive 
a. A woman considered to be spiteful or overbearing. 
b. A lewd woman. 
c. A man considered to be weak or contemptible. 
3. Slang A complaint. 
4. Slang Something very unpleasant or difficult. 
v. bitched, bitch·ing, bitch·es Slang 
v.intr. 
To complain; grumble.

8.  L.C. van der Tas Jr 

31 Jan 2008 om 19:18 

Een beetje grof artikel. Evenmin getuigt het van enig respect om haar een wel of niet besneden Moslima te 
noemen. 
Een beetje verregaand grof. 
Jammer.
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Louis van Gasteren verliest ook bij Hoge Raad
Gepubliceerd door Micha Kat 18 januari, 2008 in Algemeen. 

vangasteren.jpg Vandaag is cineast Louis van Gasteren ook door de Hoge Raad in het ongelijk 

gesteld in zijn kruistocht tegen de fameuze ‘open brief’ aan diezelfde Hoge Raad 

die journaliste Pamela Hemelrijk tien jaar geleden schreef en publiceerde op internet omdat het AD, 

haar toenmalige werkgever, te schijterig was een column van haar over dit onderwerp af te drukken. 

Van Gasteren procedeerde tien jaar lang om deze brief van het internet verwijderd te krijgen. De hele 

kwestie draait om de vraag of Van Gasteren in de oorlog een onderduiker heeft vermoord ‘in het 

belang van het verzet’ zoals hij altijd beweerde. Om deze overwinning van het recht te vieren volgt 

hier de complete tekst van deze open brief.

OPEN BRIEF AAN DE HOGE RAAD

Amsterdam, 2 november 1998

Geachte Hoge Raad, 

Ik schrijf U over een onderwerp dat ik, als ik de juristen geloven mag, nooit meer kan aanroeren. Nou 

ja, ik kan het wel doen, maar, aldus die juristen, dan krijg ik onmiddellijk een proces met een dikke 

vette schadeclaim aan mijn broek, dat ik gegarandeerd ga verliezen. 

Waarom zal ik dat proces onvermijdelijk verliezen? Omdat ik het verleden van de cineast Louis van 

Gasteren niet meer mag oprakelen. 

Ik dacht altijd dat je in een vrij en beschaafd land alles mocht schrijven, zolang je je maar niet 

bezondigt aan racisme, opruiing, laster of smaad, maar dat schijnt niet waar te zijn. En dat komt, 

aldus die deskundige juristen, doordat Uw Raad op 17 februari 1995 een arrest heeft gewezen, 

waarin het, kort samengevat, onrechtmatig wordt verklaard om ooit nog een letter te publiceren over 

het feit dat Louis van Gasteren in de oorlog een onderduiker heeft vermoord. Waarom mag je daar 

niet over schrijven? Omdat, aldus de teneur van Uw arrest, Louis nu genoeg geleden heeft onder het 

oprakelen van deze affaire, en omdat het niet aangaat zijn privacy, zoveel jaren na dato, nog langer 

te schenden. Hij heeft toch indertijd gratie gekregen van minister Kolfschoten van justitie? Dus zand 

erover! Ik hoop dat ik zo, in lekentermen, Uw arrest adequaat heb samengevat. Zo is het mij althans 

uitgelegd door drie op dit gebied doorknede juristen. 

Louis zelf, die mag, gek genoeg, zijn verleden oprakelen zoveel hij maar wil. Zelfs als hij daarover 

flagrante leugens debiteert. Hij is met dat oprakelen notabene, in een NRC-interview van december 

1989, zelf begonnen! Hij mag tot op de huidige dag graag in interviews vertellen dat hij bezig is een 

film te maken over zijn oorlogsavontuur, dat volgens hem dezelfde thematiek heeft als W.F. Hermans 

verzetsroman De donkere kamer van Damocles. Ook zijn invloedrijke supporters uit CPN-kring (zoals 

wijlen Jan Vrijman, en onlangs weer Elsbeth Etty) hebben niets van U te vrezen als zij de beroemde 

Moord in de Beethovenstraat in hun columns ter sprake brengen. Zelfs niet als zij daarover flagrante 

leugens debiteren. 
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Louis van Gasteren verliest ook bij Hoge Raad at Klokkenluideronline

Omdat dit een Open Brief is, en niet iedereen weet waar ik het over heb, even een korte 

samenvatting: Louis van Gasteren heeft in 1943 vijf dagen een invalide onderduiker in huis gehad, 

die hij vervolgens met een zwaar voorwerp de schedel heeft ingeslagen, en tenslotte in de badkuip 

heeft verzopen. Hij werd prompt gepakt, omdat hij zo onnozel was geweest ’s mans lijk in het water 

te dumpen met behulp van een bootje dat hij gehuurd had onder zijn eigen naam (Dit alleen al is 

voor mij persoonlijk afdoende om zeker te weten dat hij nooit iets met het georganiseerd verzet te 

maken kan hebben gehad; het eerste wat je kreeg als je in het verzet ging, al was het maar als 

koerier, dat was een schuilnaam. Maar ik dwaal af.) :De moord werd berecht, en Van Gasteren werd 

veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Zelf noemt hij deze moord altijd “een noodzakelijke 

liquidatie in het belang van het Verzet”. De bewuste onderduiker, genaamd Walter Oettinger, zou 

mataglap zijn geworden, en met zijn onberekenbare gedrag het leven van Van Gasteren en zijn 

collega-verzetshelden in gevaar hebben gebracht. 

Louis zat namelijk in het Verzet. Beweert hij. Zijn zuster Josefine, die tijdens de moord op de uitkijk 

stond (“Mijn vader studeert een rol in”, zei ze tegen de buren die op het kabaal afkwamen), die had 

weliswaar – dat was een publiek geheim binnen het Amsterdamse politiekorps – een verhouding met 

de hoogste SD-chef in den lande Willy Lages, maar dat mocht kennelijk de pret niet drukken. 

“Roddels bij de Amsterdamse politie, daar hebben wij geen boodschap aan”, zult U zeggen, en daar 

hebt U gelijk in. Maar ik wil ze toch ter sprake brengen, en wel om de nagedachtenis te eren van de 

Amsterdamse rechercheur die met het onderzoek naar de moord was belast. Hij heette Henk Sleijfer. 

Zodra hij probeerde Josefine op verdenking van medeplichtigheid aan de tand te voelen, liet Lages 

hem door de SD op de Euterpestraat ontbieden, beschuldigen van het opmaken van een vals 

verbaaltje, en deporteren naar een concentratiekamp. 

Sleijfer is nooit teruggekomen. Jozefine daarentegen mocht kort na de bevrijding alweer 

verzetspoëzie voordragen bij de Nationale Herdenking op de Dam. In 1978 werd zij geridderd tot 

officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Let wel: ik heb deze wijsheid uit de beste bron. De romance tussen Josefine en Willy Lages, en de 

fatale gevolgen die dat voor de arme Henk Sleijfer heeft gehad, het is allemaal uitvoerig ter sprake 

geweest in het proces dat Van Gasteren indertijd tegen het Parool heeft aangespannen, en 

uiteindelijk – dankzij Uw Raad – nog heeft gewonnen ook. 

Die zege heeft mij altijd in hoge mate verbaasd. U weet net zo goed als ik dat niemand ooit heeft 

kunnen achterhalen wat Louis nou zoal deed in het Verzet, behalve dan een onderduiker vermoorden. 

Hij beweert dat hij deel uitmaakte van de z.g. Vrije Groepen, maar daar zat toevallig mijn eigen oom 

in, en die leeft gelukkig nog, en die kan met de hand op het hart (en desgewenst onder ede) 

verklaren dat Louis daar nooit iets mee uitstaande heeft gehad. Louis beweert voorts dat hij na de 

oorlog “geheel is gerehabiliteerd door de Grote Adviescommissie der Illegaliteit”, en U weet net zo 

goed als ik dat dat eveneens een leugen is: Louis heeft na de oorlog gratie gekregen, op voorspraak 

van zijn beroemde ouders, die een vooraanstaand verzetsstrijder, Karel de Vries, hadden overgehaald 

een goed woordje voor hun zoon te doen bij minister Kolfschoten van justitie. Diezelfde Karel de Vries 

(onthoud die naam!) heeft daarna een persberichtje laten opstellen (op briefpapier van de Grote 

Adviescommissie der Illegaliteit, maar daar wisten de andere leden van de Adviescommissie der 

Illegaliteit niets van!), waarin het heette dat Louis thans “volledig” was “gerehabiliteerd”. Dat 

persberichtje is toen klakkeloos door de NRC overgenomen. Ik heb het knipsel nog. Van Gasteren 

ook. Hij schermt er onophoudelijk mee. Als journalisten zijn verzetsrelaas op goede gronden in twijfel 

trekken loopt hij namelijk meteen naar de rechter, maar als zij aperte leugens over hem debiteren 

wrijft hij tevreden in zijn handen. En Uw Raad is hem daarbij behulpzaam, als ik zo vrij mag zijn. 

Karel de Vries heeft later zelf toegegeven dat hij van de moordzaak niets afwist, en zich alleen maar 

voor die kar had laten spannen om de Van Gasterens (voor wie hij kennelijk een heilig ontzag had) 

een plezier te doen. Dit staat allemaal vast, dat weet Uw Raad net zo goed als ik. 

Over de werkelijke motieven van Van Gasteren om die onderduiker om zeep te brengen ga ik niet 

speculeren. Ik kijk wel uit. Wel staat vast dat die onderduiker een klein fortuin aan geld bezat, dat hij 

dag en nacht bij zich droeg. Dat weet Uw Raad net zo goed als ik. Uw Raad weet eveneens net zo 

goed als ik dat Louis kort na de moord door getuigen is gesignaleerd met een grote hoeveelheid geld, 
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dat eruit zag alsof het in het water had gelegen. Hij was, als ik me goed herinner, bezig de 

bankbiljetten te drogen te hangen. Maar over de werkelijke motieven van Louis van Gasteren ga ik 

niet speculeren. Ik kijk wel uit. Laten de lezers hun eigen conclusies maar trekken. De vrouw die die 

onderduiker onder haar hoede heeft gehad voordat hij door Van Gasteren werd “geliquideerd” heette 

Greet Carvalho. Zij zat wel degelijk in het verzet, en kon dat ook heel goed aantonen. Jarenlang heeft 

zij geprobeerd uit te vissen wat er nou eigenlijk met “haar”” onderduiker was gebeurd. Zij voelde zich 

verantwoordelijk voor die man, zoals U begrijpt, en zij vertrouwde de lezing van Van Gasteren niet. 

Zij wist namelijk uit eigen ervaring dat die onderduiker helemaal geen onberekenbare hystericus was 

geweest, maar in tegendeel een zeer gedweeë en bescheiden invalide. Greet Carvalho is bij haar 

volkomen gerechtvaardigde naspeuringen stelselmatig gedwarsboomd door Louis van Gasteren en 

zijn dikke vrienden, te weten Dr. Paape (toenmalig directeur van het RIOD), Jan Vrijman 

(Paroolcolumnist), en Ben Polak (society-huisarts en wethouder te Amsterdam). Van Paape kreeg 

Greet Carvalho te horen dat ze beter naar de psychiater kon gaan met haar “obsessie” in plaats van 

het RIOD lastig te vallen met haar onverkwikkelijke vragen. Met z’n vieren hebben ze haar zo goed 

als zenuwziek gemaakt met hun scheldkanonnades, en tenslotte is zij, na door de stichting ‘40-’45 

(daar heb je waarachtig Karel de Vries weer; hij zat in het bestuur) aan zeer vernederende 

kruisverhoren te zijn onderworpen, afgescheept met een verzetspensioentje waarvan je de kat nog 

niet eens te eten kon geven.

Louis van Gasteren daarentegen werd in 1993 door zijn vriend Karel de Vries (daar heb je hem 

weer!) voorgedragen voor een verzetspensioen. Kennelijk kom je daarvoor in aanmerking als je vijf 

dagen een onderduiker hebt geherbergd, zelfs als je hem vervolgens hebt vermoord zonder daarvoor 

ooit een plausibele verklaring te geven. Of Louis dat pensioen ook gekregen heeft onttrekt zich aan 

mijn waarneming, maar mij persoonlijk zou het niks verbazen als het hoger is uitgevallen dan dat van 

Greet Carvalho. Daar is namelijk niet veel voor nodig. Greet Carvalho is intussen overleden, 

ongetwijfeld tot de onuitsprekelijke opluchting van Louis van Gasteren en zijn advocaat Herman 

Doeleman. Ze lag nog niet onder de grond of Louis dook weer op in de media, om op te scheppen 

over zijn Leven & Werken, en om wederom te onthullen dat hij hard werkt aan een film-epos over 

zijn verzetsdaad. Hij mag zijn verleden namelijk oprakelen zoveel hij maar wil. Zelfs als hij daarover 

flagrante leugens debiteert. Ook de kranten mogen zijn verleden ongestraft oprakelen, mits zij hun 

lezers maar wijsmaken dat Louis indertijd “een noodzakelijke liquidatie heeft voltrokken in het belang 

van het Verzet”, en na de oorlog “volledig is gerehabiliteerd”. Onlangs mocht ik dat weer uit de 

Volkskrant vernemen, naar aanleiding van het feit dat het wandelgidsje “Moordwandelingen door 

Amsterdam” uit de handel was genomen. Daarin was ook de Moord in de Beethovenstraat 

opgenomen, en Elsbeth Etty was er als de kippen bij om in de NRC schande te spreken van het leed 

dat Louis hier werd aangedaan, en Louis zijn advocaat was er als de kippen bij om de uitgever een 

dreigbrief op poten te sturen. Het is niet eens tot een proces gekomen. De Arbeiderspers is 

onmiddellijk door de knieën gegaan, heeft de hele oplage vernietigd, en aan Louis een 

schadevergoeding afgetikt van 20.000 gulden. Is Uw Raad zich er eigenlijk van bewust dat hij met 

zijn merkwaardige arrest Louis van Gasteren een vrijbrief heeft verstrekt om slapend rijk te worden? 

Is Uw Raad zich ervan bewust hoeveel geld Louis van Gasteren intussen heeft verdiend aan de moord 

op Walter Oettinger? Terwijl hij er, met twee en een half jaar gevangenisstraf gevolgd door gratie, 

toch al zo zeldzaam genadig is afgekomen? Hoeveel geld hij precies aan die moord heeft 

overgehouden kan ik niet becijferen, omdat ik niet kan nagaan of hij dat verzetspensioen ook 

werkelijk heeft gekregen (al durf ik daar best mijn kop onder te verwedden), noch hoeveel geld 

daarmee gemoeid is. Ook mag ik niet weten hoe groot de schadeloosstelling is geweest die Louis, op 

last van Uw Raad, indertijd van het Parool heeft mogen incasseren. Maar het zal niet niks zijn 

geweest, nog afgezien van de astronomische proceskosten, die uiteraard ook allemaal aan het Parool 

in rekening zijn gebracht. Als ik de juristen geloven mag, kan ik er donder op zeggen dat ik door deze 

open brief terstond een proces op mijn dak zal krijgen, dat ik roemloos ga verliezen. Dat is dan ook 

de reden dat ik dit proza niet in mijn eigen krant kan publiceren. Vandaar dat ik mijzelf, geheel op 

persoonlijke titel, via deze brief als proefkonijn aanbied. Ik ben razend benieuwd of Uw Raad 

uiteindelijk ook mij in het ongelijk gaat stellen, en allen die het na mij wagen Louis tegen te spreken 
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als hij weer eens in woord of geschrift opschept over zijn daden in het Verzet. 

Dat kan een netelige situatie worden voor Uw Raad, stel ik mij zo voor: hoe meer mensen het wagen 

gebruik te maken van hun in de Grondwet verankerde recht op vrije meningsuiting, hoe meer nullen 

Louis van Gasteren op zijn bankrekening kan bijschrijven. Om nog maar te zwijgen van het feit dat 

de media vervolgens hun lezers weer onbekommerd mogen wijsmaken dat Louis indertijd “volledig is 

gerehabiliteerd, zonder dat iemand dat mag ontzenuwen. Ik wacht met grote belangstelling Uw 

reactie af. Ik koester namelijk nog steeds de illusie dat wij hier in een rechtsstaat leven. En zelfs als 

justitie het laat afweten, dan bestaat er nog altijd zoiets als de vrije pers en de publieke opinie. Tenzij 

het hier een politiestaat is. Maar daar ga ik vooralsnog niet van uit. 

Met vriendelijke groet,

Pamela Hemelrijk

P.S. Hoe moet dat nou als die langverbeide film, waaraan Louis nu al jaren zegt te werken, op een 

goeie dag waarachtig nog in première gaat ook (luid bejubeld door Elsbeth Etty, mag ik aannemen, 

en zonder twijfel prompt door Karel de Vries voorgedragen voor een Gouden Kalf)? Mogen wij Louis 

dan weer niet tegenspreken als hij zichzelf daarin opvoert als een tweede Gerrit van der Veen? 

Sterker nog: mogen wij die film dan überhaupt wel bespreken in onze kranten? Of gaat dat ons 20 

mille per recensie kosten, per omgaande te voldoen aan de regisseur? Ik vraag het maar.”

9 Reacties op “Louis van Gasteren verliest ook bij 
Hoge Raad”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

19 Jan 2008 om 09:25 

Prachtig, Micha Kat! Dank je wel voor de volledige publicatie. 
En uiteraard applaus voor Pamela Hemelrijk!

2.  harry van groen 

19 Jan 2008 om 13:20 

Hartelijk dank mevrouw Hemelrijk ,voor uw inzet. 
Maar of wat alles wat nog met de oorlog te maken heeft ,nog boven water komt,dat vraag ik mij af.De invloed 
van die meneer met die anjer blijft nog steeds leven,ondanks dat hij dood is. 
Maar wie schrijft die blijft.En niet geschoten is altijd mis. 
Als U een advocaat KAN krijgen,laat dan de heer Spong zijn mond maar eens open doen,hij heeft zijn collum bij 
uw vorige werkgever ,onze verzetskrant de AD. 
Wat als hij nu minister van justitie was geweest ipv onze opgestapte in 1994 Hirsch Ballin.Zou hij nog een 
lijntje met PIM hebben? 
De Hoge Raad ? Een lage adviesorgaan.!

3.  Bou 

20 Jan 2008 om 08:17 

Als Pamela Hemelrijk van de HR mag zeggen dat Louis van gasteren een moord heeft gepleegd, mag Maurice 
de Hond dan voortaan ook zeggen dat Michael de Jong een moord heeft gepleegd? Die vraag zal in Hoger 
Beroep moeten worden beantwoord!

4.  H.Nijhof 

20 Jan 2008 om 22:59 

@ Bou 20-01, 18:17

Van Louis van Gasteren is bewezen dat hij die moord gepleegd heeft. Hij spreekt daar ook publiekelijk over. 
Dan is het gek dat anderen daar dan niet over mogen praten. 
Het is terecht dat de Hond niet mag zeggen: “”XXX heeft die moord gepleegd.” Want dat kan hij niet bewijzen. 
Maar hij mag kennelijk ook niet zeggen: “Na het bestuderen van alle mij beschikbare gegevens ben ik er van 
overtuigd dat …. ” 
En dat is ook raar, want hij uit daarmee een, naar best vermogen gefundeerde, mening.

5.  harry van groen 
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21 Jan 2008 om 16:28 

In de AD mag je heel hypocriet ,vragen stellen aan nu de direcreur van NS 
Met de verkiezingen heb ik alle politici ,die in de AD aan het woord zouden komen ,vragen gesteld ,zo ook de 
RABO bank directeur. NOOIT IETS GEHOORD OF GEZIEN. Ik laat mij nu verder niet meer in de maling nemen 
door zo´n foute krant ,waarvoor mijn vrouw nog moet betalen ook 
Eindelijk naar 25 jaar heb ik nu pas een wapen ,de e/mail. 
25 jaar aan kranten schrijven,terwijl je niets of amper iets van hoort ,is erg frustrerend voor de aandacht nog 
voor het schrijven,mede omdat het nog steeds blijkt dat je het voor niets doet. 
Nu dit stukje over de oorlog en de NS 
2 jaar geleden was er door de joodse lobby een pamflet opgehangen ,of al zouden NS érs niets hebben gedaan 
tegen het transport.Ik heb dat al eerder verteld ,zo ook aan de directeur van de NS. NOOIT iets gehoord ,terwijl 
opa zich zou omdraaien in zijn graf ,met 5 concentratie overleveringen ,en verzetskruis. Nee die NS directeur 
zegt wel we lusten ze rouw ,tijdens de haringparties op NIjenrode=breukelen,waar hij VOORZITTER van is.Zijn 
geweten zou hij dus bijv.aan Wiegel en Korthals/altes,nely kunnen spuien.Ik denk dat deze man het gepeupel 
rouw lust 
Omdat ik ben opgegroeid met de Velser affaire ,waar niet veel mensen van afweten ,zo mevrouw Braam ,laat 
nog eens wat van U horen,en dat ik met haar eens ben dat toen Nederland is opgebouwd door corrupte politie ,
hele en halve ex NSB/ers ,en om opa bijv moet ik nog steeds reageren ,omdat zij dat niet meer kunnen ,omdat 
zij dood zijn. 
Tevens ziet u 
dat mensen heden ten dage nog gewoon doorgaan. 
De pers heeft ons niet veel wapens geleverd ,dat hebben die verzetsstrijders zeker niet verdiend= 
Vandaar dat ik mevrouw ,Hemelrijk bedank ,namens opa.

6.  Joep 

21 Jan 2008 om 21:27 

Gefeliciteerd Pamela! 
Ik mis je!

7.  Theo Ichtus 

26 Jan 2008 om 00:43 

Petje af voor Pamela - maar de vraag blijft natuurlijk wel wat er gebeurd zou zijn wanneer Louis van Gasteren 
die open brief genegeerd had.

8.  bert sternfeld 

31 Jan 2008 om 13:54 

de vermelding van van groen “velser affaire” is zeker op z’n plaats. onze bestuurders zijn dikwijls niet beter dan 
die in door ons veroordeelde andere landen.
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« De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht »

Joran liep bij psychiater ‘om leugens’
Gepubliceerd door Micha Kat 12 januari, 2008 in Algemeen. 

joran.jpg In de uitzending van Pauw & Witteman van gisteravond met de familie Van der Sloot en 

Peter R. de Vries zaten meerdere fraaie momenten, maar erg interessant was toch wel 

een specifieke opmerking tussen neus en lippen van de moeder van Joran. Jeroen Pauw bracht in het 

begin van de uitzending naar voren dat Joran ‘bij een psychiater zou hebben gelopen wegens zijn 

neiging tot liegen’. De familie ontkende dat: Joran zou tot twee maal toe een jeugdpsychiater hebben 

bezocht wegens ‘problemen thuis’ toen moederlief er alleen voor stond omdat vader voor zijn 

opleiding in Nederland was. Joran zou te veel uitgaan, niet weten wat hij met zijn leven aan moest en 

bovendien ook nog zijn begonnen met pokeren. Aan het einde van dit verhaal zei Joran’s moeder 

over deze gesprekken met de psychiater: “Dus het was echt niet alleen om het liegen.” De zaak 

lijkt allerminst voorbij!

3 Reacties op “Joran liep bij psychiater ‘om 
leugens’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Jan 

14 Jan 2008 om 00:03 

Ik ben het absoluut eens,

Die Joran spoort niet, 
Hoe maf ben je van binnen als je 
al voor de live TV iemand wijn in z’n 
gezicht gooit om niets, laat staan 
dat je alleen op het strand met een meisje 
zit……

doorgaan met die zaak !

2.  donjohnson 

14 Jan 2008 om 00:53 

De volgende site is ietwat tendentieus, maar de lezing is interessant: 

http://judicial-inc.biz/Joran_va_der_sloot.htm

3.  L.C. van der Tas Jr 

31 Jan 2008 om 18:52 

Interessant, wat gaat Peter R. de Vries thans a.s. zondag 3 februari 2008 precies in strafrechtelijke 
terminologie onthullen?
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Wat gaat het het OM aan de hand van de naderende onthullingen van PRdV 
ondernemen? Zijn de door PRdV aangedragen “bewijzen” wel rechtmatig verkregen? Idd moet deze zaak 
worden opgelost. 

L.C. van der Tas Jr 
tas41@hetnet.nl

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht »

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165355 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/585/joran-liep-bij-psychiater-om-leugens.html (2 of 2) [3/11/2009 12:30:33 AM]

mailto:tas41@hetnet.nl
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/585/joran-liep-bij-psychiater-om-leugens.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/01/joran.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/01/joran.jpg [3/11/2009 12:30:33 AM]



De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland Joran liep bij psychiater ‘om leugens’ »

De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs
Gepubliceerd door Micha Kat 8 januari, 2008 in Algemeen. 

ruijs.jpg De Volkskrant blijft onder Pieter ‘de zoon van Bernhard’ Broertjes maar dieper en dieper 

zinken. Hebben we net die hele ontluisterende ‘martelaffaire’ gehad waarna de krant 

beloofde het journalistieke leven te beteren, blijkt -maar dat konden we natuurlijk ook wel 

verwachen- van beteren geen enkele sprake te zijn. Volkskrant-journalist Menno van Dongen schreef 

een groot verhaal over het nieuwe boek van Paul Ruijs Medische Missers en Juridisch Gesjoemel: de 

zaak-Brongers. Paul Ruijs, een nationale bekendheid in zijn strijd tegen de ‘juridische mafia’ in ons 

land en ooit zelfs gast van het TV-programma Het Zwarte Schaap, had de hele release van zijn boek 

en de publiciteitscampagne zelfs afhankelijk gemaakt van de publicatie in De Volkskrant die gepland 

stond op 15 december. Maar toen ‘ging het opeens allemaal niet door’. Op zichzelf niet echt 

verrassend, want de boodschap van Ruijs vindt slechts moeizaam gehoor; zijn eerste spraakmakende 

boek Wij Zien U Wel In de Rechtzaal werd door menig uitgever geweigerd maar niet door het 

recalcitrante Aspekt. Ruijs probeerde verhaal te halen bij Pieter Boertjes, maar die heeft het dezer 

dagen te druk… 

…met het zoeken naar een nieuwe ‘topfunctie’ opdat hij het zinkende Volkskrant-schip maar ASAP 

kan verlaten. Ruijs kreeg dus geen verhaal. Michiel Kruijt is de verantwoordelijke chef. Wat heeft hij 

hierover te vertellen? Kruijt: “Het komt wel vaker voor dat een stuk dat al is geschreven de krant niet 

haalt. In dit geval heb ik het tegengehouden omdat afgesproken was dat het over een aantal 

medische missers zou gaan, maar het hele stuk bleek te zijn opgehangen aan een enkele zaak. Dat 

vond ik onvoldoende basis.” Een merkwaardig verhaal: uit de titel van het boek blijkt immers 

overduidelijk dat het om een enkele zaak gaat, de zaak-Brongers. Een zaak die werkelijk elk begrip 

van recht verre te boven gaat, helemaal de azijn-hersenen van journalisten van De Volkskrant. Lees 

hier in een stuk van Stan de Jong waar de zaak-Brongers over gaat.

9 Reacties op “De Volkskrant weert stuk over boek 
Paul Ruijs”
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1.  Henk ZH 

8 Jan 2008 om 16:28 

Advocaten die óók plaatsvervangend rechter zijn?? Waar hebben we dat eerder gelezen? Een gang van zaken 
die heel erg doet denken aan de wanvertoning in de juridische procedures tussen Schiphol (bevoordeelde) en 
Chipshol (benadeelde). Er zijn volgens Jan Poot van Chipshol maar liefst vier medewerkers van het 
advocatenkantoor Stibbe Amsterdam aangesteld als plaatsvervangend rechter in Haarlem. En Stibbe is de 
advocaat van de luchthaven Schiphol. Het is uiteraard niet ondenkbaar dat kantoorgenoten van de advocaten 
van Schiphol ervoor zorgen dat zij - als plaatsvervangend rechter - in Haarlem voor een gunstige uitslag 
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De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs at Klokkenluideronline

kunnen zorgen voor hun belangrijke klant. Wie controleert er eigenlijk op belangenverstrengeling, corruptie en 
machtsmisbruik binnen de juridische wereld? Laten we bij de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie 
eens navragen of hij wel eens iets heeft gemerkt van belangenverstrengeling en machtsmisbruik. Of verroert 
Joris D. zich nog steeds niet?

2.  heidekonijn 

10 Jan 2008 om 03:41 

Het is niets nieuws, het gaat al decennia zo. 
Het belang van het grootkapitaal is de consensus, de feitelijke rechtsorde. De nog bestaande wetgeving die 
daar niet mee strookt wordt gesaboteerd. Corruptie, sabotage, zwendel in het belang van het systeem wordt 
niet bestraft. 
Gewone burgers hebben geen echte rechtspositie. Het 
is vee dat moet opbrengen anders wordt het geruimd. 
Slachtoffers van medische missers, het verkeer, bedrijfsongevallen en rampen worden er aan de zijlijn 
zo voordelig mogelijk uitgedraaid. Bij deze mensen zien we een ontstellend hoog percentage banenverlies, 
gedwongen verhuizingen, bijstand, jarenlange juridische verwikkelingen met een onwillige 
verzekeringsmaatschappij en niet geinteresseerde rechtbanken. Verreweg de meesten worden murw en berooid 
de prullenbak ingedraaid.( economisch afval) Het gaat hier om vele duizenden mensen per jaar. De mensen 
willen deze shit niet zien ! Dat kan hen toch niet gebeuren ? Onbegrijpelijk dat wij ons beschaafd durven te 
noemen !!

3.  J. de Waal 
10 Jan 2008 om 13:12 

Grote wantoestanden en bekend, deftig advocaten kantoor alsmede de betrokken rechters willen hier vanaf. 
Blijkbaar is de afspraak, dat ophef over dergeleijke wantoestanden zo veel mogelijk moet worden vermeden. 
Anders zou de indruk gemaakt worden, dat Nederland een 3e wereldland is.

“Don’t rock the boat”… zo noemen we dat.

Dat dan wat mensen daar de dupe van zijn, dat is jammer.

Goed dat Ruys hier een boekje over open doet.

4.  heidekonijn 

11 Jan 2008 om 01:40 

Toen zo een jaar of 10 geleden de zgn Commissie Verontruste Burgers ( Paul Ruijs,Henk Rem, Rob van der 
Vaart, Nico Burhoven Jaspers) na onderzoek van arresten en wat er omheen zat, hun IRM rapport (integriteit 
rechterlijke macht ) in de tweede kamer 
aanboden haalde dat nog alle voorpagina`s en de TV. 
Nu zijn dit soort zaken onbespreekbaar. 
Het volgende stukje geeft weer welk proces zich nagenoeg volledig heeft voltrokken.

Waar is het gevaar dat ons vandaag de dag bedreigt, wie bedreigt onze beschaving,onze democratie, onze 
burgerlijke vrijheden? Welk masker draagt onze vijand? Eckhardt Werthebach, die tot 1997 voorzitter 
was van het Bundesamt fur Verfassungsschutz(de Duitse 
contraspionage) antwoorde het volgende: 
Het gevaar voor de rechtsstaat ligt niet zozeer in de criminele daad op zich, maar in de mogelijkheden waarover 
het grote geld, dankzij haar enorme financiele macht beschikt om processen van democratische besluitvorming 
duurzaam te beinvloeden. 
Het meest direkte en zichtbare gevolg van deze situatie is de snelle toename van corruptie onder politici en 
anderen met beslissingsbevoegdheid in onze samenleving.Door haar gigantische financiele macht krijgt het 
grote geld in het geheim steeds meer invloed op ons economische, sociale en politieke leven, maar ook op de 
rechtspraak en het openbaar bestuur.Steeds meer is het grote geld in staat onze samenleving haar normen en 
waarden op te leggen. Op deze manier nemen de onafhankelijkheid van onze rechtspraak, de politieke 
geloofwaardigheid en het vertrouwen in de waarden en de bescherming van de rechtsstaat langzaam maar 
zeker af. Uiteindelijk hebben we een volledig geinfiltreerde staat, een corporatocracy, met het belang van het 
grootkapitaal als de consensus. Nagenoeg alle mensen met beslissingsbevoegdheid in onze maatschappij staan 
dan bij het grote geld op de loonlijst en dient nog slechts de schijn van belangenverstrengeling te worden 
vermeden.

5.  harry van groen 

11 Jan 2008 om 13:34 

Bedankt heidekonijn voor deze getuigenis.Inderdaad had je 10 jaar geleden mevrouw Dales nog,die kon niet op 
tegen deze “macht”.Bij onze inlichtingen dienst zat ene heer Docters van Leeuwen. Van mevrouw Dales hoor je 
nooit meer iets ,de andere stond op een loonlijst iets met aandelen. 
Als een ieder die eerst op de lonnlijst staan van “de politiek”zoals KOK,ZALM etc,en u gaat nog stemmen ,dan 
staat die opvolger al gereed. Dus gewoon niet stemmen dan maar.Revoluties ,barricades,anarchie ,dat lost 
niets op. 
Maar als de politiek wilsonbekwaam wordt ,wat zij dus al zijn.,zal zij wel de staatsinrichting anders moeten 
maken. 
Het volk heeft de macht,met gelukkig 16 miljoen meningen. 
Daar past best een leiding bij,wat een staatshoofd is ,ook met macht ingegeven door liefde en oog alleen maar 
voor het volk.Dat van het Geld is best op te lossen,want wie is het geld?Zo iets onmenselijk mag en kan niet 
bestaan.Een ieder die dan ook misbruik maakt,wie dan ook bestraffen. Natuurlijk mogen bepaalde mensen 
meer verdienen,als dat maar in verhouding is met hun werk en arbeid tav andere werknemers.Als er nu geen 
oplossing komt,zal er nooit meer een oplossing komen,zo u moet daar mee leren leven 
Helaas moet ik steeds mijn eigen verhaal vertellen,maar na 25 jaar monddood gemaakt te zijn door personen 
en instellingen zoals genoemd in uw stuk,ben ik blij dat ik dat op deze site kan vertellen. 
In 1985 had ik al door wat hele inlichtingendiensten al ook toen wisten. Ik werd toen voor gek uitgemaakt. Nu 
nog begrijpen mensen met een hoog IQ het nog steeds niet.Nog steeds heb ik volgens hen een IQ van 80.Dat 
wil ik best onderkennen,wetende wat het referentie kader van deze vrije democratische rechtsstaat is. 
Maar ik smeek omRIJKSRECHRECHE-FIOD binnenlandse VEILIGHEIDS dienst onderzoek ,daar schijnen heel 
bekwame,intelligente mensen te zitten,zodat stappen voorwaarts gezet kunnen worden in deze.Maar ik zie ze 
niet!
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De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs at Klokkenluideronline

6.  SamBroersma 

11 Jan 2008 om 23:52 

Geachte heer Van Groen,

De kans, dat u van mevrouw Dales nog iets zult horen, is geminimaliseerd. Zij is in 1994 overleden.

Sam Broersma, Zoutelande

7.  harry van groen 

12 Jan 2008 om 10:51 

Geachte heer Sam Boersma, 
Hartelijk dank voor uw reactie.Als U mijn stukjes gelezen hebt ,dan kunt u zien dat ik dat ook weet. 
Ik provoceer ook vaak,u gaat nu weer aan haar denken. 
U weet dat zij een rede heeft gehouden,geen plagiaat,tegen de corruptie ,vooral van beëdigde ambtenaren. 
Misschien gaan mensen dan ook nog aan haar dood denken,zo dat was wel erg vreemd. 
Dan moet u nog eens aan de gevolgen denken als zij nog wel had geleefd ,wat daarna is gebeurd ,bijv IRT ,zij 
had een partij boven de wet gezet,met Hitsch Ballin. 
Zo te zien zal u zich daar ook dan wel in verdiepen. 
Hopenlijk bent u niet boos op mij.

8.  SamBroersma 

12 Jan 2008 om 12:42 

Geachte heer Van Groen,

De meeste van uw reacties, hier op deze website, denk ik gelezen te hebben. U wekt bij mij de indruk, te weten 
waar Abraham zijn “politieke” mosterd haalde. Hoewel mevrouw Dales heeft gezegd, dat “een beetje integer” 
niet bestaat (leuk bedacht), maakte ook zij ongedwongen deel uit van het crimineel circuit “politiek Den Haag”. 
Mijn boek “Hare Majesteit’s leugens regeren”, dat ik onder meer over dit circuit schrijf, heb ik pas voor drie/
kwart af. Wilt u, meneer Van Groen, mij aanschrijven op mijn emailadres sam@belastingfraude.nl. Ik wil met u 
in nader contact treden. Waarom zou ik boos op u mogen zijn?

Heidekonijn, goede reacties, u sloeg de spijker meermaals precies op zijn gevoelige kop.

Sam Broersma, Zoutelande

9.  G.Biesma 

2 Feb 2008 om 20:03 

Paul Ruys zijn boek is een uitstekende bijdrage tegen de strijd van corruptie in dat zo omhoog geprezen 
polderlandje. 
Gelukkig zijn er nog eerlijke assertieve journalisten - schrijvers.Waarschijnlijk is dit land nog zieker dan wij 
kunnen vermoeden. Nederland is dan ook niet meer dan een politiestaat waarbij welke veiligheidsdienst dan 
ook maar mag liegen en bedriegen in naam van de staat en de Koningin. Niemand in ons land kent dan ook de 
werkelijke agenda van al die regenjassen en dat is niet alleen verontrustend maar het grootte gevaar voor onze 
democratie (?)
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Kay van der Linde: een ton per zetel at Klokkenluideronline
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Kay van der Linde: een ton per zetel
Gepubliceerd door Micha Kat 31 december, 2007 in Algemeen. 

rita.jpg De campagne-strateeg van Rita Verdonk Kay van der Linde heeft een contract afgesloten 

waarin staat dat hij een ton Euro krijgt uitgekeerd bij elke zetel die de ‘beweging’ van 

Rita Verdonk in de komende verkiezingen voor de tweede kamer behaalt. Dat meldt een 

klokkenluider uit het kamp van Rita Verdonk aan deze website. In de laatste peiling van 2007 staat 

Verdonk op 21 zetels. De klokkenluider meldt tevens dat ‘elke beweging, elke uiting van Verdonk 

wordt bedacht en geregisseerd door van der Linde’. De klokkenluider: “Van der Linde zou met even 

veel gemak Wouter Bos gaan bespinnen als die evenveel of meer geld zou bieden als Rita Verdonk.”  

Wie de geldschieters zijn achter de beweging van Verdonk is niet bekend.

5 Reacties op “Kay van der Linde: een ton per zetel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Ted Sluymer 

3 Jan 2008 om 10:48 

Net zo slim als papa Wibo, als het allemaal klopt. Je vraagt je wel af uit welke portemonnee het geld komt… 

Wat zeker niet klopt is, is mevrouw Rita Verdonk zèlf. Probeer maar eens contact te krijgen als je een 
vervelende vraag hebt. Ik stelde de vraag en wat je ook niet: ze zwijgt. De vraag was: Ik zou graag van u 
persoonlijk vernemen of u zèlf religieus bent en of religieuze overtuigingen een rol spelen bij uw politieke 
denken en handelen.

Voor Verdonk een vervelende vraag, juist omdat de onmogelijkheid van een multiculturele samenleving één 
hoofdreden kent: religie.

Toch zou een antwoord gepast zijn, al was het alleen al uit fatsoen. Maar ja, politiek is business. Dat het om 
groot geld gaat, bewijst de vermeende beloning van Kay van der Linde wel.

2.  Ton Luiting 

1 Feb 2008 om 16:30 

Wie zal dat betalen ? Harry Mens ?

3.  Rita Verdonk 

28 Mei 2008 om 14:54 

Dit is nu typisch weer zo’n broodje aap-verhaal. Een ToN per zetel! Dat betekent dat Kay straks rond de vier 
miljoen zou verdienen aan het succes van mijn beweging? Het succes dat toch grotendeels te danken is aan 
mijn visie en uitstraling? Dacht het niet! We hebben heel duidelijke afspraken over prestaties en beloningen. 
Waarover ik hier niet in detail wil treden. Dat gaat namelijk niemand iets aan. Dat is tussen Kay en Trots op 
Nederland. 

Overigens hebben wij afgesproken dat wij niet meer spreken van ton, maar van Trots op NL. Denkt u daar in 
het vervolg aan?
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Kay van der Linde: een ton per zetel at Klokkenluideronline

4.  TON LUITING 

2 Jun 2008 om 20:57 

Geachte mevrouw RITA VERDONK

Graag verwijs ik U naar mijn quote op: 
http://www.studiokoning.nl/Baukje.htm

Uw reactie tegemoet ziend, 
met de meeste gevoelens van hoogachting,

TON LUITING

5.  Rita Verdonk 

11 Jun 2008 om 12:47 

Geachte heer Luiting,

Op die site vind ik een door u ondertekende poster met als opschrift: 
“Trots op Nederland gaat sinken.” 
Dat is geen quote (Engels voor ‘citaat’) maar een lollig bedoelde kreet, waarmee u waarschijnlijk inhaakt op de 
foto van mijzelf aan het roer van een schip. 

Ik moet u echter wijzen op een stevige taalfout in uw bijdrage aan de baukje-site. Het is namelijk ‘zinken’, met 
een z. Wellicht bent u afkomstig uit onze hoofdstad? Dat veel mensen daar de z als een s uitspreken is echter 
nog geen reden om het ook fout te gaan schrijven. 

In ieder geval kan ik u gerust stellen. TON gaat níet zinken, maar blijft keurig dobberen, gedragen als mijn 
machtige en groeiende beweging is door een groot deel van het Nederlandse volk. 

Met de meestste gevoelens van hoogachting, 
RV
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Afluisteren van advocaten door OM endemisch
Gepubliceerd door Micha Kat 21 december, 2007 in Algemeen. 

angels.jpg Vaste lezers van deze site weten hoe we denken over ’super-PL’ Harm Brouwer van 

het OM. Naar aanleiding van de ongekende afstraffing van zijn OM in de zaak tegen 

de Hells Angels (in dat soort afstraffingen van het OM moet je altijd nog verdisconteren dat de 

rechter van nature pro-OM is; dus als dat OM dan desalniettemin wordt afgestraft moeten ze het 

ongekend bont hebben gemaakt) deed de super-PL enkele interessante uitspraken die zijn status als 

’super-PL’ opnieuw schragen. Hij zei bijvoorbeeld: “Het is een pijnlijke fout” Ook zei hij: “Het OM is 

nu juist de instantie die de vrije communicatie tussen advocaat en client moet waarborgen.” Hij zei 

tenslotte: “Er is geen sprake van boze opzet.” Alle drie de opmerkingen van de super-PL zijn leugens. 

Dat het geen ‘pijnlijke fout’ betreft blijkt uit de geschiedenis van het OM waar het afluisteren van 

advocaten betreft: al tien jaar lang blijkt in zaak na zaak dat advocaten structureel worden 

afgeluisterd en dat het OM de betreffende stukken vervolgens niet vernietigt (zoals het bij wet 

verplicht is) of uit het dossier haalt, ook niet als het daartoe wordt gesommeerd door de rechter-

commissaris. In enkele zaken zoals de fameuze Iglo-zaak ging het OM zelfs zover de identiteit van de 

advocaat te verdoezelen (dan sprak de verdachte bijvoorbeeld met ‘een schoolvriend’) om de stukken 

maar in het dossier te kunnen houden. Het afluisteren van advocaten is zelfs standaard beleid van 

het OM; ze kunnen niet meer zonder! Dat blijkt vooral uit een civiele zaak die de… 

NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten) begin 2005 aanspande tegen de 

Nederlandse staat (minister Donner van Justitie) met als eis: stop met ons af te luisteren! De 

advocatuur verloor deze zaak: de Haagse rechtbank vonniste met droge ogen dat politie en OM 

gesprekken met advocaten mogen aftappen. Daar heeft niemand het dus over als reactie op de 

hypocriete statements van de super-PL dat zijn om zo’n ‘pijnlijke fout’ heeft gemaakt! Hij wil zo graag 

dat zijn officieren kunnen tappen dat hij er zelfs voor naar de rechter stapt! Nu is er vast wel een 

strafvorderlijk verschil tussen het tappen as such (wat dus officieel mag) en het opnemen in het 

dossier van tapverslagen (wat dus niet mag), maar een kind voelt aan dat als het tappen is 

toegestaan een downhill run ontstaat die er uiteindelijk toe zal leiden dat een rechter zal zeggen dat 

ook de vruchten van dat tappen in het dossier mogen komen. Bovendien heeft Justitie tal van 

voordelen van het tappen wat betreft hun informatie-positie los van het dossier, dat is dus allemaal 

juridisch toegestaan.

De hypocrisie van Brouwer en de ‘pijnlijke fout’ blijkt echter nog het meest uit het feit dat het OM in 

hoger beroep is gegaan tegen de niet-ontvankelijkheidsverklaring. Hoe kan je moreel in hoger beroep 

gaan als je vind dat je een ‘pijnlijke fout’ hebt gemaakt en dus terecht bent afgestraft?
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1 Reactie op “Afluisteren van advocaten door OM 
endemisch”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Theo Ichtus 

21 Dec 2007 om 14:32 

quote Hoe kan je moreel in hoger beroep gaan als je vind dat je een ‘pijnlijke fout’ hebt gemaakt en dus terecht 
bent afgestraft? 
/quote

Ik kan me best wel voorstellen dat jij je amuseert Mischa maar Harm Brouwer heeft WEL gezegd dat het OM 
een pijnlijke fout gemaakt heeft maar niet dat het in zijn ogen terecht is dat als gevolg van die fout verder 
alleszins schuldige verdachten vrijuit gaan.

Vind ik wel wat hebben - even afgezien hoe schuldig die (b)engeltjes in werkelijkheid zijn…
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« Groenink toch de grote duivel Afluisteren van advocaten door OM endemisch »

Hetze tegen Eric O. gaat maar door
Gepubliceerd door Micha Kat 20 december, 2007 in Algemeen. 

eric-o.jpg Opnieuw wordt de zaak-Eric O. opgerakeld. Reeds eerder wees de site nrcombudsman 

op het rancuneuze karakter van de kruistocht tegen O. en de opvallende rol in die 

kruistocht van NRC Handelsblad. Het is bizar en alarmerend dat Justitie in samenspanning met de 

gezagsgetrouwe media zo ver gaat om te gaan morrelen aan de vrijspraak van O. Officieren van 

Justitie die strafdossiers manipuleerden in zaken als de Schiedammer parkmoord wordt geen haar 

gekrenkt, maar militairen die getuigenissen hebben afgelegd in de zaak tegen O. dreigen nu te 

worden vervolgd voor meineed omdat ze hun voormalige collega de hand boven het hoofd zouden 

hebben gehouden in hun verklaringen! Als dat al zo zou zijn, had het OM dat direct in het proces aan 

de orde moeten stellen en moeten bewijzen. Daar zijn processen toch voor? Dit gehuilebalk achteraf 

noemen we in het recht ‘napleiten’ en is verliezersgedrag. Maar waarom krijgt Justitie zoveel ruimte 

in de media voor dit huilverhaal? Hebben we inmiddels niet schoongenoeg van die opgeblazen non-

zaak O? 

Ja, wij wel, maar Justitie blijkbaar niet. De mannetjes van het Parket-Generaal kunnen het O. nog 

altijd niet vergeven dat het geblunder van het OM in zijn zaak oud-super PG De Wijckerslooth de 

aristocratische kop heeft gekost omdat hij bij NOVA begon te roepen dat O. een moordernaar was 

zonder dat te kunnen bewijzen. Het lugubere is nu dat louter en alleen omdat een super-PG voor de 

camera heeft geroepen dat O. een moordenaar is coute que coute ‘aan het licht zal moeten worden 

gebracht’ dat O. inderdaad een moordenaar is. De ‘reputatie van het OM’ is immers in het geding. En 

reputatie, we weten het allemaal, is in Nederland tegenwoordig oneindig veel belangrijker dan de 

waarheid en de feiten!

1 Reactie op “Hetze tegen Eric O. gaat maar door”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  orca 

21 Dec 2007 om 15:30 

En zo is ‘t. NOVA dramt hier maar over door, in opdracht van ‘n serieël falend OM, nu weer met de Hells Angels, 
de lijst is eindeloos. De veroordelingen kloppen niet (Lucie de B, Schiedam, Putten), TCA zaak ook vandaag 
afgeblazen geweest geworden, en maar zeiken over ‘n zogenaamd onschuldige Irakees. Laat je niet gek maken 
Eric!
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« GPD-affaire breidt zich uit met derde schuldige Hans Westenberg in hoger beroep tegen Micha Kat »

Tilmant wees Groenink op grove wijze terug
Gepubliceerd door Micha Kat 12 november, 2007 in Algemeen. 

groenink.jpg Rijkman Groenink, voormalig topman van ABN Amro, heeft door zijn eigen 

persoonlijke megalomane ambitie zijn bank in handen gedreven van buitenlandse 

partijen. Een zeer hoge ING-manager zegt tegen Klokkenluideronline: “Tijdens de fusie-

onderhandelingen met ING kwam een figuur naar voren waarin Tilmant CEO zou worden, maar 

Groenink wilde de garantie dat hij hem na drie jaar zou kunnen opvolgen. Tilmant zei toen: jij moet 

je mond houden. Jij hebt je eigen bank naar de ondergang gebracht. Je hebt nergens recht op. 

Vervolgens werden de onderhandelingen met ABN Amro afgebroken.” Ook een andere bron, een 

partner van KPMG, bevestigt deze lezing. Na het stuklopen van de fusie met ING probeerde Groenink 

een deal te maken met Barclays waarin hij een prominente plek zou krijgen in de board van de 

nieuwe super-bank. Zoals bekend wist Groenink ook deze optie door zijn fundamentele gebrek aan 

basale onderhandelings-vaardigheden om zeep te helpen. De bron van ING geeft ook aan dat de 

positie van Groenink in de onderhandelingen ernstig werd ondermijnd door de fraude waaraan zijn 

bank zich heeft schuldig gemaakt in de VS. 

 
Groenink hielp zijn bank door jaren van egomaan wanbeleid naar de klote en gaat nu naar huis met 

een schamele 30 mio Euro. Steeds is de inzet van de topman niet geweest de toekomst van zijn bank 

of van zijn mensen, maar zijn eigen carriere en zijn eigen bankrekening. Een belangrijk bewijs voor 

het feit dat de fusieonderhandelingen tussen ABN Amro en ING zijn stukgelopen op de maniakale 

ambities van de falende topman Groenink is dat NRC Handelsblad recent kopte met ‘geen conflict 

over toppositie tussen ING en ABN’. Als een gecorrumpeerde krant als NRC met een specifieke 

ontkenning komt van een bepaalde bewering kun je er wel vanuit gaan dat die bewering dus juist 

is. Dit is de corrupte passage in NRC in een stuk dat op 1 november in de krant stond, een interview 

met president-commissaris Martinez:

Haakte ING af omdat, zoals het gerucht wil, Groenink geen eerste man mocht worden of u 

geen president-commissaris?

„De kwestie van de topman was opgelost: dat zou Tilmant worden. Over de toekomstige president-

commissaris moesten we het nog eens worden. ABN had voorgesteld dat ik dat zou worden. Maar 

daar is het niet op stukgelopen. Door de koersstijging van ons aandeel na de brief van TCI, vond ING 

ons te duur geworden.”

Het is er dus op stukgelopen dat Groenink eiste Timant na drie jaar te mogen opvolgen. Dat zijn de 

feiten. Maar dat mag nimmer naar buiten komen.
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Te koop: de Henri Sijthoff-prijs van het FD
Gepubliceerd door Micha Kat 13 december, 2007 in Algemeen. 

sijthoffprijs.jpg De luchthaven Schiphol maakte er reeds direct reclame mee: deze prijs hadden 

we nog niet! Het gaat om de Henri Sijthoff-prijs van het Financieele Dagblad 

voor de beste financiele verslaglegging. Dit jaar werd het aantal categorieen uitgebreid en konden 

voor het eerst ook niet-beursgenoteerde ondernemingen in het zonnetje worden gezet. En de eerste 

winnaar van deze nieuwe categorie werd… -de spanning stijgt!……Schiphol!

Maar de afdeling Marketing van het FD die ook ‘diensten verricht’ in opdracht van ‘marktpartijen’ 

heeft het gelauwerde jaarverslag zelf mede geschreven, zo onthult ons een bron bij het FD. Dit 

geschiedde in opdracht van de luchthaven die het FD hiervoor ook betaalde. De samenwerking ging 

zelfs zo ver, dat Schiphol-CFO Pieter Verboom afspraken had met de FD-marketeers bij de krant. 

Verboom volgde hierbij zijn CEO Gerlach Cerfontaine die volgens bronnen de FD-burelen ook bezoekt 

maar dan om de redactionele koers te beinvloeden. Eerder kwam reeds aan het licht dat het FD op 

instigatie van Jacques Kuyf, CEO van de FD Mediagroep, advertenties van gebiedsontwikkelaar 

Chipshol uit de krant houdt.

Chipshol is met de luchthaven verwikkeld in een (inmiddels landelijk bekende) ‘strijd op leven en 

dood’. Kuyf, zo ontdekte het weekblad Adformatie, heeft nauwe banden met Paul Luijten, de 

directeur Corporate Affairs van Schiphol. Als directeur van reclamebureau FHV/BDDO (tot september 

2005) overzag Kuyf het Schiphol-account dat zijn bureau in 2004 won na een pitch, maar Kuyf/FHV 

en Schiphol’s Luijten werkten reeds in 2000 intensief samen aan een ‘massamediale imagocampagne’ 

die de luchthaven moest klaarstomen voor de (toen) in het najaar van 2001 geplande beursgang. 

Aanvankelijk kon salesmanager Robert Kolner van het FD ‘zich niet voorstellen dat zijn krant 

advertenties weigert’ maar na intern onderzoek kon Kolner niet anders concluderen. De advertenties 

kwamen terecht bij De Volkskrant en het Haarlems Dagblad.

In een volgende alarmerende ontwikkeling, volgens alweer een bron bij het FD, is de redacteur die 

over de ruzie tussen Schiphol en Chipshol schreef door de hoofdredactie van deze affaire ‘afgehaald’ 

omdat hij te zeer zou neigen naar de standpunten van Chipshol. Dat dit is gebeurd wordt door meer 

dan een bron binnen het FD bevestigd. Hier is dus een derde punt waarop Schiphol ‘interfereert’ bij 

het FD. Volgens de bron zouden trouwens meer journalisten bij het FD worden vervangen wegens de 

inhoud van hun berichtgeving. 

 Niemand bij het FD is bereid tot commentaar. De secretaresse van hoofdredacteur U. Jonker zegt 

dat deze ‘99% zeker niet zal reageren’. Een email met een verzoek om nadere uitleg blijft 

onbeantwoord. Een oud-redacteur van de krant, Rob Huisman, runt sinds vijf jaar een adviesbureau 

(Rob Huisman Bestuursadviseur BV) dat Schiphol als belangrijke klant heeft. Volgens M. Schuttevaer 

van Schiphol Investor Relations advieseert Huisman de luchthaven ‘in brede zin op commuicatie-

gebied’. Ook Huisman voelt zich echter niet geroepen nader in te gaan op de relatie tussen het FD en 
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Zaak-Holloway wordt final blow voor NL-opsporing
Gepubliceerd door Micha Kat 26 november, 2007 in Algemeen. 

natalee.jpg De analyse zoals deze hieronder op deze site te lezen is over de zaak-Holloway wordt 

dit weekeind ondersteund door de publikaties in De Telegraaf, de enige krant in ons 

land die deze zaak het journalistieke gewicht geeft dat hij verdient. Wat lezen we in de editie van 

afgelopen Zondag? “Hoewel het al eerder duidelijk was dat het onderzoeksteam vooral in de periode 

kort na de verdwijning (de belangrijkste periode in elk onderzoek!) grote steken liet vallen (dat 

gebeurde dus expres in mijn analyse), stuitte ook het nieuwe politieteam op vele 

onvolkomenheden in het eerste onderzoek (alsof nu nog niet is aangetoond dat het onderzoek 

met opzet werd geruineerd….) Zo is op belangrijke punten niet doorgevraagd of zijn verslagen 

van telefoontaps (taps zijn nu opeens blijkbaar wel heel belangrijk) niet volledig uitgewerkt. 

Dan werd er over een bepaald gesprek in het PV gezet dat het niet relevant was en daarom niet 

letterlijk weergegeven. Nu we een aantal gesprekken opnieuw beluisteren (dat moest dus in mijn 

analyse na druk vanuit de VS) zien we -in combinatie met de nieuwe onderzoeksgegevens (wat 

een daadkracht opeens!)- wel degelijk nieuwe verdenkingen oprijzen” zegt een Nederlandse 

rechercheur. Het is allemaal te doorzichtig. Het hele recherche-onderzoek in deze zaak in een grote 

aaneenschakeling van leugens, manipulatie, damage control, poppenkast, politieke propaganda, you 

name it, anything behalve gewoon nuchter recherche-werk. Want als het dat wel zou zijn geweest, 

hadden Joran van der S. en zijn vader Paulus van der S. al lang voor de rechter gestaan!

Je ziet het steeds vaker -ook in zo’n affaire rond Justtie-SG Joris Demmink- dat het OM maar een 

inzet heeft: voorkom dat de zaak voor de rechter komt en verhinder dat deze rechters in een eerlijk 

en openbaar proces mogen oordelen over de schuld van verdachten! Nee, in plaats daarvan worden 

met manipulaties en leugens rookgordijnen opgetrokken die ervoor moeten zorgen dat een zaak 

dusdanig gecompliceerd en onoverzichtelijk wordt (distressed is de Engelse term) dat niemand door 

de bomen het bos meer ziet met als netto resultaat dat de aanvankelijke verdachten vrolijk vrijuit 

gaan. Dankzij interventie vanuit de VS ziet het er nu echter naar uit dat Joran alsnog voor de rechter 

wordt gebracht. Dat betekent dus het het OM alsnog een zaak tegen hem moet opbouwen waar het 

eerst juist geprobeerd heeft (zie De Telegraaf hierboven) deze zaak met alle geweld kapot te maken. 

Het zijn de absurde paradoxen en kronkels van een tot op het bot gecorrumpeerd en verrot 

opsporingsapparaat dat anno 2007 niet langer bezig is met het vervolgen van criminelen ten dienste 

van de samenleving, maar met het bedenken van strategieen over hoe de eigen blunders kunnen 

worden toegedekt en verdonkeremaand. Maar een ding is zeker: als Joran voor de rechter komt kan 

niemand lager heen om de rol van zijn vader. Irritant is ook dat in de media steeds sprake is van het 

‘Arubaanse OM‘ alsof ons land reeds op die manier afstand wil nemen van deze nieuwe zwarte 

bladzijde in onze opsporing die na alle eerdere blunders en dwalingen wel eens de final blow kan 

gaan worden voor de geloofwaardigheid van Justitie.
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3 Reacties op “Zaak-Holloway wordt final blow voor 
NL-opsporing”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  J.Publicus 

26 Nov 2007 om 18:49 

Vader Van der Sloot heeft expliciet aan zijn zoon Joran & vrienden duidelijk gemaakt: “Geen lijk, geen zaak….”.

Justitie/ OM heeft Joran& vrienden de eerste weken niet willen aanhouden, zodat evt sporen konden worden 
weggewerkt en verklaringen op elkaar afgestemd. Aan de US media heeft Justie de Vader Van der Sloot 
afgeschilderd als een “judge” in opleiding, dwz daar wordt gedacht dat het wel meevalt….

Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk, dat na die lange tijd Joran& vrienden nog wat gemaakt kan worden. Als 
die gewoon hun mond houden, dan moet Justitie maar eea bewijzen. 
Ik vrees, dat Joran cs toch vrijuit zullen gaan - met dank aan Justitie.

2.  willemzwijgtnietmeer 

27 Nov 2007 om 11:07 

Van der Sloot sr. heeft zeker nog nooit van Frénky P. gehoord.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Wie betaalt de advocate van ex-GPD’ers? Zaak-Holloway draait geheel om rol vader »

Peter R. de Vries en Robert Horchner (2)
Gepubliceerd door Micha Kat 22 november, 2007 in Algemeen. 

peterr.jpg Dag Peter

Wat is jouw reactie op de stelling dat de vrijspraak van de Horchners in de XTC-zaak des te meer 

gewicht krijgt nu we dankzij jouw uitzending weten dat er daaraan voorafgaand al een bekentenis lag 

in de softdrugs-zaak? Blijkbaar is het OM met deze bekentenis en veroordeling in de achterzak er niet 

in geslaagd de XTC-zaak succesvol voor de rechter te brengen.

Wist je van de rechterswisseling in de uitleveringszaak? Zie je dat niet als een alarmerende red flag 

voor ingrijpen van hogerhand in deze zaak, termeer daar er een rechter werd ingezet die tot kort 

daarvoor werkte op het kantoor van de landsadvocaat dat de claim van Horchner tegen de Staat 

namens de Staat moet zien te killen?

Wat vind je van het verwijt dat je in je eerdere uitzendingen over Horchner hebt gefaald omdat je het 

betreffende stuk niet boven tafel kreeg? Of gaat het hier om een geheim stuk dat jou door Justitie is 

toegespeeld in een operatie ‘beschadiging Horchner’, juist op het beslissende moment dat de claim 

van Horchner wegens de vervalste telefoontaps met overtuigend bewijs kon worden geschraagd?

Met vriendelijke groet,

Micha Kat 

Dag Micha,

nee, ik ben niet van mening dat de vrijspraak méér gewicht krijgt door de oude zaak. 
Bij elke tenlastelegging zal opnieuw wettig en overtuigend bewijs geleverd moeten 
worden dat iemand het heeft gedaan. Puur juridisch telt dan niet of iemand een 
verleden heeft. 

Ik weet van de rechterswisseling. Dat is niet juist en storend, maar het komt helaas 
regelmatig in zaken voor. Het is niet op voorhand een signaal van ingrijpen van 
hogerhand. Daarvoor komt het te vaak voor. Het heeft doorgaans meer met proces-
effiency en dergelijke te maken. Dat een rechter werd ingezet die kort daarvoor bij de 
landsadvocaat heeft gewerkt is uiteraard onjuist.

Er kan mij, in alle redelijkheid, geen verwijt worden gemaakt dat ik het proces-verbaal 
niet eerder boven water kreeg. Ik wist natuurlijk niet eens dat het bestond. 
Integendeel, de Horchners hebben mij ontelbare keren verzekerd - nadat ik er 
indringend navraag bij hen over had gedaan! - dat er nooit iets had gespeeld in het 
verleden. Soms moet je eerst bezig zijn met een zaak en reportages uitzenden om er 
meer inzicht op te krijgen. Dat is een normaal proces. Anders kun je ook tegen mij 
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Peter R. de Vries en Robert Horchner (2) at Klokkenluideronline

zeggen: wat een slechte journalist ben je dat je de info van de 44 reportage in de 
Puttense moordzaak niet meteen al in de eerste had… 

 Als er een verwijt moet worden gemaakt, treft dat de Horchners omdat ze op een 
belangrijk punt niet de waarheid hebben gesproken.Het is niet zozeer een 
formeel juridisch punt, maar wel een moreel punt, wat de geloofwaardigheid raakt.

Ik zeg niet dat in de zaak van Horchner alles goed is verlopen. Absoluut niet. Sterker 
nog, ik heb de geluidsband laten verbeteren en vastgesteld dat er iets anders wordt 
gezegd dan op papier staat. Ze zijn terecht vrijgesproken op basis van het 
voorliggende bewijs materiaal. Wat moreel gezien kwalijk is is dat ze bij herhaling 
hebben gelogen over het verleden, zelfs nog op het moment dat hen de feiten 
daarover worden voorgehouden. De Horchners verwijten politie en justitie bij alles 
kwade opzet, leugens, verdraaiingen, complotten etc. Ik constateer dat ze het op dat 
vlak zelf ook niet zo nauw nemen. En dat moet ook worden gezegd.

Ik vind dat jammer, maar het is niet anders.

Vriendelijke groet,

Peter R. 

13 Reacties op “Peter R. de Vries en Robert 
Horchner (2)”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Informant 

22 Nov 2007 om 14:25 

Of gaat het hier om een geheim stuk dat jou door Justitie is toegespeeld ?. Gaat de Vries hier nog op 
antwoorden?

2.  Inanna 

22 Nov 2007 om 14:51 

Beste Micha, dank je wel. Maar Peter draait er omheen!

“Of gaat het hier om een geheim stuk dat jou door Justitie is toegespeeld in een operatie ‘beschadiging 
Horchner’, juist op het beslissende moment dat de claim van Horchner wegens de vervalste telefoontaps met 
overtuigend bewijs kon worden geschraagd?”

Op deze vraag geeft Peter geen antwoord. Toch lijkt me dat wel de hamvraag, want het doorgeven van dit stuk 
een een journalist en het uitzenden van de inhoud lijken me beiden in strijd met de Wet op de bescherming van 
persoonsgegevens.

“Sterker nog, ik heb de geluidsband laten verbeteren en vastgesteld dat er iets anders wordt gezegd dan op 
papier staat. Ze zijn terecht vrijgesproken op basis van het voorliggende bewijs materiaal.” 

In de uitzending werd een heel andere indruk gewekt. “Op de achtergrond was de stem van Robert Hörchner te 
horen, aldus de politie.” Ik denk zelfs tot drie maal toe herhaald. En die nachtelijke vergadering in “Model 
Eindhoven” heeft ook niet plaats gevonden. En zo ging het maar door… Met suggestieve reconstructies van een 
misdaad waarvan Peter nu zelf toegeeft dat Robert die NIET heeft gepleegd!

Het ergste is, dat Peter die foute tapverslagen zo moeiteloos onder het tapijt veegde. Men kan in Nederland 
worden veroordeeld uitsluitend op telefoontaps, zonder dat de verdediging zelfs maar de juistheid van het 
tapverslag kan controleren. De Hörchners hebben hemel en aarde bewogen om de originele tap in handen te 
krijgen. En wat blijkt: Er staan fouten in het tapverslag.

Meer bewijs is niet nodig!

Hoeveel mensen zouden er reeds zijn veroordeeld, uitsluitend op telefoontaps die niemand mag controleren?

Met deze vraag zal het OM niet zo gelukkig zijn. Wie O wie heeft dus dat proces verbaal aan Peter R. de Vries 
gegeven? Ik vind dat Peter antwoord behoort te geven op die vraag!

3.  Rob Brockhus 

22 Nov 2007 om 15:42 

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165356 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/547/peter-r-de-vries-en-robert-horchner-2.html (2 of 5) [3/11/2009 12:31:58 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/547/peter-r-de-vries-en-robert-horchner-2.html/feed
http://www.sdnl.nl/xtc.htm
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Peter R. de Vries en Robert Horchner (2) at Klokkenluideronline

Ik neem het de redactie van Peter R. de Vries hoogst kwalijk dat Peter letterlijk karaktermoord pleegde op 
Annelies Hörchner. Een andere kwalificatie is niet te geven. 

Ikzelf heb een aantal interviews met Robert gemaakt en weet wel zo’n beetje wat er speelt. Opvallend is dat de 
redactie van PRdV geen enkele informatie van o.a. de website van de Sociale Databank Nederland heeft 
gebruikt. Met name de correspondentie met de Korpschef van Politie Brabant-Noord. Zie: http://www.sdnl.nl/
xtc-politie-sommatie.htm

Ik wist trouwens ook niet van die zaak uit 1992, en hoe kwam Peter daaraan? Toegespeeld door het OM ? Maar 
die zaak heeft werkelijk niets van doen met de XTC-affaire met dubbele algehele vrijspraak als met de 
overlevering naar Polen voor een cold-case van 8 jaar oud en voor een zaak van volstrekt ondergeschikt 
belang. Robert zou alleen als mogelijke betrokkene een rol hebben gespeeld bij het huren van een schuur, 
zonder zelf maar enige bemoeienis te hebben met de teelt van cannabis. Waarom zou hij ook? 

Dat politie en justitie hem dolgraag uit de buurt willen hebben snapt zelfs een imbeciel. Maar Peter heeft er 
kennelijk veel moeite mee. Dat mensen kunnen liegen dat het zwart ziet, snap ik. Maar dat geldt net zo voor de 
recherche en het OM die echt van alles geprobeerd hebben om Robert en Annelies beiden te pakken voor iets 
wat een echte criminele bende geflikt heeft in de leegstaande schuur. Mr. Korvinus zat er overigens stoicijns bij 
en liet Peter de karaktermoord op Annelies die haar tranen met moeite bedwong doodgewoon plegen. Ik zat 
echt met kromme tenen te kijken.

De verdediging van Annelies als commentaar op de uitzending van de Vries is helder. Ik hoop dat René Lancee 
haar nog van advies kan dienen. Wat Peter betreft, zou hij als journalist de lef en integriteit moeten opbrengen 
om met name het gezwendel in het rechtssysteem aan de oppervlakte te brengen. Ik weet niet of hij als 
minister van Justitie het lef gehad zou hebben om het grote aantal fraudezaken gepleegd door politie en OM 
aan te pakken. De lat voor de verkiezingen legde hij zelf daarvoor wel heel erg hoog. Zie: www.sdnl.nl/xtc-
reactie-annelies.htm

Zie bij: de klokkenluiders op: www.sdnl.nl/klokkenluider.htm

4.  Inanna 

22 Nov 2007 om 16:33 

@ Rob Brockhus:

“Mr. Korvinus zat er overigens als een zoutzak bij en liet Peter de karaktermoord op Annelies die haar tranen 
met moeite bedwong doodgewoon plegen. Ik zat echt met kromme tenen te kijken.”

Wat ik zag gebeuren, is dat zowel Annelies als mr. Korvinus volledig werden overrompeld. Ze waren naar de 
studio gekomen in de gedachte dat het nu eindelijk over die telefoontaps zou gaan. En toen kwam Peter dus 
met zijn illegaal verkregen proces verbaal. Ik vond dat Korvinus het nog goed wist te incasseren. 

Dat deze karaktermoord vermoedelijk uit de truckendoos van het OM komt, dat zal Korvinus intussen ook wel 
hebben begrepen. Ik ben heel benieuwd of hij tegen Peter R. ook maatregelen gaat nemen. Ik ben geen 
advocaat, maar Peter baseerde zich op een document dat illegaal is gelekt, hetzij door het OM, hetzij eventueel 
door een advocaat die bekend was met die hasj-zaak uit 1993. Die hypothetische advocaat had daar geen enkel 
belang bij, het OM wel. En Peter Rrrr heeft vooral belang bij de kijkcijfers. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij 
het recht heeft om gegevens in de openbaarheid te brengen, die worden beschermd door de Wet op de 
persoonsgegevens.

Kortom: deze zaak is nog niet ten einde! Een sappig kluifje voor juristen is het intussen wel geworden!

5.  John 

23 Nov 2007 om 11:46 

“Die hypothetische advocaat had daar geen enkel belang bij, het OM wel.”

Wat kan nu nog het belang zijn van het OM om zo’n document naar buiten te lekken, terwijl ze dat al veel 
eerder hadden kunnen doen, bijv. ten tijde van de Nederlandse rechtszaken. Is dus niet gebeurd. Komt nog bij 
dat het een Poolse zaak betreft. Sommige mensen hier zijn het stadium van ratio en doordachtzaamheid al ver 
voorbij: ze willen en zullen aantonen dat het om een complot van het OM gaat. Zo langzamerhand wordt wel 
duidelijk dat daarvoor niet echt veel aanwijzingen te vinden zijn.

6.  Inanna 

23 Nov 2007 om 13:15 

@ John, De Hörchners hebben jaren lang geprobeerd om die tapverslagen boven water te krijgen. Ze zeiden 
van meet af aan dat die niet klopten en wat blijkt: ze kloppen niet! De juridische consequenties zijn enorm! Ik 
hoop dat mr. Korvinus daarop doorgaat!

In deze zaak klopt echter nog veel meer niet. Dat nu blijkt dat Hörchner geen blanco strafblad had, doet 
daaraan niet af.

Het wachten is nu op de aanklacht die de Poolse officier van Justitie zal inbrengen tegen Hörchner. Ik ben heel 
benieuwd hoe lang dat gaat duren, want Hörchner zit intussen in “voorarrest” in een Poolse gevangenis die 
volgens Peter R. min of meer riant is. 
Het wachten is ook op de “veroordeling” van Hörchner. Daarna mag hij zijn straf in Nederland uitzitten. Op dit 
moment is communicatie met Robert onmogelijk, maar ik ben heel benieuwd naar zijn ervaringen in die Poolse 
gevangenis. Voor zover ik weet, zit hij nu met 8 man op een cel en zelfs voldoende drinkwater wordt niet gratis 
verstrekt.

Jammer dat Peter R. wel een gesprek met de officier van justitie uitzond, maar niet met Hörchner. Zal wel niet 
mogen van de gevangenis. Volgens de officier van justitie is Robert een “grote vis”. Maar in de Poolse kranten 
heb ik er niets over kunnen vinden. Wonderlijk,toch?

7.  John 
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Juridische consequenties? Horchner is in deze zaak toch vrijgesproken? En niet kloppen en daadwerkelijk 
manipuleren zijn twee verschillende dingen die jij niet uit elkaar kan of wilt halen. Ik hoor je nog altijd niet over 
het verleden van Horchner. Een verleden dat een heel andere blik op de zaak werpt. Je schijnt je meer op te 
winden over het feit dat Horchner in een niet riante gevangenis zit. Dat woord heeft De Vries trouwens niet 
gebruikt, maar dat maak jij er weer van. Ook een vorm van manipulatie.

8.  Inanna 

24 Nov 2007 om 12:36 

John, die juridische consequenties gaan veel verder dan de zaak Hörchner. Het is op grond van een uitspraak 
van de HR in de zaak Baybasin mogelijk om te worden veroordeeld uitsluitend op telefoontaps. Maar de 
verdediging krijgt die taps niet in handen. Telefoontaps kunnen echter worden gemanipuleerd (knippen en 
plakken), of er kunnen fouten zitten in de tapverslagen. Dat laatste bleek het geval in de zaak Hörchner. 
Gelukkig geeft Peter R. dit nu duidelijk toe, want in de uitzending blijkt het veel mensen te zijn ontgaan. Alle 
aandacht ging naar het verzwijgen van dat strafblad door Hörchner.

Vervolgens werd in de uitzending heftig gesuggereerd dat Hörchner betrokken was bij die XTC-zaak. Gezien de 
manier waarop Hörchner ondanks zijn strafblad tot twee maal toe is vrijgesproken, lijkt me dat heel 
onwaarschijnlijk. Het grensde aan laster, maar ook dat wordt door Peter R. nu rechtgezet in zijn antwoord aan 
Micha Kat.

Opvallend is wel, dat Peter R. in zijn antwoord zegt dat een eerdere veroordeling niets uitmaakt voor de manier 
waarop de rechters naar de feiten kijken. Mijn kijk op rechters is een andere: niets menselijks is hen vreemd, 
want het zijn mensen. Kijk hoe de publieke opinie door die uitzending 180 graden is gedraaid en besef dan dat 
ook rechters mensen zijn. In de XTC-zaak waren zij reeds bekend met die oude veroordeling. Natuurlijk speelt 
dat dan een rol en dat maakt de vrijspraak des te opmerkelijker. 

Aan de manier waarop Hörchner werd overgeleverd aan Polen kleven ook nogal wat haken en ogen. Het gaat 
om een zaak uit 1999 en toch kwam er geen duidelijke aanklacht. Die is er nu nog niet! 
Over die wisselrechters is al het een en ander gezegd, ook door Micha Kat. En wat Peter R. ons liet zien van de 
gevangenis komt totaal niet overeen met de schaarse berichten die tot op heden van Hörchner zijn ontvangen. 

Wat in deze zaak de waarheid is, dat weet ik niet. De toekomst zal het leren. Maar we hebben allemaal belang 
bij een integere rechtsgang en mijn vermoeden dat het OM in deze zaak niet integer handelt, wordt mede 
gesteund door het feit dat op een zo cruciaal moment opeens een proces verbaal opdook dat voor Hörchner 
zeer belastend is. Wie dit p.v. aan Peter R. heeft gegeven, dat weet ik niet, maar in elk geval berust dit p.v. bij 
het OM. Het voor deze doeleinden naar buiten brengen van een p.v. is in strijd met de wet.

Ik kan slechts hopen dat mr. Korvinus deze zaak voortzet, niet omwille van Hörchner, maar omwille van onze 
rechtsstaat!

9.  Micha Kat 

25 Nov 2007 om 12:55 

@Inanna 
Mijn analyse is nu dat Peter R. journalistiek fout zit en wel om de volgende reden: 
Hij offert de ‘hoofdzaken’ -de gemanipuleerde telefoontaps en de uitlevering aan Polen- geheel en al op aan een 
bijzaak -het softdrugs-delict uit 1992- en wel op zo’n manier, dat hij zijn uitzending zo inkleedt dat die bijzaak 
de twee hoofdzaken geheel en al in de schaduw stelt. De integriteit van Justitie en ns opsporingsapparaat is 
natuurlijk vele malen relevanter, juist ook vanuit journalistiek oogpunt, dan het vierendelen van Horcher op 
grond van een -juridisch reeds afgedane- zaak. 
Dat laat onverlet, dat het wel een verdienste van De Vries is da hij het beeld van Horchner op een belangrijk 
punt heeft bijgesteld. Maar de manier waarop hij dat heeft gedaan vind ik niet deugen en zelfs duiden op een 
achterliggende agenda vanuit het OM.

10.  John 

25 Nov 2007 om 18:46 

Bijzaak? Even niet opgelet, Kat. De methode(s) die Horchner toepast komt toch wel erg verdacht overeen met 
de latere zaken. Zodanig dat nauwelijks meer van toeval kan worden gesproken. Maar omdat dit je even niet 
uitkomt, schuif je dit wel erg makkelijk onder de tafel. Keurige zakenman toch? Nou, niet dus. Nooit iets met 
drugs gedaan? Dikke leugen. Zelfde trucje weer uitgehaald? Het lijkt er sterk op. Normaal schreeuwt Kat moord 
en brand als iemand in zijn ogen niet de waarheid vertelt. En dan doet dienst verleden er plotseling wel toe. 
Alleen even niet in dit geval. Dat is net iets teveel gezichtsverlies voor Kat. Dus krijgt De Vries de schuld.

11.  Werner 

6 Dec 2007 om 00:18 

Wat mij betreft kan elke discussie over de rechterswisseling in het midden blijven. Wanneer men de beslissing 
van de rechtbank in juridisch opzicht goed analyseert, dan rest geen andere conclusie dan dat die beslissing op 
internationaal-rechtelijke gronden gewoon juist is. Sterker nog, men kan vanuit technisch juridische optiek 
vraagtekens plaatsen bij de aanpak van de eerste groep rechters. Kern van het probleem is dat wij als 
rechtstaat deel uitmaken van de Europese Unie. Binnen deze Unie is -eenvoudig gezegd- afgesproken dat men 
elkaar rechtssystemen en rechtspraak vertrouwt en dus niet ter discussie stelt. Dat beginsel heeft de rechtbank 
(in zijn tweede samenstelling) terecht toegepast en daarom was er geen ruimte meer voor een discussie die 
gebaseerd is op de onbetrouwbaarheid van het andere rechtssysteem.

Dat de uitkomst van de uitleveringsprocedure op basis van het internationaal-rechtelijk uitgangspunt absoluut 
schrijnend voor Horchner is, wil ik niet betwisten. Maar het schrijnende zit hier niet in de rechters die de 
rechtsbeginselen hebben toegepast, maar in al die knappe koppen die betrokken zijn geweest bij de 
onderhandelingen en procedures over de toelating van landen als Polen. Men heeft eenvoudigweg nooit oog 
gehad voor de enorme discrepantie tussen de kwaliteit van de rechtssystemen van de toetredende landen. Ik 
geloof eerlijk gezegd ook niet dat ooit iemand bij dit aspect heeft stilgestaan. Want als dat wel gebeurd zou 
zijn, dan zou een voor zijn taak toegeruste EU-partner (dat zou dus zomaar onze regering hebben kunnen zijn, 
want wij willen toch het internationaal rechtscentrum worden?) een voorbehoud gemaakt moeten hebben voor 
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wat betreft de uitlevering van zijn onderdanen, waarmee de eigen rechter in een uitleveringszaak dan de 
beoordelingsruimte zou hebben gekregen (of kunnen krijgen) die de eerste rechters in de uitleveringszaak van 
Horchner voor ogen stond (maar die dus onbereikbaar bleek).

Is daarmee nu gezegd wat er te zeggen valt? Want hoe zit het dan met de beoordelingsvrijheid van de minister 
die het laatste woord in deze had? Tja, dan wordt het diplomatiek toch wel moeilijker. Of je schoffeert het eigen 
rechtssysteem en de internationale politiek door tegen de uitspraak van de rechtbank in toch de uitlevereing te 
weigeren, of je conformeert je (veilig) aan die uitspraak. DAt de minister voor dat laatste heeft gekozen is hem 
geredeneerd vanuit internationaal-politiek perspectief bezien niet kwalijk te nemen. Weigeren om redenen dat 
het rechtssysteem van een EU-land niet voldoet is vragen om enorme politieke problemen. Niet in de laatste 
plaats omdat op die grond weigeren dan toch ook de vraag oproept: waarom heeft u dan wel met toetreding 
van het land tot de EU ingestemd? Anders gezegd: weigeren van uitlevering zou toch blootleggen de eigen 
tekortkomingen van Nederland bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van toetreding van de Oostbloklanden.

Over de rug van Horchner is een pijnlijke fout bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van toetreding van de 
Oostbloklanden bloot komen te liggen. Dat doet pijn, niet in het minst (en waarschijnlijk zelfs het meest) voor 
Horchner.

In een mindere, maar voor het publiek veel meer zichtbare mate zijn de enorme cultuurverschillen tussen de 
toegetreden Oostbloklanden en de ‘oude’EU-landen bloot komen te liggen in het roem(eens)ruchte Europees 
Songfestival. Daar hoeft niet veel meer over gezegd te worden, dat festival is op sterven na dood. Is dat 
stervensproces de voorbode van het stervensproces van de EU als geheel?

12.  peter 

12 Mei 2008 om 16:18 

Horchner is weldegelijk strafbaar ik kom al 30 jaar in Polen mijn Poolse vrienden kennen hem zeer goed ! hij zit 
wel degelijk in de drugs Hij heeft 2goede vrienden van mij meegesleept Ik en mijn Poolse familie en Vrienden 
hopen dan ook dat hij 30 jaar gevangenis krijgt we zullen het zien en horen in Juni
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inezweski.jpg Een inzender op deze site kwam met een enorme eye-opener die een antwoord 

kan geven op de vraag: in hoeverre handelden Hans van Soest en Sylvia 

Marmelstein uit ‘eigen enthousiasme’ bij het spieden in de computers van hun ex-werkgever GPD 

zoals ze verklaarden in het pathetische en inmiddels beroemde AD-artikel? Of speelden ze wellicht 

spionnetje in opdracht van hun superieuren en misschien wel van minister Donner zelf? Het antwoord 

op deze vragen ligt besloten in het antwoord op de vraag: wie betaalt de advocate van de twee, Inez 

Weski (zie foto) van Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam, toch niet de goedkoopste van Nederland. 

Als het ministerie voor de kosten opdraait, ligt de conclusie voor de hand dat de twee ook handelden 

in opdracht van het ministerie en dus staatsrechterlijk in directe opdracht van de minister. Het zou 

tenslotte onverkoopbaar zijn als hun werkgever de twee aanzet tot een delict en als ze dan tegen de 

lamp lopen zegt: doei, zoek het lekker zelf maar uit. Maar als de twee op eigen initiatief hebben 

gehandeld -zoals ze min of meer aangaven in het AD-stuk, al zeiden ze daar ook dat ze handelden in 

opdracht van hun superieur Bart van Leeuwen- geldt dus de redenering: ze hebben hun werkgever in 

diskrediet gebracht en moeten zelf dan ook maar op de (financiele) blaren zitten. Laten we het eens 

vragen aan Inez Weski zelf, toch niet op haar mondje gevallen, ze was niet… 

… van de radio weg te slaan om de zaak namens haar clienten te bagatelliseren. Zelfs zei ze op een 

gegeven moment dat alle ministeries meekijken in alle computers van alle media in Nederland, 

zoiets! Niets raars dus, allemaal business as usual wat Van Soest en Marmelstein deden! Maar nog 

voor ik mijn vraag kan formuleren meldt haar secretaresse na enge ruggespraak dat er ‘een 

mediastop’ in deze zaak is afgekondigd. Ik denk dat het ministerie haar betaalt. WOB-je?
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1.  R. Kierkels 

4 Dec 2007 om 00:57 

Ik heb menig optreden van mevr. Weski mee mogen maken en heb ook wel bewondering voor haar. 
Echter in deze zaak klinkt ze niet overtuigend…..
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Peter R. de Vries en Robert Horchner
Gepubliceerd door Micha Kat 19 november, 2007 in Algemeen. 

peterrdevries.jpg Het is zeker te prijzen in Peter R. de Vries dat hij als journalist ‘contrair durft 

te gaan’ aan wat hij eerder in zijn uitzendingen heeft gemeld. Dat zouden 

meer journalisten moeten doen. Ook ik heb me de zaak van Robert Horchner zeer aangetrokken. 

Sterker: deze site was een van de eerste media die over de zaak publiceerde eind 2003 in een van de 

eerste stukken van deze website die in oktober 2003 de lucht in ging. Het stuk is geschreven door 

Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad. Deze site heeft zelfs een oproep aan lezers gedaan geld 

te storten om de Poolse advocaat van Horchner mede te betalen. Het was zeker voor insiders een 

spannende en verassende uitzending van Peter R. gisteravond, maar om nou te zeggen dat de zaak-

Horchner hiermee van tafel is…. dat gaat te ver. Zelf ben ik me als juridisch journalist intensief met 

de zaak gaan bemoeien toen het Europees Arrestatie Bevel (EAB) in beeld kwam. Dit is juridisch 

nieuw terrein en dus is uiterste waakzaamheid geboden: nog nooit was een Nederlands staatsburger 

op grond van het EAB aan Polen uitgeleverd. Verdiende Robert Horcher de eerste te zijn? Zoals de 

feiten nu liggen absoluut niet. In dat licht was de uitzending van Peter R. gekleurd en soms zelfs 

demagogisch. Want De Vries liet cruciale informatie weg. 

Hij laat de oren verrassend diep hangen naar de woorden van een Poolse officier van justitie die zijn 

eigen zaak bepleit, maar laat onvermeld dat de Amsterdamse rechtbank de uitlevering van Horchner 

aanvankelijk helemaal niet zag zitten. Het Poolse verzoek was veel te slecht onderbouwd en er was te 

weinig aanwijzing voor schuld. Toen werden opeens twee van de drie rechters vervangen en zie: 

plots had men geen behoefte meer aan nadere uitleg en werd de uitlevering van Horchner 

afgehamerd alsof het ging om een winkeldiefstal. Advocaat Cees Korvinus heeft me beschreven dat 

hij de houding van de nieuwe rechters als ronduit vijandig heeft ervaren, heel anders dan die van de 

oude rechters. Een van deze rechters had nota bene een levensgroot belangenconflict omdat ze 

enkele maanden eerder nog werkte voor het kantoor van de landsadvocaat dat de Staat bijstaat in de 

claimzaak die Horchner tegen de Staat heeft aangespannen wegens het vervalsen van telefoontaps! 

Tegen haar heeft Korvinus een klacht ingediend bij de Hoge Raad. Ik heb die alarmerende 

rechterswisseling (rechters mogen tijdens een zaak niet worden vervangen) nader onderzocht en de 

Amsterdamse rechtbank kon er geen sluitende verklaring voor geven. Ik blijf denken dat de Staat 

van Horchner afwilde en de ‘truc’ met het EAB samen met de Polen heeft beraamd in de keukens van 

de EU… Want come on, een soft drugs-delict in 1999 kan toch nooit voldoende zijn om een 

Nederlands staatsburger uit te leveren aan de hyena’s? Zo’n uitlevering komt alleen tot stand bij 

personen die ‘gezocht’ worden door het systeem. Want een ‘normale’ overheid staat voor en 

beschermt haar eigen burgers.

Daarbij komt dan nog dat de oude drugszaken van Horchner deel uitmaakten van het XTC-dossier 

waarop hij dus twee maal is vrijgesproken. Juridisch zijn die oude softdrugs-zaken dus ‘dood’ en het 

is erg kinderachtig en zelfs een beetje malicieus van Peter R. deze oude zaken nu zo keihard in het 
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gezicht van Horchner terug te smijten. Het OM had er jaren eerder iets mee kunnen of moeten doen 

maar liet dat blijkbaar na. Stel dat iemand in 2000 is vrijgesproken van pedofilie: ga je hem dan het 

kijken naar kinderpornofilms in 1995 voor de voeten werpen? Maar laat een ding duidelijk zijn: 

Horchner heeft een cruciale communicatie-fout gemaakt. Want je kunt je alleen presenteren als 

’slachtoffer van het systeem’ als je zelf honderd procent eerlijk bent. En dat is Robert Horchner niet 

geweest.

17 Reacties op “Peter R. de Vries en Robert 
Horchner”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Snurker 

20 Nov 2007 om 04:12 

Iemand die zo over de schreef gegaan is en dat ook volmondig toegegeven heeft, kan daarna niet meer de 
onkreukbare zakenman gaan uithangen. En het bagatelliseren van drugssmokkel is ook wat flauw, of dat nu 
door Hörchner zelf of door Onze Ombudsman gebeurt; iedere malloot weet dat je dat niet mag doen en in de 
problemen komt als je dat dan toch doet. Hörchner heeft de schijn nogal tegen zich. En ik geef Peter ER gelijk 
in het feit dat je het Poolse gerecht niet bij voorbaat moet afdoen als een bananenrepublikeins instituut. Onze 
Ombudsman weet beter dan wie dan ook dat overal fouten worden gemaakt in het justitiele apparaat,ook in 
onze polder, maar dat er ook overal goede rechters, advocaten en officieren tussen zitten, ook in Polen, neem 
ik aan.

2.  Inanna 

20 Nov 2007 om 11:27 

Beste Micha,

Wat mij verbaasde, is dat Peter Rrrr niet wist dat Robert een strafblad had. Deze informatie is voor een goede 
misdaadverslaggever zoals hij toch gemakkelijk te achterhalen?

Wat me tevens verbaasde, is dat Peter Rrrr “de hand had weten te leggen op” een proces verbaal met een 
bekentenis, ondertekend door Robert Hörchner. Maar dat stuk is toch niet openbaar?

En wat me nog wel het meest verbaasde, is dat dit document als een aap uit de mouw kwam, toen Annelies de 
taps aan Peter had gegeven. Uit die taps bleek namelijk dat er was gerommeld met de tapverslagen. Maar dat 
werd nu door Peter Rrrr afgedaan als een bagatel. Véél belangrijker blijkt opeens die eerdere veroordeling van 
Hörchner. Iedereen heeft het daar over!

Dat we tegenwoordig kunnen worden veroordeeld op uitsluitend telefoontaps, heeft de HR bepaald in de zaak 
Baybasin. Maar de verdediging krijgt die taps niet in handen, Baybasin heeft van zijn veroordeling nog altijd de 
taps niet. Dat er met die taps kan worden geknoeid, is nu dank zij de Hörchners duidelijk gebleken. Maar dat 
angstaanjagende machtsmiddel van het OM blijkt nu te worden overschaduwd door die aap uit de mouw: een 
strafblad van Hörchner 

Perfecte timing, vind je niet?

Mijn vraag naar de bron van deze aap leidde naar Hendrik Jan K. 
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2007/11/maandag_19_nove.html

Lees vooral ook even deze comment: 
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2007/11/maandag_19_nove.html#comment-20993410

De vraag die nu nog overblijft: hoe kwam HJK aan dat proces verbaal? 

Verder vond ik de verontwaardiging van Peter Rrrr tegenover Annelies wel erg goed gespeeld! Ik bedoel: voor 
een “misdaadjournalist” die zijn huiswerk niet heeft gedaan… Voor het grote publiek viel Peter Rrrrr beslist niet 

door de mand. Maar ik heb nu eenmaal een hekel aan reclameblokken met WC-eend! ;-)

3.  Krek 

20 Nov 2007 om 14:21 

Ja hoor, Kat gaat plat op zijn bek en probeert het gezichtsverlies te beperken. Was het niet zo dat er tussentijds 
een nieuw verdrag is gekomen die uitlevering van verdachten verplicht maakt? Wat maakt een 
rechterswisseling dan nog uit?

4.  MrRalph 

20 Nov 2007 om 15:29 

Na deze uitzending had ik juist NIET meer het idee dat er met de taps (met opzet) geknoeid was. Als je er naar 
luisterde, was de verklaring erg aannemelijk dat er simpelweg sprake was van een misinterpretatie rondom het 
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gesprek met het geld. Is heel wel mogelijk dat dit in de eerste transcriptie over het hoofd is gezien.

5.  Inanna 

20 Nov 2007 om 17:01 

MrRalph, dat is zo knap van de misdaad-show van Peter Rrrr. Hij vertelde wel degelijk dat er met die taps 
geknoeid was. Daarna wist hij de suggestie te wekken, dat Hörchner een onverbeterlijke boef is en tot slot 
komt iedereen tot de conclusie dat het met die taps dus wel meevalt. Knap gedaan! Slimme goocheltruck!

@ Krek, wat die rechterswisseling uitmaakte, dat ligt nu bij de Hoge Raad. Mocht die ook vinden dat het niet 
uitmaakt, dan hoop ik dat de zaak naar het EHRM gaat. Iedereen heeft namelijk recht op een eerlijk proces met 
onafhankelijke rechters. 
Verder ligt er in Polen nog steeds geen aanklacht tegen Hörchner. En dat terwijl het gaat om een zaak uit 1999. 
Hörchner weet volstrekt niet waartegen hij zich moet verdedigen. Dat de officier van justitie in Polen zo’n 
keiharde zaak tegen hem zou hebben, lijkt me dan wel een beetje bluf. 
Toen Hörchner in Polen arriveerde, wist die zelfde officier van justitie nog niet eens waarom het ging.

In deze zaak wordt door justitie op alle mogelijke manieren vals gespeeld. En omdat Peter R. opeens beschikte 
over een proces verbaal dat alleen maar afkomstig kan zijn van het OM, vermoed ik dat het gewoon de 
volgende valse streek is. 
Maar nu blijkt dat Robert zelf ook niet helemaal lelieblank is, laat heel Nederland hem vallen. Ik heb te doen 
met Annelies, maar dat is verder mijn zaak niet.

Over de toestand bij het OM maak ik me veel grotere zorgen. En dat is een zaak die ons allemaal aangaat!

6.  Ron 

20 Nov 2007 om 21:04 

Citaat: MrRalph, dat is zo knap van de misdaad-show van Peter Rrrr. Hij vertelde wel degelijk dat er met die 
taps geknoeid was. 

Goh, dan moet jij echt een heel andere uitzending hebben gezien. De weergave van Mr Ralph is de enige juiste, 
alleen JIJ ziet er weer manipulatie in.

7.  Pater 

20 Nov 2007 om 21:41 

Inanna wil je in het vervolg niet zo overduidelijk voor maffialiefje spelen door filmpjes te linken die naar je idool 
Steve Brown leiden? Dat akkefietje dat daar wordt getoond is zeer pijnlijk en kan jou nog wel eens lelijk 
opbreken schoonheidskoningin. Wel sportief je ongelijk kunnen nemen of kat je dat niet? Kusjes, en laat dit 
mijnerzijds weldegelijk gemeend zijn… 
http://www.peterrdevries.nl/

8.  Pater 

20 Nov 2007 om 21:57 

Inanna hier enkele citaten uit Peters reactie op o.a. ook jou schrijfseltjes…

ONTKENNEN, DRAAIEN EN LIEGEN 
“De Hörchners zijn er goed in om justitie in sterke bewoordingen te beschuldigen van complotten, kwade opzet, 
manipulatie, leugens en verdraaiingen, maar als ze zelf een keer naar de waarheid over hun verleden worden 
gevraagd ontkennen ze, draaien ze en liegen ze dat het gedrukt staat.En nu dit door ons programma aan het 
licht is gebracht schrijft Annelies dat het maar de vraag is of deze ‘uitzending wel een product is van kritische 
journalistiek?’ Gek is dat, die vraag stelden zij nooit toen wij twee reportages over hun lotgevallen maakten en 
zij ruim baan kregen om hun verdachtmakingen aan het adres van justitie en politie te uiten. Integendeel, 
achteraf kregen we dan altijd de complimenten dat we de ‘allerbesten’ waren… Nou ja, we weten nu dat er 
méér is in hun verhalen dat we met een korreltje zout moeten nemen.” 
“Onze uitzending van afgelopen zondag met een pijnlijk demasqué van de Brabantse zakenman Robert 
Hörchner heeft nogal wat pennen in beweging gebracht. Ook die van zijn echtgenote Annelies Hörchner, die 
zich er in de uitzending nog timide op beriep dat ze niet precies wist wat haar man begin jaren negentig had 
gedaan, maar eenmaal veilig thuis schreef ze voor belangstellenden een venijnige reactie op de reportage: 
Uiteraard is kritische journalistiek te allen tijde gewenst. Maar is deze uitzending wel een product van kritische 
journalistiek?’ Inderdaad, die vraag kan met recht worden gesteld, want in het afsluitende studiogesprek heb ik 
mijns inziens Annelies Hörchner nog gespaard en gedacht: ach, de feiten zijn pijnlijk genoeg… Een misrekening, 
want bij de Hörchners zijn feiten helaas niet altijd feiten, zo hebben we gemerkt.”

9.  Inanna 

20 Nov 2007 om 22:55 

Pater, mag ik even een link? 
Bij voorbaat mijn dank!

10.  Pater 

20 Nov 2007 om 23:32 

“Pater, mag ik even een link? 
Bij voorbaat mijn dank!”

Het verdriet mij zeer dat ik een gevoelig punt bij jou heb aangeraakt Inanna. Sorry voor dat pijnlijke feit, maar 
waarom zo fanatiek blind voor leugens om Hörchners bestwil blijven, terwijl jou tunnelvisualisaties totaal 
achterhaald en verdacht (door je juridische achtergrond) zijn gebleken? Begrijp me niet verkeerd hoor, maar 
waar is het voor nodig Peter zo op het net te exposeren waarbij hij door een slipper van een penozejongen 
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wordt geschopt, en daarvoor laf en achterbaks wegrent? 
1e link: 
http://peterrdevries.nl/tekst/meninghorchners.htm 
2e link: 
http://www.nujij.nl/inanna.3343.lynkx?tab=News

http://www.goddessgift.net/images/Goddess Inanna White 8 in.jpg

11.  Pater 

20 Nov 2007 om 23:56 

Ik volg ook veel van je schrijfseltjes op zaplog, zapsite en zapforum, dus als je daarnaar doorgelinkt wil worden 
raad ik je aan zelf daar maar in te loggen. Ik geloof dat ik je link naar het filmpje waar Perer wordt misbruikt 
hieronder vond. Dag en bedankt. 
http://www.nujij.nl/peter-r-de-vries-ontmaskert-robert-horchner.1319423.lynkx

12.  Minique Boonacker 

21 Nov 2007 om 02:28 

Geachte heer de Vries,

I.v.m. bovenstaande zaak denk ik dat er ontzettend gerommeld is met bewijsmateriaal. Zaken omgedraaid, 
weggelaten en misschien zelfs toegevoegd.

In mijn optiek zijn het andere mensen die de ´ware criminelen` zijn. 

Gaat U maar terug naar de zaak Juliette. En denkt U maar eens aan omkoping van hoge heren bij Justitie.

Die 2 dingen wil ik U meegeven. Verder weet ik nog enkele zaken, twee met eigen ogen gezien, en andere 
vanuit de mond van de desbetreffende persoon zelf gehoord. Me toen niet besseffend waar het allemaal om 
draaide.

Bewijs voor deze aantijgingen heb ik slechts gedeeltelijk of voor een rechter a priori helemaal niet mede daar ik 
niet weet of het nog te traceren is. Ik heb een hekel aan de politie en wens met hen niets te doen te hebben. 
Dit uit persoonlijke gronden, valse aantijgingen hunnerzijds e.d.

Zelf heb ik geen strafblad, noch heb ik me gebezigd met criminele daden.Buiten 2x rijden met alcohol op…. doe 
ik nooit meer. Maar de mensen die dit de heer Horchner aandoen, denk ik te kennen. U heeft veel 
mogelijkheden, naar ik denk om de `hearsay` mee te nemen in uw poging de ogenschijnlijk onterechte 
aanhouding en aantijgingen richting de heer Horschner na te vorsen.

Met vriendelijke groet, 
M.Boonacker 
tel. 020-689 09 65

13.  Fake H. Nieuwenhuis 

21 Nov 2007 om 02:31 

Wilt U aub zo spoedig mogelijk mijn naam van de site afhalen!!!!!!!! Dat is gevaarlijk voor mij, en dat kan toch 
niet de bedoeling zijn. 
n

14.  Vijlkoninging 

22 Nov 2007 om 03:51 

Het hebben van een strafblad heeft niets te maken met de huidig zaak van de Horchners. Het begint er steeds 
meer op de lijken dat peter rrrrr de vries een ordinaire zetbaas is van justitie…

15.  Inanna 

22 Nov 2007 om 08:51 

Mijn vraag hoe Peter R. de Vries aan een proces verbaal van een bekentenis uit 1993 komt, is nog steeds niet 
beantwoord. Hendrik Jan zegt dat hij daar geen rol in heeft gespeeld. Maar een dergelijk document berust bij 
het OM en het doorspelen daarvan aan Peter R. lijkt me in strijd met de wet op bescherming van 
persoonsgegevens.

Vraag twee is dan, of het bekend maken van deze illegaal verkregen informatie eveneens strafbaar is. 

Het hebben van een strafblad heeft natuurlijk wel een beetje te maken met de huidige zaak van de Hörchners. 
Die hasj-zaak speelde in 1993 en die XTC-zaak eind 1999. Omdat het OM een eerdere veroordeling voegt bij de 
nieuwe aanklacht, wisten de rechters in de XTC-zaak dat Robert al eerder veroordeeld was voor een drugs-
delict. En dan kijken ze natuurlijk extra streng. Toch werd Hörchner tot twee maal toe vrijgesproken, waarbij 
het Hof zelfs volkomen duidelijk was over de bewezen onschuld van Hörchner in die zaak.

Dat er fouten zaten in het tapverslag, werd ook door Peter R. de Vries toegegeven. En daarna maakte hij de 
Hörchners zo onmogelijk, dat niemand van dat foute tapverslag nog het belang inziet.

@Pater, je reactie op mij is nogal seksistisch en dat beeldje van de Sumerische Venus lijkt me niet authentiek. 
Mocht dat echter wel zo zijn, dan wil ik graag weten waar het is gevonden en hoe oud het is. Dus gaarne de 
bron!
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16.  Krek 

22 Nov 2007 om 19:12 

Vijlknoningin? Inanna in disguise? Het zit je wel vreselijk dwars he, dat je zo plat op je bek bent gegaan. Nu 
gaan we het dus hebben over zogenaamd illegaal verkregen informatie, terwijl we Inanna weer niet horen over 
de illegale activiteiten van mijnheer Horchner zelf.

17.  Inanna 

23 Nov 2007 om 12:50 

Beste Krek, 
Ik post niet onder een andere naam (wat een onzinnige insinuatie!) en ik ben evenmin plat op mijn bek gegaan! 

Natuurlijk was die uitzending voor mij ook schokkend, maar het meest geschokt was ik door het feit dat de 
Hörchners al die jaren gelijk hadden in hun bewering dat het tapverslag niet klopte. Dit heeft vergaande 
juridische consequenties, maar Peter veegde dat gegeven even onder het tapijt. Vervolgens liet heel Nederland 
zich meeslepen door de emoties omtrent Hörchner.

Over de illegale activiteiten van Robert Hörchner heeft iedereen nu iets te zeggen. Maar wie heeft het over de 
illegale activiteiten van het OM? Over het feit dat men kan worden veroordeeld op foute tapverslagen als enig 
bewijs? Voor mij zijn dat de juiste vragen!

Ik wil ook graag weten hoe Peter Rrrr zo plotseling kon beschikken over een proces verbaal dat wordt 
beschermd door de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Damage control door het OM, middels een 
actie die in strijd is met de wet?

Op het hellende vlak van onze rechtsstaat is het dieptepunt nog niet bereikt. Daarom blijf ik me verzetten tegen 
de afbraak van ons rechtssysteem, nu het nog kan!
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Weer ruineert OM familie
Gepubliceerd door admin 30 november, 2003 in Rechterlijke macht. 

Na de Puttense en Deventer-moordzaken is er nu de affaire-Horchner

NIEUWE STAATSTERREUR DOOR HET OM

Hollands tafereeltje, anno 2003. Een journalist van een weekblad is op bezoek bij de familie H?rchner 

in St.-Michielsgestel. ?Kijk?, zegt huisvader Robert (51). ?Dit is het offici?le verslag van het 

afgeluisterde telefoongesprek dat die criminelen hebben gevoerd. En hier heb je het proces-verbaal 

voor de rechter, waarin die telefoontap zogenaamd aangehaald wordt. Het citaat is zo aangepast, dat 

het lijkt alsof ik in het complot zit.” Robert is nog niet uitgesproken of de telefoon gaat. Als hij weer 

neerlegt, zegt hij tegen de journalist, die opkijkt uit de stukken: “Je gelooft het niet. Het was het 

politiebureau. Ze doen aangifte tegen ons wegens smaad. Ik ben opnieuw verdachte.” Het lijkt een 

sc?ne in een ver, totalitair land. Hoe kon de politie het exacte moment weten om haar voormalige 

slachtoffers te intimideren, samen met een journalist die daarover een publicatie voorbereidt? 

Het is het zoveelste kafkaiaanse element in de affaire H?rchner, die de gemoederen steeds meer 

bezighoudt. 

 
De Nationale Ombudsman legt de laatste hand aan een volledig rapport over de kwestie. De vaste 

Kamercommissie voor justitie stelt vragen aan minister Donner. Het College van procureurs-generaal 

heeft laten weten informatie op te vragen bij de verantwoordelijke hoofdofficier van justitie in Den 

Bosch, mr.R. Craemer. Tegen deze zelfde hoofdofficier heeft het echtpaar een procedure ex art. 12 

aangespannen, omdat hij weigert de vervalsing van de telefoontap te vervolgen.

Hoe kan een gewoon, welopgevoed gezin in zo?n nachtmerrie terechtkomen? Robert was eind 1999 

bezig zijn confectiebedrijf uit St.-Michielsgestel over te brengen naar Polen. Vlak voor hij vertrekt, 

melden zich belangstellenden bij hem voor de leegkomende bedrijfsruimte. Hij geeft hun een sleutel. 

Als Robert na twee weken terugkeert, blijkt er niet alleen niets verhuurd, maar is ook de sleutel niet 

naar zijn vrouw Annelies teruggebracht. Wel weet zij dat er mannen in de loods zitten.

Robert onderneemt meteen actie, eist de sleutel terug en dreigt met juridische stappen. De kwestie 

lijkt een spectaculaire ontknoping te krijgen, als de politie op 25 november een nachtelijke inval doet 

in de loods. Aangetroffen wordt een xtc-laboratorium in aanbouw. Rob en Annelies zijn ontsteld. Zij 

bieden de politie direct alle medewerking aan.

Daarmee lijkt de zaak afgedaan. Robert vertrekt opnieuw naar Polen. Maar op 31 januari doet de 

politie opnieuw een inval, nu bij Annelies en de kinderen, een meisjestweeling van zestien. Bij gebrek 

aan vader gooit de politie moeder maar in de cel, wat neerkomt op gijzeling zonder arrestatiebevel. 

Haar dochters blijven thuis geheel overstuur achter en brengen de nacht alleen door.  

Robert komt halsoverkop terug uit Polen en meldt zich de volgende dag, op 1 februari, bij de politie. 
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Die laat Annelies vrij, maar neemt hem in hechtenis. In het proces-verbaal is de bewuste telefoontap 

op zo?n manier vervalst, dat de schijn wordt gewekt dat Robert bij de criminele organisatie betrokken 

is.

Desondanks beslist de rechter-commissaris dat hij moet worden vrijgelaten. Officier van justitie Th. 

De Jong denkt daar anders over. Hij laat Robert weten dat hij al drie dagen verlenging had 

aangevraagd en dat hij die gewoon moet uitzitten. Maar, zegt Robert verbaasd, de rechter-

commissaris heeft toch duidelijk beslist? Niets mee te maken, vindt de officier van justitie. Uitzitten! 

Pas op 7 februari 2000 mag Robert naar huis.

Daarmee is de kous niet af. Het zal nog bijna drie jaar duren, tot 19 september 2002, voordat de 

rechtbank in Den Bosch vaststelt wat vanaf het begin evident was: de H?rchners hebben niets met de 

xtc-bende te maken. Zonder reden gaat het OM echter in hoger beroep en continueert zo de 

stigmatisering van het gezin. Pas het Gerechtshof maakt daar een einde aan. Met een kort en 

krachtig vonnis zuivert het Robert en Annelies op 13 mei 2003 van alle blaam. Zij hebben inmiddels 

bij civiele procedure een schadeclaim bij de Staat neergelegd van ? 125.000. Dit als opmaat voor een 

miljoenenclaim die de Staat wacht als compensatie voor het feit dat het confectiebedrijd van 

Horchner niet meer bestaat. “Ik heb alles verloren door de acties van Justitie. Niemand wilde meer 

zaken met mij doen toen Justitie met veel bombarie bekend maakte dat ik een xtc-boef was. Mijn 

zaak was binnen enkele weken kapot” zei Robert Horchner begin september tegen De Telegraaf.

Navrant detail: enkele dagen voordat het Gerechtshof de verlossende vrijspraak doet, schrijft 

secretaris generaal Joris Demmink van het Ministerie van Justitie een brief aan de Nationale 

Ombudsman. In plaats van de hand in de boezem van de eigen organisatie te steken, doet Demmink 

nog even zijn uiterste best om de justiti?le mishandeling te rechtvaardigen. Zo beweert hij dat uit het 

opsporingsmateriaal zou blijken dat Annelies destijds het xtc-laboratorium heeft ?ontdekt”. Annelies 

heeft echter niets gezien, omdat de criminelen haar niet ver lieten komen. En al had ze wel wat 

gezien, wie weet nu hoe een xtc-lab eruit ziet?

Overigens blijkt nergens uit de telefoontaps dat de H?rchners de bedoelingen van de bende kenden, 

eerder het omgekeerde. Ook de bendeleden zelf hebben nadrukkelijk ontkend dat de H?rchners 

ergens van afwisten. De vraag blijft dus: waarom hebben politie en justitie totaal onschuldige burgers 

erbij willen lappen? “Dat is inderdaad de grote vraag”, zegt Robert. “Het is een volmaakt raadsel. Ik 

kan er ook niets bij bedenken. Maar het is een feit dat ze het gedaan hebben en mij en mijn gezin 

hebben geru?neerd.”

Hoofdofficier Craemer allergisch voor woord ‘blunder’ 

Mr. R. Craemer, de hoofdofficier van het parket in Den Bosch onder wiens hoofdverantwoordelijkheid 

de familie Horchner is geruineerd, reageert als door een wesp gestoken als het OM wordt beschuldigd 

van ‘blunders’. Deze brief liet hij op 9 juli 2003 verschijnen in NRC Handelsblad:

Blunders van het OM?

Alhoewel ik dit schrijf op persoonlijke titel zullen vele collega-officieren van justitie zich met mij 

behoorlijk ergeren aan het voortdurende gebruik van de term ‘blunder van het OM’ als er in een 

strafzaak iets misgaat. Naar aanleiding van het herzieningsarrest van de Hoge Raad in de Deventer-

zaak was het weer raak. Het OM heeft weer geblunderd, net zoals in de Puttense zaak (NRC, 2 juli).

In het strafrecht wordt iemand veroordeeld als de onafhankelijke rechterlijke instantie zijn schuld 

wettig en overtuigend bewezen acht. Er moeten dus voldoende bewijsmiddelen zijn, maar daarnaast 

moet de rechter ook de overtuiging hebben dat de verdachte schuldig is. 

De officier van justitie heeft als taak mensen die verdacht worden van strafbare feiten te vervolgen 

en voor de rechter te brengen, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld: het 

gaat om een onbelangrijk feit).
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Als de officier de zaak voor de rechter brengt is hij er enkele bijzondere gevallen daargelaten van 

overtuigd dat hij de rechter het wettige en overtuigende bewijs kan leveren. Daarbij behoort hij alle 

relevante bewijsstukken over te leggen, ook die in het voordeel zijn van de verdachte. Het is evenwel 

niet de taak van de officier alles in het werk te stellen om te bewijzen dat ook anderen het misdrijf in 

kwestie gepleegd zouden kunnen hebben of te bewijzen dat zulks geheel uitgesloten zou zijn.

Zowel in de Puttense als in de Deventer-zaak is het OM erin geslaagd achtereenvolgens de rechtbank 

en het gerechtshof voldoende bewijs voor te leggen om tot een veroordeling te komen en kennelijk 

ook om te overtuiging over te brengen, dat de verdachten schuldig waren. Nu komen in beide zaken 

achteraf nieuwe dingen aan het licht, die voor de Hoge Raad voldoende belangrijk zijn om te 

beslissen dat de zaak opnieuw behandeld moet worden.

Ervan uitgaand dat een blunder een evidente, ernstige fout is, wie heeft er dan geblunderd in dit 

soort gevallen? De officier die voldoende bewijs heeft aangedragen? De rechtbank en het hof die de 

feiten wettig en overtuigend bewezen achtten? Of de advocaten misschien die hebben verzuimd tijdig 

voldoende tegenargumenten te produceren? Geen van allen. 

De strafrechtspraak is een serieueze aangegelenheid waarbij de betrokken instanties OM, rechter en 

advocatuur hun best doen om te komen tot het vinden van de waarheid en een goede rechtsbedeling. 

Daarbij gaat een enkele keer iets fout. Dat is erg, zeker als daardoor mensen ten onrechte gestraft 

worden. Gelukkig is er een voorziening waardoor achteraf een misslag gecorrigeerd kan worden. Maar 

om in die enkele gevallen te spreken van blunders is buiten proporties. En om dan daarbij alleen naar 

het OM te wijzen, is op zijn minst oneerlijk.

17 Reacties op “Weer ruineert OM familie”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Francis 

1 Dec 2003 om 19:17 

Gruwelijk. 
In kringen van dit soort justitieambtenaren heerst kennelijk een cultuur, waarbij het toegeven van een fout al 
gelijk staat aan het aan jezelf uitdelen van een brevet van onvermogen. Vandaar die hardnekkigheid.

Daarbij hebben hogere justitieambtenaren steeds meer moeite zichzelf als enerzijds normale burger en 
anderzijds als ambtenaar in dienst van de burgerij te beschouwen. Uit de toenemende groei van blunders en 
bewuste misleidingen, gepaard aan de dubieuze wijze waarop zij worden benoemd (o.m. door NRC journalisten) 
blijkt dat zij zichzelf ver verheven voelen boven het ‘gewone volk’ en zichzelf daarmee welhaast goddelijke 
eigenschappen toedichten.

2.  Anoniem 

3 Dec 2003 om 12:14 

Beste Francis,

Heel erg bedankt voor je reactie. 
Een en ander is voor de ‘normale’ burger heel duidelijk. 
Kennelijk leven we in een totalitair systeem, waarin leugens door justitie feitelijke onwaarheden worden 
genoemd, waarschijnlijk om dat deze daar aan de orde van de dag zijn. 
Voor ons betekend deze kwestie het faillisement van de Nederlandse rechtstaat. 
Het gaat je goed,

Annelies en Robert Horchner

3.  Anoniem 

8 Dec 2003 om 07:36 

dank voor reactie 
houd ond op de hoogte van alles wat er nog gebeurt in jullie zaak! 
groet 
redactie

4.  Anoniem 
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9 Dec 2003 om 01:35 

Het “weerwoord” van mr Craemer raakt kant noch wal. Hij bazelt over algemeenheden die op zich wel wat 
waarheidsgehalte hebben. Echter waar het in deze zaak om draait…. daar heeft mr. Craemer het helemaal niet 
over. 
Mr. Craemer kan zich beter maar wat bescheidener opstellen, excuses aanbieden, zich beraden op zijn positie 
en zijn plichten, in plaats van met die kletskoek te komen. 
Maar goed. Mr. Craemer bevindt zich in goed gezelschap. Nietwaar mr. Vos? Nietwarr rechter Vermeulen? Kan 
zo nog wel even doorgaan.

5.  Anoniem 

13 Dec 2003 om 19:56 

Reactie op “weerwoord” anoniem,

Dank voor uw opmerking en inderdaad mr. Craemer bazelt over blunders en fouten, maar rept geen woord over 
onrechtmatige daden en strafbare feiten gepleegd door opsporingsambtenaren binnen zijn arrondissement die 
hij kost wat kost niet voor een onafhankelijke rechtbank wil laten voorkomen. 
Wij vragen ons dan ook af wat is daar de reden van, waarom ? 
Als je niets te verbergen hebt moet dat toch geen probleem zijn.

Met vriendelijke groet,

Robert en Annelies

6.  Anoniem 

16 Dec 2003 om 22:18 

Wat moeten we verwachten van een rechtspraak waar zakkenvullerij de opmaat is geworden? Rechters die het 
zo druk hebben dat ze tijd over hebben voor zeer goed betaalde commissariaten bij organisaties over wie zij 
vervolgens in rechtsprocedures vonnissen moeten uitspreken? Hoezo onafhankelijk? Wist u bijvoorbeeld dat 
sociaal advocaten 3893 gevallen hebben onderzocht waarin 3884 negatieve uitspraken volgden voor 
gedaagden? Het ging daarbij om procedures tussen bedrijven en particulieren en natuurlijk om geld en (in meer 
of mindere mate dubieuze) rekeningen. Na de internet actie waarin het zakkenvullen is blootgelegd en de lauwe 
reactie van de politiek (zie de grote Wim Kok nu opnieuw zelf in een zakkenvullende functie) is de magistratuur 
‘ondergronds’ gegaan in openbaarheid van hun bijbaantjes en is de transparantie vervangen door 
ondoorzichtige muren. 
Zelf (sociaal) jurist zijnde maak ik me grote zorgen….

7.  Anoniem 

29 Dec 2003 om 23:05 

Ach, het is hetzoveelste voorbeeld van het fascistoide regime waar we in dit land onder lijden. En met “we” 
bedoel ik dan voornamelijk de hardwerkende, eerlijke burger. Dat is de enige burger waar overheid, justitie en 
politie op jagen. De crimineel of asociaal gaat vrijuit. Die kan het corrupte, slappe zooitje immers niets maken. 
Daarvoor zijn ze te bang, te omgekocht, te incompetent. De door de lakse politiek niet aan de moderne tijd 
aangepaste wetgeving kan ook al niets uitrichten.

8.  Anoniem 

30 Dec 2003 om 15:19 

Dank voor uw reactie,

Als het om falen gaat kan ik tot op zekere hoogte nog begrip voor opbrengen en u heeft gelijk dat ze met 
“makkelijke slachtoffers” verder durven gaan dan met doorgewinterde criminelen. 
Dat ziet men bij deze zaak weer eens duidelijk, maar laten we hopen dat de rechtelijke macht daar 
duidelijkheid in gaat brengen middels door ons ingediende verzoeken ex art. 12. 
Dan is de moraal van het verhaal dat niet alleen wij voor de rechter hebben gestaan, overigens met goed 
gevolg, maar nu het halve opsporingsteam waar echter de uitkomst nog van open staat.

Mvg, Robert en Annelies

9.  Anoniem 

30 Dec 2003 om 23:18 

Het probleem bij de overheid is dat falen, disfunctioneren en incompetentie van individuen NOOIT worden 
afgestraft door ontslag, reprimande of degradatie, zoals dat bij particuliere bedrijven wel gebeurt. Ook het falen 
van hele organisaties wordt nooit afgestraft met het opheffen (failliet) van de organisatie. Integendeel. Falende 
individuen worden met behoud van salaris naar huis gestuurd, weggepromoveerd of worden binnen een andere 
overheidsorganisatie geplaatst. Hun plaats wordt ingenomen door nieuwe kansarme sukkels. Immers, wie 
ambitie heeft en over talenten beschikt, gaat niet bij de overheid werken. Het grote falen, en daarmee het 
kankergezwel dat overheid heet, kan daardoor rustig voortwoekeren.

10.  Anoniem 

13 Jan 2004 om 05:16 

Laat deze Hoofdofficier eerst maar eens zijn eigen geschrift overlezen…de taal en vormfouten eruit halen (dat is 
mede de reden dat onschuldige mensen zo “gepakt” worden) en dan eens een keer met een waar verhaal terug 
komen….namelijk: Ja…sorry……wij maken (constant) enorme, schandalige en mensonterende blunders!!!!

11.  Anoniem 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/29/weer-ruineert-om-familie.html (4 of 6) [3/11/2009 12:32:31 AM]



Weer ruineert OM familie at Klokkenluideronline

5 Feb 2004 om 01:20 

Een ding is duidelijk en wordt hier weer uitgebreid aangetoond. 
OM staat voor Ongelooflijke Minkukels. 
Dat in een systeem een fout wordt gemaakt is als zodanig niet zo erg. Fouten worden er in de wereld toch wel 
gemaakt. 
Wat echt erg is, is als die systemen zo star zijn dat een gemaakte fout niet gecorrigeerd kan worden door 
mensen met een beetje gezond verstand. 
Nog erger wordt het als in dat systeem de spelers hun macht gebruiken om de eigen blunders uit de weg te 
gaan, te negeren, onder het kleed te vegen en dat alles nog af te schuiven op die mensen die toch al slachtoffer 
geworden zijn. 
Wie zegt dat Nederland nog een democratische rechtsstaat is?? 
Het lijkt meer en meer op een corrupt totalitair bewind waarin de macht wordt uitgeoefend door een beperkte 
groep die de wet aan de kant schuift. 
De wederopstanding van de nomenklatoera.

12.  Anoniem 

19 Feb 2004 om 01:37 

In NRC-Handelsblad stond ooit (juli ‘98) een opiniebijdrage van de franse correspondent van “Le Monde”, Alain 
Carron, met de titel: “Nederland is een bananenrepubliek”. Met een dochter die ooit vol ambitie aan de 
rechtersopleiding (RAIO) was begonnen en na enige jaren ongelooflijk teleurgesteld uitstapte, kan ik dat alleen 
maar bevestigen. De Nederlandse rechterlijke macht, zowel de zittende als de staande magistratuur (O.M.) is 
volstrekt verkokerd en verrot en daardoor even corrupt, danwel chantabel, als de Italiaanse of de Russische. 
Een fraaie casus is “kleine Frits”; onze oud-minister van Justitie F. Korthals Altes. Als top-maat van Nauta-
Dutilh heeft hij gejongleerd met vele petten en ge(mis)bruikt nog immer zijn invloed. Valt iemand uit de 
rangen, zoals Fred Teeven, dan wordt hem/haar gewoon “het dossier” ontzegd. Wie denkt (of nog mocht 
denken), dat wij hier in NL nog een Elliot Ness (The Untouchables, die Scarface in de lik brachten) hebben of 
kunnen voortbrengen, die moet nodig eens met een psychiater gaan praten.

13.  Anoniem 

19 Feb 2004 om 16:59 

Het bovenstaande wordt door het volgende onderstreept: Kees Plooij is opgestapt wegens bedreigingen uit het 
criminele circuit. De top van het OM wilt hem niet beschermen. Vogelvrij dus. Ongelooflijk, maar waar! Dit zijn 
maffia-praktijken a la Italie, Rusland,etc

14.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 00:23 

Heeft iemand ooit gehoord van prestatiecontracten? Nou ik wel. Kort geleden op TV nog gezegd. Hieruit blijkt 
de scoringsdwang van het OM, waarbij burgerrechten worden getreden en eigen belang het enigste is hetgeen 
telt bij het OM. Dit zijn geen mede mensen, maar beesten. Schapen in Wolfskleren. Er worden nog meer 
families door het OM geruineert. Ik zit in de zelfde situatie en de zaak loopt nog. Bijna hetzelfde als Robert. 
Alleen ik heb ook ooit bij die club gezeten. Hierop komt nog een vervolg die zijn weerga niet zal kennen.

15.  Anoniem 

16 Mrt 2007 om 02:32 

Mijn familie is geriuneerd door oplichterij van criminele handelaars en A sociale macht en rechtsmisbruikers ,
zoals notarissen, advocaten, ambtenaren etc die zelf schijnrechtszaken veroorzaken en in werking zetten , die 
door corrupte rechters uitgevoerd worden ,om mensen tot op het bod toe leeg te plunderen. En hoe!  
En als je aangifte doet word door de officier van justitie ronduit gelogen, dat wij een civielrechtelijke procedure 
zijn gestart, dus zou de zaak civielrechtelijk van aard zijn, terwijl wij dwangmatige gedaagde zijn. De politiek is 
ook immuum voor dit soort zaken, en zo krijgen ook alle corrupte instanties de mogelijkheid om hun zakken te 
vullen van overheidsgeld. Dit noemt men een rechtsstaat! Hier word gesolt met de brave burger, wiens rechten 
zijn ontnomen door elite criminelen.

16.  kromosetiko 

6 Dec 2007 om 00:36 

Democratische Rechtstaat in nederland ???? prestatiepunten (scoringsdrang) en eigenbelang staat voorop bij de 
justitie en politie, waardoor mensenrechten worden geschonden ,mentale martelingen,vernederingen,
provoceren,uitlokken ,burgers constant in de problemen brengen. enz. enz. Het is een cirkel aangesmeerde 
boete”s komen terecht bij de deurwaarders,omdat je zelf niet genoeg hebt voor voeding: deurwaarderskosten 
stijgen maar en je komt automatisch in geldproblemen en wordt je in een hoek gedrukt. TOTDAT JE DOOR 
DRAAIT en wanhopig je zelf probeert te verdedigen voor deze vorm van uitbuiting en weer terecht kom bij de 
justitie.

De waterlander N.H.

17.  jessy 

20 Mrt 2008 om 13:40 

we leven niet meer in een democratische rechtstaat. want de rechterlijke macht en regering werkt allemaal 
samen en maakt mijn leven en het leven van mijn familie tot een ware hel!!!!!!!! en niemand maar dan ook 
niemand die er wat aan doet. nog politie, nog de rechterlijke macht. de democratische rechtstaat gaat gewoon 
over lijken!!! en dat is heel normaal in dit land geworden. zelfs amnesty international, aim for human rights etc 
etc laten het afweten.
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brouwer.jpg Mijn man Robert en ik hebben met onze twee dochters goede jaren gekend. Wij 

hebben nooit armoede gekend. Maar door de jarenlange onterechte vervolging door 

Justitie zijn wij -hoewel door de rechter steeds onschuldig verklaard- in hoog tempo door onze 

financiële reserves heengejaagd: wij zijn blut. Na alles wat we van de Nederlandse Justitie te 

verduren hebben gekregen, werden wij dit jaar vanuit Polen ook nog getroffen door het Europese 

arrestatiebevel tegen Robert. Gelukkig vonden we overleveringsspecialist mr. Cees Korvinus bereid 

onze overleveringszaak aan de rechtbank Amsterdam als toevoeging op zich te nemen. Nu echter 

Robert toch naar Polen is overgeleverd, sta ik letterlijk en figuurlijk met lege handen. Ik heb een 

Poolse advocaat gevonden om Robert’s verdediging op zich te nemen. Hij vraagt hiervoor een 

honorarium van 6000 Euro. Europa laat zijn burgers internationaal oppakken, maar heeft voor hun 

verdediging niets geregeld. 

Dat moeten wij zelf uitzoeken en betalen. Ook al heb ik geen geld, ik heb zo mogelijk nog minder 

keus: Robert heeft toch ook in Polen recht op verdediging? Daarom vraag ik u vriendelijk aan Roberts 

verdediging bij te willen dragen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. 1244.40.207 t.n.

v. R. Hörchner te Sint Michielsgestel. We zullen er op onze website te zijner tijd verantwoording voor 

afleggen. Mede namens Robert dank ik u bij voorbaat heel hartelijk voor uw hulp.

Annelies Pijnenborg

3 Reacties op “Annelies Hörchner vraagt om uw 
financiële hulp”
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1.  Johnito 

10 Okt 2007 om 13:08 

Heb een bescheiden bijdrage ingepland. Alle beetjes helpen.

2.  brombeer 

19 Nov 2007 om 15:30 

jullie moeten is verder kijken dan n programma lang is,dat meneertje in 92 is gepakt met ze smokkeltje wil 
natuurlijk niet zeggen dat r niet heel wat meer smokkeltjes zijn geweest die wel gelukt zijn,ik denk dat er nog 
veel meer shit over meneer bovenwater komt als iemand nog wat dieper gaat graven,hij wist wel erg goed hoe 
hij die de handel moest verbergen en dat voor n leek die r nog nooit wat mee te maken had gehad,behalve zijn 
vrienden dienstje dan(wat een sukkel die vent zeg). 
t verhaal klopte al niet helemaal in t begin hij verhuist zijn bedrijfje naar polen en dan ineens komen er lui om 
zijn loodsje hier te huren en dat waren geen chinezen of nederlanders of joego,s nee dat waren heel toevallig 
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ook polen dat vond ik al beetje vaag,en had hij de schijn al tegen,en nu komt de beerput open en blijkt hij 
gewoon al jaren in de drugs handel te zitten, en is door ze mazzel maar 1of 2 keer betrapt,en dat hij maar 1of 
2 keer betrapt is wil natuurlijk niet zeggen dat er niet al heel wat transpoortjes wel gelukt waren.

en dan wat betreft zijn zielige uitlevering, als je in een ander land als nederland van plan ben de crimineel uit te 
gaan hangen dan weet je van tevoren dat als je gepakt word je er niet best aan toe ben,dus hij is net als de 
rest die voor drughandel in een buitenlandse gevangenis zit een beetje stom geweest iedereen weet dat je er 
daar niet mals mee weg komt hij mag nog van geluk spreken dat hij naar polen is gegaan en niet naar thailand 
of zo. 
en die gevangenis zag er zo te zien helemaal niet zo rot uit, ik heb r een paar in nederland van binnen gezien 
en sommige zien r hier rotter uit dan die daar,en ik neem aan dat meneer zijn straf ook gaat uitzitten in 
nedeland als ie veroordeelt is. 
en is t ook niet zo dat alle buitenlanders die hier misdaad begaan ook hier in nederland in de bajes zitten en 
daarna als ongwenste vreemdeling t land uit gezet worden zoals bv de israelier zion eini in de de vlieger zaak. 
meneertje horchner wou in polen snel geld verdienen en ziet nu in polen ze leven voorbij gaan hij zit daar wat 
mij betreft goed,kijk meneer had al geld zat en had schijnbaar niet genoeg en nu is ie beetje de lul,beetje eigen 
schuld dikke bult gevalletje. 
ik heb dan meer compassie met die meisjes van 18 die door idioten naar bv peru of thailand worden gestuurd 
om n kilotje te smokkelen en die dan daar gepakt worden dat zijn nog bijna kinderen die door de verkeerde 
voor n grijpstuiver daarheen stuurd worden,meneer horchner is een volwassen zakenman die blijkbaar geen 
genoegen met zijn luxe leventje kon nemen en hebberig is geweest hij krijgt gewoon wat hij verdient. 
en dan die zielige site waar mevrouw zo zieilig klaagt dat r geen geld meer is of mensen maar een donatie aan 
hun willen doen waar halen ze de brutaliteit vandaan dat wijf is niet goed bij dr hoofd,ze hebben toch wel wat 
crimi collegas die ze uit de brand kunnen helpen?

ps:dis geen rancune ofzo maar ben zelf ook wel is gepakt met 15 plantjes voor eigen gebruik had ook gewoon 
de stroom betaald en nergens mee geklooid maar kreeg wel 2 maanden onvoorwaardelijk voor mijn 15 plantjes,
ja en ik had me billen gebrand en de straf geaccepteerd en fluitend uitgezeten, moest meneer horchner ook 
doen dat levert m mischien nog wat repect op, nu lacht nederland m uit. 
ik had ook in polen kunnen gaan kweken maar dan had ik nu naast m gezeten, ik neem dan liever genoegen 
met minder geld en blijf wel in holland me geld verdienen. 
en ja het is bij mij ook wel is aangeboden een tripje te maken naar n ander land maar ik ben wel zo nuchter om 
te bedenken dat die 10.000 die je krijgt om dat te smokkelen bij lange na niet genoeg is om zoiets te doen,
snap ook niet dat r mensen zijn die voor zulke bedragen t risico nemen om jaren in n buitenlandse terecht te 
komen maarja sukkels leven overal.

3.  Michael 
19 Nov 2007 om 17:17 

Ik vindt dat u wel hardt van stapel loopt met uw uitspraken. 
Natuurlijk is het zo dat Nederland een omgekeerde bewijslast heeft, waar justitie de nodige bewijzen moet 
verzamelen.

Feiten zeggen in tegenstelling tot vele andere europese landen helemaal niets over de bewijslast in Nederland. 
Indien er iemand in Nederland wordt vrijgesproken is er inderdaad geen garantie dat iemand daadwerkelijk on 
schuldig is. Het viel alleen niet te bewijzen. 
In het buitenland stellen ze enkel feiten vast, en daarmee is het al bewezen.

Dat is natuurlijk een nog gevaarlijkere situatie, want daarom zitten er inderdaad veel buitenlanders onschuldig 
vast in het buitenland, in tegenstelling tot Nederland waar juist veel onschuldige mensen vrij rondlopen.

Dit is waarmee ik deze zaak ook niet begrijp. 
Indien iemand besluit om iets crimineels te ondernemen, zal deze natuurlijk wel zo slim zijn om dit in Nederland 
te realiseren.

Het feit blijft wel dat deze mensen, ondanks misschien fouten gemaakt te hebben, teleurgesteld zijn in de 
Nederlandse samenleving.

Het is toch van de zotte, dat iemand naar polen wordt uitgezonden, voor een zaak die liep, 4 jaren voordat er 
een verdrag werdt afgesloten. 
Als polen buiten de EU was gehouden, wat mij ook verstandiger had geleken, en zeker goedkoper voor de 
nederlandse belastingbetaler was geweest, dan had meneer daar in zijn geheel niet gezeten nu. 
Hij had zich daar enkel niet meer kunnen vertonen.

Ik vindt op zijn minst dat ze bij deze verdragen de regel op moeten leggen, dat het enkel uitleveringen kunnen 
zijn, na ondertekenen van het verdrag, en zeker geen van 4 jaar eerder.

Desondanks wens ik de familie Horchner veel sterkte toe. 
Zeker in een land als polen waar zeker nog geen gevangenbewaarder Engels zal spreken. Ongelooflijk.
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GPD-gate: ‘Laten we elkaar niet verlinken!’
Gepubliceerd door Micha Kat 18 november, 2007 in Algemeen. 

spreekverbod.jpg De soap-achtige spionage-kwestie op het ministerie van SoZaWe wordt 

spannender en spannender. Vandaag in De Volkskrant een verassend 

interessant verhaal, eindelijk weer eens een stuk waar echt hard aan gewerkt is. Het artikel bracht 

veel nieuws en maakte ook gehakt van het idiote stuk in het AD. In dat stuk zegt Hans van Soest: 

“Het is belangrijk dat iedereen weet wat er écht en vooral níet is gebeurd. Wij hebben nooit, nooit, de 

intentie gehad in te breken of misbruik te maken van journalistieke informatie van de GPD. Dat 

wilden we niet, willen we niet en kónden we ook niet.’’ Maar De Volkskrant heeft de hand weten te 

leggen op een email van Van Soest aan zijn ‘deep throat’ binnen de GPD die hem van een code 

voorzag waarin hij de afspraak wil maken dat zij ‘elkaar niet verlinken’. Deze mail bewijst dat 

Van Soest zich wel degelijk besefte waar hij mee bezig was. Het hele stuk in het AD is een grote 

leugen van Marmelstein van Van Soest. Toch heeft ook dit stuk weer geleid tot escalatie omdat de 

beide spionnen hun baas Bart van Leeuwen meetrokken in de affaire: ze gaven aan gehandeld te 

hebben op zijn instigatie. Van Leeuwen, een hoge woordvoerder van minister Donner, zit inmiddels 

ook thuis. Nu zijn er dus al vier slachtoffers van deze ongekende affaire: de twee voorlichters, Van 

Leeuwen, en de (nog onbekende) GPD-journalist aan wie Van Soest zijn pijnlijke email stuurde: deze 

‘kreeg wroeging’ en nam ontslag. Na hun interview met het AD kregen van Soest en Marmelstein een 

spreekverbod. Net op tijd zou je haast denken, voordat ze kunnen onthullen dat Donner zelf aan de 

knoppen zat… 

In het grote artikel in De Volkskrant komen een paar onthutsende feiten naar voren. Bijvoorbeeld dat 

Donner over drie voorlichters beschikt. Ergens is sprake van de functie ‘derde voorlichter van de 

minister’. Stuitend. Het protret van de afdeling voorlichting op SoZaWe schetst een beeld van een 

hysterische organisatie die uitsluitend is gefocusd op media en beeldvorming. Luguber. Zo’n dertig ex-

journalisten zitten de hele dag te broeden op de vraag: hoe kunnen we onze toko en onze 

bewindslieden sellen? Dat moet welhaast tot excessen leiden! Where did it all go wrong? Extreem 

alarmerend zijn de leugens die SoZaWe bij monde van hoofd Voorlichting Schrover verkoopt op 

vragen van de GPD of men inbreekt in hun systeem en hoe men aan het bewuste interview met 

Donner komt dat nog niet was gepubliceerd. Eerst zou het stuk zijn gelekt via GPD-krant PZC en 

vervolgens zou er ‘een envelop door de brievenbus zijn geschoven’. Schrover moet ook ogenblikkelijk 

worden ontslagen wegens deze stuitende leugens. De PZC komt dit weekeind zelf ook met een 

reconstructie. Die is eigenlijk nog beter dan die in De Volkskrant, strakker met (nog) meer feiten en 

details. Lees de volgende passage:

De GPD vraagt op 2 november het externe ict-bedrijf Telpress de computers te doorzoeken op sporen 

van inbraak. In het weekeinde wordt duidelijk dat vanaf juni 2006 tot en met oktober 2007 366 keer 

is ingebroken vanaf een pc met als internetadres 195.109.215. 181., het serveradres van het 

ministerie van Sociale Zaken. Van al die bezoekjes werd 320 keer gezocht naar artikelen over Sociale 
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Zaken. (strijdig met eerdere verklaring Marmelstein in o.a. AD dat zij uitsluitend inlogte om 

‘haar eigen verhalen uit te printen’) 

 
Aanvankelijk komt de inbreker (dit is Marmelstein) binnen met de toegangscode HAS. Die behoort 

toe aan een ex-GPD-verslaggever (haar partner). ‘HAS’ (Hans van Soest) stapt halverwege 2007 

over naar het ministerie, waar hij woordvoerder wordt van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb. Zijn 

partner is al de persoonlijke woordvoerster van Donner (waarschijnlijk de ‘derde 

woordvoerder’). Zij is eveneens afkomstig van de GPD. Zij stapte in april 2006 over. Kort daarop 

beginnen de inbraken in het GPD-systeem.

Wanneer verslaggever ‘HAS’ de GPD verruilt voor het ministerie, wordt zijn wachtwoord geblokkeerd. 

In een mail (he, dat is interessant! Zou die mail nog bestaan?) aan een oud-GPD-collega vraagt 

de woordvoerder van Aboutaleb of hij het wachtwoord van de journalist mag gebruiken. Op 8 

november neemt de redacteur die zijn wachtwoord heeft uitgeleend aan Sociale Zaken ontslag. (dit 

is geheel strijdig met eerdere verklaringen in de media als zou deze collega er door Van 

Soest ‘in zijn geluisd’)

Die Hans van Soest is werkelijk onvoorstelbaar stom om een email te sturen aan iemand binnen de 

GPD waarin hij om zijn wachtwoord vraagt. En die ‘iemand binnen de GPD” is volstrekt van de pot 

gerukt die code te verstrekken. Wat een nivo! Wat een land!

7 Reacties op “GPD-gate: ‘Laten we elkaar niet 
verlinken!’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Freek 

18 Nov 2007 om 10:05 

4 slachtoffers die thuis zitten, ik denk dat ze allemaal lekker doorbetaald krijgen

2.  D. van Schaijk 

19 Nov 2007 om 20:52 

Tja, gevalletje van matennaaierij en straatje schoonvegen. Het zullen je collega’s maar zijn. Dat moet daar een 
gezellige voorlichtingsboel zijn bij die afdeling communicatie van Donners departement. Heeft de beste man aan 
1 voorlichter niet genoeg. Is de rest van die persvoorlichtersclub van SoZaWe ook corrupt? Doorlichten de boel.

3.  ambtenaar 

19 Nov 2007 om 22:51 

Wist Donner van het kraken door ‘die twee’ of niet. Een eenvoudige analyse levert op: zo ja dan zijn die twee 
zijn vrienden, zo nee vijanden, simpel. Een spreekverbod door Donner voor die twee verhindert nieuwe feiten. 
Dus als Donner inderdaad niets te verbergen zou hebben dan hoeft hij dat niet te doen: Donner is daarmee 
beginnend verdacht. Een advocate Inez Weski blijkt opeens op te treden voor die twee (voor mij een volslagen 
verrassing)en niemand die iets navraagt. Inez doet haar werk goed en vestigt onze prille aandacht op van alles 
wat die twee vooral niet gedaan hebben. Pas op want ook deze actie van Donner heeft semantiek, hij heeft een 
bedoeling. Als die twee ‘vijand’ zijn dan gaat hij ze niet verdedigen, in het omgedraaide geval wel. Dus ook hier 
is de analyse simpel: Vraag door wie Inez wordt betaald: door Donner, dan zijn het zijn vrienden, door ‘die 
twee’ dan zijn het vijanden. Even navragen dus, maar anticipeer op het antwoord van SoZa dat SoZa zich 
achter haar medewerkers opstelt en daarom de advocate betaalt… We vergeten nogal eens dit soort foute 
optredens van Donner vanuit in het verleden, de schipholbrand, het wijzigen van kamernotulen. Als blijkt dat hij 
inderdaad weer de fout is ingegaan door in te gaan op het verzoek van Gerrit Zalm uit het eerdere kabinet om 
een zware IT-er voor hem weg te werken, dan zou dit weleens definitief ‘einde oefening’ kunnen zijn. Deze had 
namelijk eerder gewezen op de fout om 7 jaar lang als directeur van het BCICT te Apeldoorn een ex-
belastinginspecteur die geen enkele IT-bagage had, aan te stellen. Hierdoor wordt het tekort schieten de laatste 
tijd van de Belastingdienst in het bijzonder verklaard. Dit ligt niet aan de complexiteit, want die was er altijd al. 
Donner is degene die voor Zalm de presidenten van de rechtbanken het wegwerken heeft willen instigeren. 
Nederland is gezakt naar de 10de plaats op de World Competitiveness Index. Dit ligt niet aan Donner, maar wat 
zijn moraal betreft kan je dit in het eerste de beste derdewereldland niet zo negatief ervaren.

4.  Dirk van Schaijk 

19 Nov 2007 om 23:23 

Wie de reconstructie van de Volkskrant leest, kan concluderen dat het eigenlijk nog erger is, dan gedacht. 
Misschien kunnen HAS en partner een advocaat zoeken gespecialiseerd in ontslagrecht in plaats van de 
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publiciteit opzoeken middels Madam Mik Mak? Hun baan bij het rijk zijn ze sowieso kwijt. Misschien kunnen ze 
samen Ayaan H.A. beveiligen? Komen ze ook weer eens onder de mensen.

5.  gj 

22 Nov 2007 om 22:56 

Donner komt ook aan de orde in deze kwestie:

zie RTL Nieuws

http://media.rtl.nl/web/components/actueel/rtlnieuws/psp/extra/2007/CatshuisOnderzoek3.doc

De onopgeloste affaire: de brand in het Catshuis 

Drieeneenhalf jaar na de fatale brand in het Catshuis rijzen nieuwe, verontrustende vragen over de rol van de 
overheid. RTL Nieuws maakte aan de hand van wob-procedures, achtergrondgesprekken en informatie van 
klokkenluiders een reconstructie van de fatale brand, en stuitte op achtergehouden documenten, zware 
ambtelijke druk op een strafrechtelijk onderzoek en een muur van zwijgen. 
Bronnen zeggen tegen RTL Nieuws dat de overheid wíst dat met verboden middelen werd gewerkt, maar dat die 
informatie jarenlang is achtergehouden. 

Op 15 mei 2004 woedde er een hevige brand in de ambtswoning van minister-president Balkenende, waarbij 
een schilder om het leven kwam. Onderzoek van de Koninklijke Marechaussee en de Arbeidsinspectie wees uit 
dat de schilder het oplosmiddel thinner had gebruikt, dat sinds 2000 niet meer binnenshuis gebruikt mag 
worden. De rechter in Den Haag veroordeelde het schildersbedrijf tot een geldboete van 15.000 euro wegens 
het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet. Maar de rechter zei nog meer. Hij zei letterlijk: ‘Het kan 
haast niet anders of ambtenaren van AZ en de Rijksgebouwendienst hebben van tevoren geweten van het 
gebruik van thinner.’ 

RTL nieuws is een aantal WOB-procedures gestart om te kijken of het aan wetenschap grenzende vermoeden 
van de rechter harder gemaakt kan worden. Want een overheid die weet heeft van of zelfs aanzet tot strafbare 
handelingen die leiden tot de dood, kan niet wegkomen met een doofpot. 
De overheid ontkent na 3,5 jaar zwart op wit dat ambtenaren wisten van het gebruik van thinner – of daartoe 
aanzetten. Dat staat haaks op sommige getuigenverklaringen, haaks op wat bronnen ons in onze journalistieke 
naspeuringen melden en haaks op wat in – niet vrijgegeven - documenten wordt gemeld. Want ons onderzoek 
wijst in de richting van 4 gedocumenteerde conclusies: 
1. Ambtenaren van de ministeries van Vrom (Rijksgebouwendienst) en Algemene Zaken wísten dat thinner zou 
worden gebruikt. Dat is in een strikt vertrouwelijk memo van de directeur van de Arbeidsinspectie gemeld aan 
de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie van Sociale Zaken. 
2. Er is door Vrom en Algemene Zaken druk uitgeoefend op het justitieel onderzoek, uiteenlopend van het 
direct na de brand aanwijzen van de schuldige (het schildersbedrijf), tot het instrueren van getuigen en de 
permanente druk die – onder meer via de Landsadvocaat - werd uitgeoefend op het OM. 
3. Op grond van de getuigenverklaringen en informatie die wordt gemeld aan RTL Nieuws valt niet te verklaren 
waarom a. niet meer ambtelijke betrokkenen door de opsporingsinstanties zijn verhoord en b. waarom 
Koninklijke Marechaussee en Arbeidsinspectie niet beschikten over alle emails en documenten van de betrokken 
ministeries, c. waarom de Rijksrecherche niet is ingeschakeld en d. waarom uitsluitend strafvervolging is 
ingesteld tegen het schildersbedrijf en niet tegen de betrokken ambtenaren c.q. de Staat. 
4. De Tweede Kamer lijkt ontoereikend te zijn geïnformeerd; op alle schriftelijke vragen kwamen tot dusver 
ontwijkende antwoorden. 
Of, zoals een getuige – een ambtenaar - onlangs tegen ons zei, onder verwijzing naar zijn ambtseed: ,,Ik zeg 
niet dat ze het níet wisten.’’

……….RTL Nieuws besteedt aandacht aan de nogal opmerkelijke uitspraak van de rechter. Het Kamerlid De Wit 
doet opnieuw zijn parlementaire plicht. Hij stelt op 23 maart 2006 vragen over het vonnis, krijgt eerst een 
uitstelbriefje, en bijna 2 maanden later blijkt dat de topjurist van het kabinet is ingeschakeld om geen 
antwoorden te geven: minister Donner. 

Want bij minister Donner moet je niet alleen lezen wat er wel staat, maar juist ook heel secuur wat er niet 
staat. ,,Het onderzoek van de Arbeidsinspectie en de Koninklijke Marechaussee biedt naar de mening van het 
Openbaar Ministerie geen aanknopingspunten om te kunnen concluderen dat (ambtenaren van) de 
Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Algemene Zaken zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare 
feiten.’’ (bijlage 9)

Er staat dus niet dat er geen vermoedens waren, of aanwijzingen, of getuigenissen (zoals uit het vertrouwelijke 
strafdossier blijkt). Er staat evenmin iets over de vraag of Arbeidsinspectie en Marechaussee wél 
aanknopingspunten zagen. 
Er wordt ook niets gezegd over de vraag of ambtenaren nou wel of niets wisten van het gebruik van thinner. 
Donner verklaart slechts dat in het justitieel onderzoek ‘de vraag aan de orde is gekomen wie in strafrechtelijke 
zin aansprakelijk kan worden gehouden voor het ongeval’. 
En er wordt uiteraard niets gezegd over het gevecht achter de schermen. Wel probeert Donner het boek 
daadkrachtig te sluiten. Waar in vorige antwoorden nog werd beloofd dat de Tweede Kamer zou worden 
geïnformeerd over de rapporten van de Arbeidsinspectie, zegt Donner nu resoluut: ,,Ik zie geen aanleiding om 
de genoemde documenten openbaar te maken.’ Vanaf dat moment hoort de Tweede Kamer er niets meer over. 
En vraagt er ook niet meer naar………….

6.  R. Kierkels 

4 Dec 2007 om 00:55 

Zelden wordt een zaak tot op de bodem uitgezocht, is in niemands belang….. 
Wanneer komt dat versnelde onderzoek van de RR nu eens los?
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Hans Westenberg in hoger beroep tegen Micha Kat
Gepubliceerd door Micha Kat 14 november, 2007 in Algemeen. 

westenberg2.jpg De vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg die in april 2004 

een bodemprocedure begon tegen journalist Micha Kat -en deze in eerste 

aanleg verloor- (lees hier het complete verloop van de procedure) gaat in hoger beroep. Reeds direct 

na het voor hem verliezende vonnis van de Rotterdamse rechtbank van december 2005 kondigde zijn 

advocaat het hoger beroep al aan, maar stelde dat toen afhankelijk van de uitkomst van de complete 

bodemprocedure die ook gericht is tegen de Rottedamse advocaat Hugo Smit. Westenberg’s 

advocaat, Henk-Jan Boukema van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, liet toen weten dat het hoger 

beroep ‘zeker zal worden doorgezet als zijn client ook van Hugo Smit zou verliezen’. Door het getalm 

van de Rotterdamse rechtbank dat maar geen vonnis wil wijzen in de zaak van Westenberg tegen 

Smit is de termijn waarbinnen de toprechter zijn appel moet doorzetten nu echter verstreken. Dat 

brengt het ‘kamp-Westenberg’ in een lastig parket: advocaat Boukema schreef reeds een brief aan de 

advocaat van Kat Matthijs Kaaks waarin hij deze min of meer smeekte Westenberg uitstel te gunnen 

voor het daadwerkelijk in hoger beroep gaan. Het is namelijk hele vervelend voor Westenberg… 

… zijn grieven op voor het hoger beroep op papier te moeten zetten terwijl hij nog niet weet hoe het 

vonnis in eerste aanleg luidt in zijn zaak tegen Smit, toch de ‘hoofdzaak’ in deze absurde procedure 

die in essentie gaat om de vragen: mag een advocaat de onpartijdigheid van een rechter in twijfel 

trekken en een journalist die twijfel vervolgens opschrijven? Het ‘kamp-Kat’ gunt Westenberg dit 

uitstel uiteraard niet. Dus nu moeten Boukema en Westenberg opnieuw in de aanval tegen Kat. De 

ruimte hiervoor lijkt minimaal of zelfs totaal afwezig na het vonnis van de Rotterdamse rechtbank dat 

Kat niet alleen geheel vrijuit liet gaan, maar zelfs letterlijk stelde dat hij zijn werk goed heeft gedaan 

en dat het ook de taak is van de journalistiek misstanden bloot te leggen binnen de rechterlijke 

macht. Kat produceerde tijdens deze procedure een email van Smit waarin werd bevestigd dat de 

gewraakte uitlating niet alleen door hem is gedaan, maar waarin ook de expliciete verwoording werd 

goedgekeurd. Het zal dus heel spannend worden om te zien welke wapens Westenberg nog tegen Kat 

weet in te zetten. Het belang van deze procedure voor de geloofwaardigheid van de rechterlijke 

macht is evident, zeker na de talrijke incidenten van de laatste tijd. De Raad voor de Rechtspaak, de 

‘werkgever’ van Westenberg (of eigenlijk de belastingbetaler) betaalt zijn procedure. Deze Raad heeft 

ook expliciet afstand genomen van het vonnis van de Rotterdamse rechtbank uit 2005 en gesteld dat 

het handelen van Kat ’schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak en niet door de beugel 

kan’. Dit zet natuurlijk druk op het Hof Westenberg alsnog te laten winnen van Kat.

In de zaak van Westenberg tegen Smit lijkt het maar al te begrijpelijk waarom de Rotterdamse 

rechtbank er zo’n moeite mee heeft vonnis te wijzen: de bewijslast is zeer in het nadeel van de 

rechter en uit de gang van zaken blijkt zonneklaar dat hij zijn boekje enorm te buiten is gegaan. 

Maar dat zat vermoelijk nooit officieel bevestigd worden in een rechterlijk vonnis. Dus dan maar 

liever helemaal geen vonnis!
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4 Reacties op “Hans Westenberg in hoger beroep 
tegen Micha Kat”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  J.Publicus 

15 Nov 2007 om 13:33 

Je kunt je langzamerhand gaan afvragen of na de uitlatingen van de Raad voor Rechtspraak er nog wel een 
objectieve beoordeling door het Hof mogelijk is. 
De Raad voor Rechtspraak zet het Hof onder druk om maar ten gunste van die vervelende Westenberg te 
oordelen.

Misschien dan toch maar beter om toch de islamitische rechtspraak sharia invoeren dan afhankelijk te zijn van 
het gekonkel van de RvR…

2.  harry van groen 

16 Nov 2007 om 20:18 

Is deze BOUKEMA de ex voorzitter van NVJ?

3.  Werner 

5 Dec 2007 om 23:44 

Waarom geen kort geding tegen de Staat (lees: rb Rotterdam)met als vordering dat binnen een termijn van xx 
vonnis wordt gewezen? De aanval (van Smit dus) is de beste verdediging. Het vergt lef, maar is dat nu niet wat 
juist van een advocaat gevraagd wordt?

4.  juwita 

14 Nov 2008 om 12:38 

Ik ben het volstrekt eens met de stelling dat de Raad voor de Rechtspraak zich in het geheel niet dient te 
bemoeien met de inhoud van vonnissen. Letterlijk staat er op de website van de RvdR ”’De Raad heeft dus geen 
zelfstandige functie in het primaire proces van de Rechtspraak”. Wat betreft het geheime geldpotje van de RvdR 
om Westenberg op kosten van de belastingbetaler te laten betalen. Zo’n potje zal er vermoedelijk wel zijn. 
Gezien de grote hoeveelheid geld die de creatie van de RvdR kostte en nog kost jaarlijks, blijft er altijd wel wat 
geld over voor zo’n potje. Is zo’n potje er niet, dan hebben rechters altijd nog de Nederlandse Vereniging van 
de Rechtspraak (NVvR). De NVvR is in Nederland de ENIGE vakbond die door de belastingbetaler (door de 
Minister van Justitie) wordt gefinancierd en wel VOLLEDIG, in plaats van door middel van een paar tientjes 
contributie door de leden zelf. Ook die NVvR heeft vast nog wel een geheim potje voor Westenberg. 
Waar hardwerkende arbeiders zelf hun vakbondcontributie moeten lappen, wordt het voor de hoogedelachtbare 
heren en dames rechters door de belastingbetaler betaald. Eén van de vele schandalen in ons land.
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« Corrupte Jan Franssen weer in opspraak Donnergate ontmaskert totalitaire minister »

De AFM-teksten die niet naar buiten mochten
Gepubliceerd door Micha Kat 29 oktober, 2007 in Algemeen. 

docters.jpg De Telegraaf bracht afgelopen zaterdag een hilarisch maar ook alarmerend bericht 

over ‘beurswaakhond’ AFM. Onder de kop AFM plakt eigen geschiedenisboekje dicht 

werd onthuld dat de organisatie teksten in het boek dat verscheen bij het afscheid van Docters van 

Leeuwen onleesbaar heeft gemaakt omdat ze (volgens een woordvoerder) ‘niet geschikt zouden zijn 

voor buiten de muren van de AFM’. Het gaat om vermoedelijke cabaret-teksten van liederen die ooit 

op een van de vele (en alom geprezen) AFM-feesten (of waren het orgieen? De schoonheid van de 

vrouwen bij de AFM wordt expliciet genoemd!) ten gehore zijn gebracht op de wijs van Ik Kom Uit het 

Land van…. van Lange Frans. Klokkenluideronline beschikt over deze teksten waarvan enkele regels 

helaas niet meer waren te reconstrueren. Vraagje: heeft de AFM dat altijd zoveel baat heeft bij 

klokkenluiders uit het bedrijfsleven zelf eigenlijk wel een klokkenluidersregeling? Zo ja, kan de naam 

van de klokkenluider worden onthuld! Hier de teksten die niet publiek mochten worden: 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

(…) 
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Het pand waar we elke scheet budgetteren 

Kom uit het pand waar we fluitend naar toe gaan 

Maar veel te lang voor de fokking draaideur moeten staan 

Kom uit het pand dat elke dag in de krant staat 

Waar de hele financiële markt over praat 
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Het pand met gelul op de millimeter 

En het altijd de vraag is: hoekanhetnogbeter 

Het pand waar Arthur Paul AW de game runnen 

Waar we met Livelink werken kunnen 

Een pand vol prestatie-indicatoren 

Om bij de Haagse ambtenaartjes vet te scoren 

Kom uit het pand waar je doorheen loopt, in twee uurtjes 

Met een andere beslissing, elke tien minuutjes 

Kom uit het pand van handen uit de mouwen 

En is die Harry Mens echt niet te vertrouwen? 
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Het pand dat vecht tegen oneerlijk 

Het pand waar ik werk, vind het er heerlijk… Eerlijk 

Kom uit het pand dat brieven in de scanner doet 

Het pand waar je soms alleen maar rapporteren moet 

En zorgplicht is een schitterend woord 

Maar shit ‘t is fokking bitter als niemand het hoort. 

Kom uit het pand dat altijd ter discussie staat 

Hert pand waar het altijd over wetten gaat

Het pand waar te veel gebeurt in het bed

En ABN Amro staat boven de wet 

Het pand waar we veel teveel op slides zetten 

En soms vergeten om gewoon goed op te letten 

Het pand met juristen, economen 

HEAO’ers, handelaren en malloten 

XXXXXXXXX 

Waar we O&O veel teveel afkraken 

Kom uit het pand dat vaak om vijf uur leeg is 

Waar op vrijdag niemand meer te zien is 

Kom uit het pand waar we elkaar niet meer spontaan groeten 

Waar we steeds meer memo’s schrijven moeten 

Het pand waar een dertiger een oudgediende is 

Het pand waar je soms die goeie oude tijden mist 

Kom uit het pand waar ze steengoeie feesten houden 

Waar het barst van al die mooiemooie vrouwen 

Dit is het pand waar ik mijn dagen slijt 

Waar ik toezichthouder ben zonder spijt 

Kom uit het pand waar we samen goeie dingen doen 

Waar we vechten tegen foute poen 

En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand 

Dit is voor AFD, Baas G, Lange P. 

2 Reacties op “De AFM-teksten die niet naar buiten 
mochten”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

5 Nov 2007 om 12:42 

Er bestaat geen klokkenluidersregeling voor AFM. 
Natuurlijk heb ik ook deze organisatie aan geschreven. 
Ik heb gemeld dat :RABO bank ,ING ,DELTALLOYD ,NAT.NED. FORTIS bank ,PoSTSPAARBANK ,door 
afwezigheid controle zo ook NEDERLANDSE bANK ,corrupte ,criminele organisaties zijn.Zij hebben deze klacht 
niet serieus behandeld ,zo niet behandeld. 
Nou heeft Doctors van Leeuwen ex BVD baas ,mevrouw Dales al goede te kakken gezet ,maar wederom mij 
weer. Het is trouwens vreemd dat een duikboot kapitein ,zo´n opa buiswater eerts BVD hoofd wordt ,maar 
daarna het BEDRIJFSLEVEN ingaat ,met al zijn kennis ,zo ook onze dappere dodo KNETTERGEK 
Ik heb ook commissie Tabacsblatt ingelicht ,via ministerie van economische zaken.NIETS ONDERNOMEN ,terwijl 
de klachten niet mis waren 
Een belangrijk grootaandeelhouder zit 11-9 in new York.Om 5 uur plaatselijke tijd belt zij naar haar bank ,
snoeft ZIJ ZELF ,met de mededeling ±je moet AL mijn aandelen NU verkopen. Of haar waarzegger naast haar 
zat ,vertelt het verhaal niet,maar zo te zien kan deze schatten gaan verdienen. Zij is joods..4 uur later ,u kent 
die beelden wel.3500 joden waren die dag niet in het gebouw ,waar normaal 50.000 mensen werken ,er waren 
er `maar`zo´n 2000 doden ,buiten de vliegtuig en brandweer doden.Ik stel nu 
A voorkennis 
B Dood door schuld 
Nee zo moet ik dat niet zien. 
Vorig jaar de ahold advocaat Capputci ,en 2 anderen advocaten gesproken ,aangezien ik tot 3 maal toe geen 
reactie heb gekregen via de signaal lijn vanAhold ,een tabacsblatt eis ,” stapte2 advocaten meteen op ,toen zij 
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het verhaal hoorde van de vriendin van betrokkene .DAT WILDE ZIJ NIET WETEN 
AL die commissies waardeloos ,maar zij blijven wel op hun plek zitten,maar zeker niet in het voordeel van de 
democratie ,maar wel in het belang van het GOUDEN KALF

2.  harry van groen 

7 Nov 2007 om 11:35 

Voor iemand en niemand ,de jeugd van heden. 
De t.v stond net in de huiskamers van het gepeupel ,ook in de staatsliedenbuurt in amsterdam.De iets rijkerder 
hadden dan zo’n zwart-wit beelsbuis.Drommen kinderen stonden dan bij die opoe al om 4 uurvoor de deur,want 
om 5 uur begon dappere dodo.Om 5 uur zaten die kindjes ,op hun knietjes,ademloos te kijken ,eerst naar tante 
hannie. 
En dan kwam onze held dappere dodo ,met z’n vriendje kees.En dan had je nog een ouwe opa ,opa buiswater ,
een ouwe zeerot.Na afloop zwaaide tante hannie ons uit. 
Nou hadden wij ook de verrekijker-nu kindjesjournaal en pipo de clown. Van Felicio horen wij niets meer ,terwijl 
hij altijd zei:dit lijf dat kan niets ,dat hadden de dikke deuren gezegd tegen hem ,maar hij bleek meer te 
kunnen ,dan hij zelf dacht. 
Bepaalde dikke deuren ,werden dikke tators.Zo had je er een met een anjer op ,en daar zat dan een slangetje 
aan met een balletje met water ,normaal gesproken dan.Moet je effe ruiken ,zeiden wij dan ,en dan rook die,en 
meteen spoot je een straal in z’n gezicht. Dikke pret ,toen ,natuurlijk. 
Maar wat had die anjer mijnheer nou gedaan? Hij had zand in het balletje gedaan.Een ieder die politiek bewust 
bleek te zijn ,liet hij aan zijn anjer ruiken ,maar strooide dan zand in je ogen ,wat eigenlijk helemaal nietleuk 
was.Zo werd die politieke persoon ,als een echte klaas vaak ,in slaap gesust.Een andere dikke tator moest 
boeven vangen ,en was hoofd van de BVD.Dat betekend boeven vangen,doeiii! 
Hij vond die anjer mijnheer spannender.Toen werd hij hoofd van college van procureurs generaal.College 
betekent school .opleiding,pro is voor ,cru is wreed ,generaal is een hoge opgeklouterde soldaat.Hij keek je 
altijd steng aan met een soort verre kijker als ,hij in onze verrekijker ,den haag vandaag ,was.Als een echte 
politicus ,dat is iemand die a zegt ,b bedoelt ,maar c is , 
Toen een minister vroeg om echt boeven te gaan vangen ,werd hij ook nog eens een terrorist.Hij deed het 
gewoon niet. 
Nu 50 jaar later ,heeft een van die dikke tators bepaald,moeten de opa”s van nu nog op hun knietjes zitten,
terwijl die dikke tators al lang dood zijn. 
Terwijl de duitsers dat maar 5 jaar volhielden en wij nog elke dag naar de poppenkast van den haag vandaag 
moeten kijken,terwijl zij een ombudsman hebben.

JONGENS ,MEISJES kijk nu goed, 
wat die DAPPERE DODO DOET (en niet zegt) 
Het is een jonge met veel pit ( maar zijn beëdigde verplichtingen niet nakomt) 
Waar geen greinje kwaad bij zit(tegendeel dus ) 
Hij is jullie dikke vrind , 
die je best wel aardig (moet) vind 
Dadelijk (opeens weer in een andere hoedanigheid) staat hij voor je neus. 
KIJK DAAR IS HIJ ECHT WAAR HEUS
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Klokkenluideronline
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« Vanuit Vientiane, Laos over Nederland De AFM-teksten die niet naar buiten mochten »

Corrupte Jan Franssen weer in opspraak
Gepubliceerd door Micha Kat 23 oktober, 2007 in Algemeen. 

janfranssen.jpg Stelt natuurlijk niets voor, dat akkefietje rond CdK Jan Franssen van Zuid-

Holland die dronken achter het stuur blijkt te hebben gezeten. Gewoon stukje 

klassenjustitie zoals we dat altijd zien bij prominenten, nihil novi sub sole. Maar het zet de spotlight 

wel weer op een ander aspect van deze man: zijn aangetoonde corruptie als betaald adviseur van 

Deloitte. Deloitte heeft het grootste marktaandeel van Nederland wat betreft de controle van de 

boeken van lagere overheden zoals gemeenten en provincies. Franssen fietste Deloitte -waar hij dus 

op de payroll staat- niet alleen binnen als de accountant van ‘zijn’ provincie Zuid-Holland, hij 

herhaalde dat kunstje als voorzitter van het IPO, het Inter Provinciaal Overleg. Lees hier alle details 

over deze zaak. Hier is echt sprake van een enorme beerput, want zoals de accountant in ruste Leo 

Verhoef heeft aangetoond… 

… zijn de boekhoudingen van vrijwel alle lagere overheden bedrieglijk.  Commissaris Jan Franssen 

wordt dus betaald door een organisatie die bewust de boekhoudingen van overheden manipuleert 

opdat deze overheden de burger torenhoge belastingen kunnen blijven opleggen waarbij deze 

burgers niet mogen weten dat deze overheden beschikken over geheime reserves van vaak 

honderden miljoenen Euro’s waardoor al deze heffingen helemaal niet nodig zijn. Sterker: hij geeft 

deze organisatie, Deloitte, zelf enorme opdrachten tot de controle van lichamen waar hij zelf aan het 

roer staat! Hij laat zich dus betalen om het bedrog door Deloitte af te dekken. Ernstiger is nog dat 

een woordvoerder van Jan Franssen de webmaster van de site www.accountantsonline.nl met de 

dood heeft bedreigd als deze ruim aandacht zou schenken aan deze belangenverstrengeling van de 

CdK. Wijntje nog, Jan Franssen?

4 Reacties op “Corrupte Jan Franssen weer in 
opspraak”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

23 Okt 2007 om 17:51 

zie ook CdK J.Fransen op payroll …..

2.  Piet 

23 Okt 2007 om 20:12 

Met Jan Franssen ( Nederland kan niet zwart genoeg worden) heb ik nog een briefwisseling gehad toen hij 
burgemeester van Zwolle was. Naar mijn mening is het een potentaat. 
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Geen goed woord voor deze valsspeler.

Piet

3.  Bert van Nieuwenhuyzen 

25 Okt 2007 om 18:41 

Geweldig zon deepthroat site. 
En er is genoeg te deepthroaten, daar niet van. 

Echter, zorg wel dat wat je dan verkondigt klopt. Gemeenten frauderen niet massaal. Ze verantwoorden hun 
reserves precies zoals dat volgens de richtlijnen van de overheid moet cf. het besluit begroting en 
verantwoording gemeenten. Dat die verantwoording afwijkt van de richtlijnen voor het bedrijfsleven is dan ook 
geen geheim. 
Ga je die verantwoording daar echter toch mee vergelijken, ja dan is er sprake van grote fraude ja. Klinkt erg 
leuk, maar is dus gewoon stennismakerij. En dan inspelen op de onderbuikgevoelens van de burger die ziet dat 
de OZB verhoogt wordt is ook erg goedkoop. Sterker nog, is eignelijk geen zier beter dan wat alle andere media 
doen. Daar ben je geen klokkenluider voor.

1.  Corrupte Jan Franssen weer in opspraak | 

Pingback op 24 Okt 2007 om 01:08 
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Over Peter Olsthoorn en Leugens.nl
Gepubliceerd door Micha Kat 15 oktober, 2007 in Algemeen. 

olsthoorn.jpg Die nieuwe site leugens.nl van Peter Olsthoorn, tsja, we dachten hier toch een 

beetje aan een variant op de successite www.nrcombudsman.nl maar natuurlijk 

krijgt zo’n site een eigen vorm en invulling en die is best grappig, al moet wel worden geconstateerd 

dat de ‘aanval’ op de oude media niet echt wordt ingezet. In die zin heeft Olsthoorn een dubbelrol: hij 

staat zelf met een (of liever: anderhalve) voet in de oude media zoals moge blijken uit zijn 

‘lidmaatschap’ van de Raad voor de Journalistiek en het feit dat het door hem geleide netkwesties 

mede wordt gefinancierd door….. NRC Handelsblad! Ook uit de ruime aandacht die zijn nieuwe site 

krijgt van de ‘oude media’ blijkt dat Olsthoorn een dubbelrol speelt. Eigenlijk nogal dubieus nu we 

erover nadenken, die Olsthoorn, van twee walletjes willen meeeten waarbij hij zijn zakken vult met 

oude media-gelden en belastingcenten maar zogenaamd ook ‘voorop wil lopen’ in de revolutie die 

thans als een veenbrand door ons media-landschap trekt…. In die zin is zijn site net zoiets als 

denieuwereporter.nl, een poging van de oude lobby om via internet nieuwe doelgroepen te bereiken 

en die een abonnement aan te smeren op een van de Staats-Pravda’s van PCM. O ja, nog even over 

de positie van Olsthoorn bij de Raad voor de Journalistiek… 

Op 8 november dient dus de zaak van hetvrijevolk.com tegen Joep Dohmen/NRC Handelsblad, een 

grote zaak die gaat over de kern van het ‘conflict’ tussen de oude en de nieuwe media, namelijk dat 

de ‘oude’ alle nieuwe ontwikkelingen die hun positie aantasten bestrijden met oneigenlijke en 

leugenachtige middelen die er in de regel uit bestaan deze nieuwe ontwikkelingen in verband te 

brengen met rechts-extremisme. Goed, het is dus een internet-zaak die dient voor de Raad en wie 

zou er dus beter zitting kunnen nemen dan internet-deskundige Peter Olsthoorn? Maar nee hoor, 

direct al weer belangen-vestrengeld vanwege zijn banden net NRC Handelsblad vanuit Netkwesties! 

Geeft eens temeer de totale verrotting aan van zo’n Raad! Maar goed, daarom mocht Olsthoorm 

natuurlijk juist in de Raad, omdat hij die belangenverstrengeling heeft en dus als 

‘internetdeskundige’ toch bij het ‘goede’ kamp behoort en niet bij al die ‘foute rechts-extremistische 

internet-weardo’s’ die door Joep Dohmen op zijn blacklist zijn ‘ontmaskerd’ zoals www.hetvrijevolk.

com! Je wordt bijna tureluurs van de hypocrisie…

Maar even terug naar dat leugens.nl… Er staat best een leuk stukkie op over Mabel maar ook daaruit 

blijkt dat die hele site site toch weer samenspant met de oude media zoals je ook moet verwachten 

van dubbelspion Olsthoorn. Het stuk gaat namelijk vooral over de relatie Mabel - Volkskrant en hoe 

kun je nou zo’n stuk schrijven zonder daarin het meest pijnlijke en opportunistische bedrog te 

noemen uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek, namelijk de zaak ‘Ottolien Lels’?
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16 Reacties op “Over Peter Olsthoorn en Leugens.
nl”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Mosterd 

15 Okt 2007 om 07:57 

En Kat schrijft niet voor de gevestigde media? Daar heeft hij toch ook jaren zijn brood verdiend? Of komt hij 
nergens meer binnen?

2.  Peter Olsthoorn 

15 Okt 2007 om 11:52 

NRC financiert Netkwesties niet. Dat is de methode Micha Kat: verzin een leugen en baseer daarop een heel 
bouwwerk van aannames. Leest wel lekker weg.

Wel zat het zo: Micha Kat verscheen drie jaar geleden bij mij op kantoor om afspraken te maken over 
samenwerking tussen Netkwesties en zijn Klokkenluider. Toen ik vernam dat hij zich heimelijk liet betalen door 
projectontwikkelaar Poot (Schiphol etc.) over wie hij dan gunstige stukjes schreef, haakte ik direct af.

Kat en zijn site halen het qua niveau niet bij zo veel andere ‘niet-traditionele’ sites. De zaak VrijeVolk.com/NRC 
belooft een boeiende te worden. De feiten liegen er niet om.

Lidmaatschap van de RvdJ is overigens een onbezoldigde functie.

Van nu af aan zal Kat dus met losse flodders op mij blijven schieten. Ga je gang.

3.  Micha Kat 

15 Okt 2007 om 12:25 

Dus zet netkwesties dat enorme logo van Lux et Libertas gratis en voor niets op de site? Wat een 
welwillendheid van Netkwesties richting oude media, zeker als het er niet eens geld voor krijgt! Dan is het 
blijkbaar zo’n enorme FAN van NRC dat het het logo gewoon FOR FREE op de netkwesties-site plakt! Ik wordt 
een beetje ziek van mensen als Olsthoorn die als reactie op feiten gaan roepen “het is een LEUGEN!”

Samenwerking tussen Netkwesties en Klokkenluideronline? Ik kan het me niet herinneren. Wel weet ik dat 
Netkwesties-journalist Toine van Ringelenstein een enorm artikel (of wel twee geloof ik) over mij publiceerde op 
Netkwesties.

Blijkbaar weet Olsthoorn niets van van de zaak-Poot. Ik ben er trots op te mogen samenwerken met deze 
familie die ondermeer mijn hulp heeft ingeroepen in hun strijd tegen een kongsi van samenspannende 
overheden die uit pure machtswellust een succesvol familiebedrijf ten gronde (willen) richten, een 
samenspanning die al in vele procedures is aangetoond. De opportunist Olsthoorn kan zich er blijkbaar niets bij 
voorstellen partij te kiezen tegen de macht en het establishment en laat zich gewoon financieren door NRC 
Handelsblad en PCM.

4.  John 

16 Okt 2007 om 13:18 

Grappig dat Kat zich door een bedrijf laat betalen, dat kan dus allemaal wel. Maar owee als een ander voor de 
gevestigde media schrijft. Wat een huichelfiguur is die Kat.

5.  Rink 

17 Okt 2007 om 02:27 

Oei wat valt Kat hier door de mand! Vroeg me al af waar die goeddeels onleesbare en altijd irrelevante schiphol-
artikelen op sloegen. Nu komt de aap uit de mouw. En dan onbeschaamd schrijven dat je ‘trots bent samen te 
werken’! Oftewel, ja ik laat me door ze betalen, maar ze hebben ook gelijk. Alsof je dat dan nog objectief kan 
vaststellen. Kat is corrupt, zoveel is duidelijk. Wat een clown…

6.  Micha Kat 

17 Okt 2007 om 06:02 

Ha die Rink! 
De samenwerking met Chipshol ontstond niet vanuit Schiphol, maar vanuit het feit dat ik na het schrijven van 
een verhaal over Chipshol in 2002 opeens werd gedagvaard door de vice-president van de Haagse rechtbank 
Hans Westenberg die het niet pikte dat ik een advocaat van Chipshol citeerde die zei dat hij door hem was 
geschoffeerd en geintimideerd. Deze rechter, zo heeft nader onderzoek aangetoond, is gecorrumpeerd en een 
verlengstuk van de anti-Chipshol krachten. 
Deze rechter procedeert op kosten van de belastingbetaler (de procedure loopt nog steeds; in eerste aanleg 
heb ik gewonnen maar er dreigt nog altijd hoger beroep)en heeft inmiddels rond de anderhalve ton verspijkerd 
aan advocatenkosten. Daar kon ik uiteraard weinig tegenoverstellen. Chipshol heeft mijn advocatenkosten voor 
rekening genomen, een bedrag van nog geen 10.000 euro. Tevens is deze site in het leven geroepen om vooral 
de zaak tegen deze rechter te volgen omdat de gewone media dat toch niet doen, hoe bijzonder het ook is dat 
een hoge rechter een journalist dagvaardt om wat hij schrijft over zijn eigen functioneren en die procedure nog 
verliest ook. Gaandeweg heb ik me meer en meer verdiept in de Chipshol-zaak en daarvan ook blijk gegeven op 
deze site. Intussen was de Stichting Klokkenluideronline opgericht (zie site) waar meerdere partijen waaronder 
Chipshol maar ook mensen als Erik de Vlieger bijdrages aan leveren/ hebben geleverd. Doelstelling van de 
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Stichting is het aan de kaak stellen van misstanden vooral in de rechterljke macht. 
Dat Chipshol gelijk heeft is overigens reeds door vijf rechterlijke uitspraken bevestigd. Ze krijgen hun gelijk 
alleen niet omdat het systeem in Nederland -inderdaad- te gecorrumpeerd is. Daartegen wordt strijd gevoerd, 
mede op deze site. Die strijd gaat ook tegen de mainstream media omdat die de gevestigde (rechterlijke) orde 
steunen en weigeren te schrijven over misstanden rond rechters. De Raad voor de Journalistiek (die bestaat uit 
mainstream media, rechterlijke macht en politiek) is hiervan een stuitend voorbeeld en daarom val ik Olsthoorn 
aan, net als om zijn (financiele) banden met NRC Handelsblad, een krant die het volk met bedrog en leugens -
dat is aangetoond- de heersende status quo door de strot probeert te boren, wat overigens steeds moeilijker 
wordt.

7.  Sven 

17 Okt 2007 om 08:15 

En toch is het gek hoor dat je als onafhankelijk journalist geld aanneemt van iemand die partij is in een reeks 
van artikelen…. Zeker ook omdat je claimt dat het gaat om advocaat kosten… die kosten worden tot 
meegenomen in de procedure?

Het feit dat je ook Erik de Vlieger aanhaalt als geldschieter (mooi eufemisme: “bijdrage leveren”) maakt je case 
niet sterker…. ook al n schreeuwlelijk die van leugens aan elkaar hangt…

Nou ja, Weer n illusie armer

8.  Peter Olsthoorn 

18 Okt 2007 om 06:54 

Beste Micha,

Moedig dat je gewoon toegeeft door welke slachtoffers van deze maatschappij je je laat betalen. Je publiek wist 
dit kennelijk niet en je leest de verontwaardiging. 
Over Netkwesties.nl, die uitgave waar ik zo trots op ben, laat je geheugen je in de steek, schrijf je althans.

Ik zal je geheugen nog wat helpen opfrissen: zeven jaar geleden zaten we tijdens een diner van Management 
Team naast elkaar, met ook Hans Verstraaten (voorheen Nieuwe Revu), toen hoofdredacteur. Ik was verguld te 
praten met een hoofdredacteur voor wie ik een heel groot respect koester, en met jou als bovengemiddeld 
getalenteerd journalist. We smeedden plannen voor onthullende stukken. (Eén ervan gingen Hans en ik toen 
maken en de rechter heeft er positief over mogen oordelen.) 

Na afloop heb ik je nog thuis gebracht want je zat zonder vervoer. Ons gesprek ging verder en je vertelde veel 
over je privéleven en je drijfveren. Daar kom ik maar niet op terug; we kwamen elkaar niet meer tegen tot je 
verzoek aan Netkwesties.

Wel wil ik je een paar dingen vragen: hoeveel plezier beleef je aan het schoppen en schelden tegen zo veel 
mensen - van vaak ook goede wil, zoals tegen mij? Is dat nu een methode waar een goed journalist zijn 
bevrediging uit moet halen? Streelt het je zelfrespect dat ik hier - toch - van wakker lag?

Nu de familie Poot eigenlijk heeft gewonnen en vele miljoenen rijker wordt (en jij?), en je lezers je stiekeme 
betaling door haar kwalijk nemen, is dit geen goed moment om je af te vragen of je op deze manier moet 
doorgaan?

Waarom zou je je laatste jaren niet alsnog je grote talenten aanwenden om één van de meest gerespecteerde 
journalisten van Nederland te worden? Gewoon door ouderwets het mooie vak van journalistiek te bedrijven, 
met ‘malle dingen’ als checken, wederhoor en fatsoenlijke taal?

Misschien wel voor zo’n door jouw verguisde uitgever, die echter journalisten wel inhoudelijk met rust laat 
dankzij een redactiestatuut afgedwongen door die ook al zo ouderwetse en door jou weggeschreven vakbond 
NVJ? (In de NVJ ik ook een - onbezoldigde - functie, wist je dat niet? Nou, pang pang Olsthoorn nog een keer, 

de verrader van de zwakke klasse zoals die van de familie Poot ;-)  
Misschien moeten we de draad oppakken die je zeven jaar geleden schetste tijdens dat voor mij 
gedenkwaardige diner. Mooi producties maken, ouderwets journalistiek, fatsoenlijk en ook nuttig, niet enkel 
voor miljonairs.

Neem een goed weekend de tijd om na te denken. En pak de handschoen op. Je zult er gelukkiger van worden.

Kom op, Micha, jij kan beter!

Je weet me te bereiken.

Peter Olsthoorn

9.  Micha Kat 

18 Okt 2007 om 09:39 

Ha Peter!

Wat een prachtige en ook bemoedigende brief! En zo open en eerlijk! Echt, ik krijg er kippenvel van, dat je me 
zo aanspreekt, zeker ook omdat we elkaar eigenlijk na de gelegenheid die je beschrijft helemaal niet meer 
gezien hebben! Om je belangrijkste vraag maar direct en eerlijk te beantwoorden: nee, het geeft me geen 
plezier meer, dat geschop en gescheld, en ik hunker er eigenlijk ook naar al die negatieve energie om te zetten 
in positieve. Ik probeer dat ondermeer door stukken te schrijven vanuit Azie voor onder andere De Pers. 

Ik kan me die rit in je auto nog goed herinneren. Was erg leuk. Ik heb enorme bewondering voor je uitstekende 
geheugen! En je’largesse’ na mijn vileine stukje met deze ‘brief’ te komen! In feite heb ik jou ook hoog zitten 
(ik heb bijvoorbeeld enorm gebruikt gemaakt en genoten van je publikaties over KPNQwest op Netkwesties 
voor een boek dat ik in voorbereiding heb over accountants en bedrijfsfraude: enorm goede stukken!!) maar 
dat slaat dan op een rare manier naar de andere kant om door die Raad voor de Journalistiek, in combinatie 
natuurlijk met mijn komende optreden daar. Eigenlijk hoopte ik dat jij zitting zou hebben in die Raad inzake 
Hetvrijevolk-NRC, maar dat is dus echt lastig vanwege de link Netkwesties-NRC en daar was ik misschien wel 
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teleurgesteld over.

Ik zou het graag met je willen hebben over de situatie in ons land aangaande de media, dat is toch wel een 
complete obsessie voor me aan het worden. Ik voel de ‘persvrijheid’ als het ware dagelijks verder instorten en 
dat maakt me hels van woede, zeker omdat de ‘gevestigde orde’zoals de NVJ de ogen grotelijks sluit voor dit 
soort analyses en juist het ene feest (’Dag van de Persvrijheid’ ‘Nacht van de Journalistiek’ you name it) na het 
andere gaat vieren om de suggestie te wekken dat het juist wel allemaal op rolletjes loopt, de ‘Titanic-factor’ 
noem ik dat maar. Mijn woede wordt natuurlijk verder nog getriggerd juist doordat niemand met mij in debat 
wil juist omdat ik dingen zeg die niemand wil horen…. 
Maar misschien kom je wel als toehoorder naar die zitting van de Raad en/of om erover te schrijven op je site! 
Zien we elkaar dan! Gefeliciteerd ermee trouwens, met die site! 
Ik weet je te bereiken,

Micha

10.  SamBroersma 

18 Okt 2007 om 10:13 

Steuntje in de rug voor Kat 
In onze maatschappij is zo veel informatie beschikbaar, dat wij daarover onmogelijk het (gelijke) overzicht 
kunnen houden. Op deze website heeft Micha Kat lang geleden, nadrukkelijk door mij daar naar gevraagd, 
vermeldt, wie deze website mede financiert. Een verwijt als zou hij deze financiering stilhouden of willen 
houden, behoort hem derhalve niet te treffen. Dat veel lezers zijn informatie van destijds niet hebben gelezen, 
valt hen niet aan te rekenen. Soms lopen dingen nu eenmaal zo. Ook ik verwonder mij wel eens, over de 
werkwijze van Micha Kat. Soms vind ik dat hij te ver gaat, maar dat is gemeten aan mijn (subjectieve) maat. 
Dit laat onverlet, dat deze man al onbevreesd via deze website geweldige dingen onder bredere belangstelling 
heeft gebracht, die anderen, vanuit hun (andere) belangen, hebben laten liggen. 
Natuurlijk moet ook journalist Micha Kat de maat gemeten worden. Met dit bericht wil ik Micha Kat wel een 
steuntje in de rug geven. Van mij mag hij zo doorgaan. Anderen kunnen desgewenst altijd nog zijn producties 
of zijn openbaringen verfijnen, nuanceren, uitdiepen, of het op een andere manier brengen. Of men schiet op 
hem, zoals nu (b)lijkt te gebeuren. 
Deze website, met haar lezersreacties heeft mij veel geleerd en wijzer gemaakt. En ik hoop, dat ik op deze site 
nog veel kritische berichten mag blijven lezen.

Sam Broersma 
Zoutelande

11.  prof. Joris Voorhoeve 

18 Okt 2007 om 14:17 

@Sven: Erik de Vlieger was waarschijnlijk wel degelijk een serieus slachtoffer van zowel de onroerend goed-
mafia als de justitiele autoriteiten. Ik kan me daarom goed voorstellen dat hij net als Chipshol een site als deze 
ondersteunt. Dit schrijft Stan de Jong op zijn weblog:

‘Holleeder perste De Vlieger af’ (woensdag 17 oktober)

Vastgoedtycoon Erik de Vlieger is door Willem Holleeder en Sam Klepper afgeperst. Dat beweert Dennis P., de 
belangrijkste getuige in het hoger beroep tegen de Israëlische securityman Itzhak M., die voor deze afpersing 
momenteel terechtstaat.

In 2006 heeft P. meer details over de afpersing verteld, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van Revu. ‘Van 
Itzhak heb ik het volgende gehoord: hij heeft mij verteld dat hij samen met Holleeder en ene Steve en ik meen 
ook Sam Klepper Erik heeft afgeperst. Itzhak heeft mij verteld dat het zo naar Erik werd gebracht dat er nog 
een zwaardere groep achter zat. Iemand is naar Erik gegaan, Holleeder of iemand anders, en die heeft hem 
verteld dat er een zware groep achter Itzhak zat, dat hij daar niet tegenop zou kunnen en dat het beter was om 
hem maar te betalen.’

Dennis P.: ‘Itzhak zei dat Erik in een kofferbak was gestopt. Itzhak zei niet door wie en heeft geen details 
verteld over eventueel geweld.’ Of hij het verhaal ook van Erik de Vlieger zélf heeft gehoord? ‘Erik heeft de 
zojuist genoemde namen niet aan mij genoemd. Ik heb wel aan hem verteld dat ik die namen had gehoord. Hij 
liet toen alleen zijn hoofd zakken en knikte een beetje en daarna kapte hij het af.’

Volgens Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Holleeder, zijn het ‘de zoveelste vage beschuldigingen aan het adres 
van Holleeder’. Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM laat weten: “De verklaringen 
van P. kunnen serieus en betrouwbaar zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze ook leiden tot vervolging. 
In de zaak-Holleeder spelen ze op dit moment geen rol.”

Opvallend is dat Dennis P. niet is komen opdagen tijdens het hoger beroep bij het hof Den Haag. Hij zit in 
Brazilië en hoeft van het hof niet meer te getuigen in de rechtszaal. Tot verbijstering van Itzhak M.’s advocaat 
Nico Meijering: “De bewijslast tegen mijn cliënt steunt voor het overgrote deel op de dubieuze verklaringen van 
P. We hadden hem graag aan de tand willen voelen en hoopten dat het hof dat ook zou willen.

12.  Sven 

18 Okt 2007 om 15:20 

@ prof JV

Even voor alle duidelijkheid: er is geen vastgoed maffia. Er is een groep criminelen die op enig moment een 
aantal handelaren in vastgoed heeft afgeperst. Als De Vlieger is afgeperst heeft ie het er zelf naar gemaakt. Er 
zijn legio handelaren die niet worden afgeperst, om de dood eenvoudige reden dat zij klaarblijkelijk niet in zo´n 
circuit zitten. Erik de Vlieger klaarblijkelijk wel. Lees het geciteerde artikel nogmaals. Hoe normaal is het dat n 
stel duistere figuren bij je langs komt en zegt dat “..een zware groep achter Itzhak zat, dat hij daar niet 
tegenop zou kunnen en dat het beter was om hem maar te betalen”….

De overheid heeft misschien niets kunnen bewijzen maar wel heel sterke aanwijzingen en vermoedens. Dat ze 
misschien op of over de schreef is gegaan om de waarheid te achterhalen is misschien niet goed, maar wel 
begrijpelijk. Kijk voor de “onschuldige” Erik de vlieger ook eens naar de artikelen op deze site http://squat.net/
spok/blog/search/node/vlieger?PHPSESSID=0ef404a1662a5d0e1ff84a4e9f908ad3 MAar eigenlijk is dat besides 
the point. Je kan niet objectief over iemand schrijven als je geld krijgt van die persoon. Daar is zelfs een 
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Over Peter Olsthoorn en Leugens.nl at Klokkenluideronline

spreekwoord over … wiens brood men eet, diens woord men spreekt…

@ Sam Boersma. Goed dat je het opneemt voor dhr Kat. Zelf geniet ik ook van deze site - het is alleen wel zo 
dat ik bepaalde artikelen nu minder kan waarderen omdat ik weet dat TEN PRINCIPALE de woorden gekleurd 
zijn.

@ Micha. Het zou goed zijn gewoon open en bloot je sponsors te vermelden door gewoon het kopje “stichting” 
van n link te voorzien met sponsoren

13.  Zijnbroer 

24 Okt 2007 om 00:56 

Netkwesties? Is dat hetzelfde Netkwesties waar vanaf de oprichting tot augustus 2004 Xs4all sponsor van 
geweest is? En waar al die jaren vrijwel alleen maar artikelen verschenen die te maken hadden met Xs4all-
thema’s? 
Laat die Kat toch met rust. Moeten alle klokkenluiders in Nederland soms op een houtje bijten, net zoals Ad 
Bos, die de samenleving honderden miljoenen bespaard heeft maar nu in een caravan woont. 
Ik vind hier dingen die ik elders nooit tegenkom. Het enige wat je Kat kunt verwijten is dat hij wat duidelijker 
moet maken wie zijn sponsors zijn. Voor de rest heb ik er geen bezwaar tegen dat hij het opneemt voor 
mensen die door de mainstream media “vergeten” worden. Go Micha go!

14.  Max Delius 

25 Okt 2007 om 11:22 

Is het misschien wat als de heren (& dames) Kat, Olsthoorn en bijvoorbeeld Biesemaat, de Jong en Hemelrijk 
en anderen al hun scrupules opzij zetten en samen zouden werken om een echte aanval op de main-stream 
media in te zetten? Die ben ik namelijk na 06-05 meer dan zat. Leg samen de matrix bloot en het volk zal u 
allen dankbaar zijn.

15.  Mosterd 

26 Okt 2007 om 09:30 

Als dit het alternatief moet zijn voor de main stream media houd ik mijn hart vast.

16.  Peter Siebelt 

3 Nov 2007 om 19:49 

Max Delius,

Je pakt de koe bij de horens. Samenwerking is broodnodig om de gevestigde en politiek correcte media aan te 
pakken.
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Een rechter kan nooit fout zitten, NOOIT!
Gepubliceerd door Micha Kat 7 oktober, 2007 in Algemeen. 

willems.jpeg Eind vorige week onstond een hoop commotie rond een reis naar New York die de 

voorzitter van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof, Huub 

Willems, maakte op uitnodiging van het advocatenkantoor Nauta Dutilh. Dat kantoor stond ABN Amro 

bij in de procedure die de VEB tegen de bank aanspande over de verkoop van hun bank LaSalle 

waarover Willems juist in de periode van het reisje moest oordelen. Echt een enorme blunder van 

Willems wiens uitstekende reputatie in een klap is vernietigd. Er bleek zelfs een dubbele 

belangenverstrengeling te zijn, want Nauta Dutilh is ook het kantoor dat optreedt voor de Raad van 

Commissarissen van Stork dat wordt belaagd door hedgefunds die de onderneming willen opsplitsen. 

Willems moet als rechter ook over dat conflict oordelen. Een schande voor onze rechtspraak kortom. 

Maar het meest stuitende is nog wel de manier waarop wordt geprobeerd alles down te playen en het 

gedraai dat daar weer mee gepaard gaat…. Nee, Willems zat niet fout, zegt zijn president Nico 

Schipper, maar er moet nu wel een verbod worden afgekondigd… 

… op het maken van betaalde reisjes door zijn raadsheren. Dat zijn rechters die dit soort waanzin 

debiteren! Een verbod afkondigen op iets dat niet fout is! Maar liever dit soort waanzin verkopen dan 

erkennen dat een rechter zijn boekje te buiten is gegaan! Ook zo irritant is het verweer dat ‘de 

uitnodiging is verstuurd toen er nog helemaal geen sprake was van een zaak tussen ABN Amro en 

VEB’. Dat kan je toch niet serieus nemen? En dan de eerste reactie van het Hof: gewoon liegen dat 

‘de reis van Willems was goedgekeurd door de president’. Later moest het Hof daar weer op 

terugkomen: van goedkeurig bleek geen sprake te zijn. Sterker: de president zag zich genoodzaakt 

met een uitgebreide verklaring te komen waarin een nieuwe ‘gedragslijn’ uiteen werd gezet maar 

natuurlijk op geen enkele wijze werd erkend dat er iets niet in de haak zou kunnen zijn geweest. Aan 

de reactie op zo’n zaak kun je zien hun compleet verrot en verziekt de rechterlijke macht in 

Nederland is. In het Financiele Dagblad stond een passage over een vertegenwoordiger van een van 

de hedgefunds die in conflicht zijn met Stork (Paulson). Deze was aanwezig bij de lezing van Willems 

namens Nauta Dutilh in New York en ging compleet uit haar dak toen ze ontdekte dat de spreker ook 

de rechter was die moest oordelen over de investering van haar onderneming. Dat zo iemand zich 

laat feteren door de advocaten van een partij waarover hij moet oordelen, dat is voor een Amerikaan 

niet te volgen. En dan weet deze Amerikaanse nog niet eens hoe er in Nederland op zo’n affaire 

wordt gereageerd, dat zo’n rechter binnen een dag de kans krijgt zichzelf voor de camera van NOVA 

vrij te pleiten, dat ‘van hogerhand’ wordt ontkend dat het ‘om een snoepreisje’ gaat, dat zelf wordt 

gezegd dat Willems ‘los van zijn vliegticket en zijn hotel’ alles zelf heeft betaald… O, dan is er niets 

aan de hand! Lang leve Nederland! Houzee, houzee, houzee!
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4 Reacties op “Een rechter kan nooit fout zitten, 
NOOIT!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  J.Publicus 

7 Okt 2007 om 09:01 

Rechter Willems wordt algemeen gezien als 1 van de betere rechters. 
Echter ook deze rechter gaat grof in de fout door zich te laten uitnodigen en feteren door een advocatenkantoor. 
Dit wijst er ook op, dat deze rechter direct benaderd kan worden door advocaten van dit kantoor. Ook dat zou 
niet mogen gebeuren. Advocatenkantoor NautaDutilh kan en mag toch geen rechtstreekse contacten met 
rechters onderhouden.

Dit is en was thema bij rechter Westenbrink. En nu blijkt dat ook deze rechter Willems directe contaten 
onderhoudt. 
Ik weet uit eigen ervaring dat dit vaker gebeurt.

Het is een feit dat richtlijnen mbt opgeven van bijbanen door rechters veelal NIET worden opgevolgd. 
De conclusie is, dat er meer toezich op optreden van rechters nodig is. Dat toezicht moet NIET komen van de 
Raad voor Rechtspraak (dwz Van Delden). Dat is slechts vriendjespolitiek.

2.  jan 

10 Okt 2007 om 18:45 

Onkostenvergoeding ok, maar wat ontbreekt is de hoogte van de vergoeding voor de spreekbeurt zelf, of werkt 
de beste man voor niks? Dagvergoeding, per uur of een rond bedrag bovenop de onkosten? Ben ik toch 
benieuwd naar, maar wordt nergens gemeld? Ik vermoed dat je daarvan in polen een goede advokaat kunt 
betalen!?

3.  Theo Ichtus 

11 Okt 2007 om 20:16 

Mwah, voor minder dan een milletje of zes schijnen ze in Polen nog niet eens de eerste brief aan de eerste 
rechtbank te versturen…

4.  Pieter Visser 

3 Nov 2007 om 20:40 

Nederland is geen rechtstaat. En dat is een keuze die het dictatoriaal bewind ervan bewust maakt.
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Nieuw: de week van de democratie!
Gepubliceerd door Micha Kat 2 oktober, 2007 in Algemeen. 

nero.jpeg Een week na het ‘afketsen’ van het referendum over de Europese Grondwet waardoor 

de zoveelste majeure beslissing (na invoering Euro en uitzending Uruzgan) geheel en 

al buiten elke invloed van de burger is gehouden, slaat de staat terug met een traktatie voor de 

‘gewaardeerde burger’, een kado waar keizer Nero zijn vingers bij zou aflikken: een ‘Week van de 

Democratie!’ Dat is nog eens wat anders dan het ‘brood en spelen’ van het Romeinse keizerrijk! Wat 

lezen we over de opening van deze week op vrijdag 5 oktober? “Minister ter Horst ontvangt een 

advies van prof. M. de Winter over de versterking van de democratische gezindheid van burgers. 

Daarin staat welke investeringen nodig zijn om te voorkomen dat burgers cynisch of 

vijandig tegenover de democratie komen te staan.” Hier moeten we toch even enorm van 

slikken… 

Een overheid die de democratie door eigen falen om zeep helpt laat zich adviseren door 

deskundologen ‘welke investeringen nodig zijn’ om op het pluche te kunnen blijven zitten? Keizer 

Nero had prof. de Winter na het in de as leggen van Rome ook kunnen vragen ‘een onderzoek te 

doen en met duidelijke aanbevelingen te komen welke inspanningen er op korte termijn verricht 

zouden moeten worden om de keizerstroon zo lang mogelijk vast te kunnen houden’. Tsja. Het mooie 

is dat de corrupte regeringskliek met dit soort acties natuurlijk alleen maar de volstrekte 

hulpeloosheid onderstreept. Het is snel afgelopen, mensen!

218 Reacties op “Nieuw: de week van de 
democratie!”
Feed voor dit bericht 

1.  frans 

2 Okt 2007 om 08:20 

Wie doen er mee?

Veel verschillende publieke omroepen mee, maar ook partijen buiten de omroep, zo lees ik op de website, zijn 
erbij betrokken. En wie is mediapartner? PCM met De Volkskrant.

2.  Jan Bouma 

2 Okt 2007 om 10:14 

@frans 
Wie er niet meedoen, en er ook niet toedoen, kunt u morgen met z’n allen op mijn website lezen in No. 29; de 
aflevering ‘..het Torentje..’; zie onder “column”. Behalve u, tot nog toe, zijn dat er zo’n… nou pak ‘m beet, 
15.000 (?) bezoekers van deze websites! 
groet. Jan Bouma = www.villamithras.com
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3.  frans 

2 Okt 2007 om 10:17 

@Jan ‘Behalve u, tot nog toe’ 
Nee hoor, gisteren uitgebreid door de woorden gespit, met veel genoegen.

4.  Jan Bouma 

2 Okt 2007 om 11:40 

@frans 2′”..in m’n boek staan nog veel meer woorden.!” JB

5.  Mosterd 

8 Okt 2007 om 12:20 

Mijnheer Bouma, hou eens op met die website van u te pluggen.

6.  Jan Bouma 

9 Okt 2007 om 13:59 

@Mosterd (na de maaltijd vermoed ik!) 
Kijk, beste heer/mevrouw Mosterd; eigenlijk ben ik best blij met uw reactie. Waarom? Omdat u meent dat er in 
dit tijdperk geen aanleiding zou zijn om INHOUDELIJK eens te reageren op mijn stellingen uit mijn boek. Brand 
mij af! Als u dat kunt. Het oeverloze gezwets, dat zich afspeelt in de marge en zonder oplossingen te bieden, 
irriteert mij dusdanig dat ik uw oproep zal negeren. Kom, anders gezegd, met argumenten waarom u mij het 
zwijgen wilt opleggen. En weet u wat? U zult zwijgen. Idem “de Intelligentsia”, idem “de politiek”, idem “de Pers 
en Media” en idem “de religie” die dat doen. 
Vriendelijke groet! JB

7.  piet 

9 Okt 2007 om 18:59 

dit werpt anders wel een totaal ander licht op de zaak!!!! 
(op elke zaak)

http://www.youtube.com/watch?v=gxSOmnRw_MY

8.  Jan Bouma 

9 Okt 2007 om 19:30 

@piet 
helemaal uitgekeken; ‘t speelt in ieder geval hier in de buurt (Vechtstreek); niet bij mij! Melige leukigheid; in 
vind mijn kroegverhaaltjes beter. Hoe dan ook: lees hoe het traject verloopt 1) ridiculiseren, 2) kritiseren en 3) 
aan het eind accepteren: zie de conclusies uit m’n boek. Veel plezier verder met Maarten… Groet! JB

9.  harry van groen 

15 Okt 2007 om 10:54 

Ik was in het buitenland ,dus heb ik niet veel gezien van de week van de democtatie.Wij zullen nooit de baas 
worden zolang de kroon mensen boven de wet stelt en HM onschendbaar is.Wie is er eigenlijk de baas in 
nederland ? Ik zal wel zijn voor een integere leiding ,die ook de grondwet kent( zelfs HM kent die niet,zie 
additionele wetten bijv ,zo ook alleen al art 1 )Maar dan is HM de baas ( lubbers navoNijpels geen politieke 
functie meer) en dan weer de politiek ( peper benoemt snel Hirsch Ballin bij R v S en Nijpels tot CVK ) 
Zou het niet beter zijn ,in plaats van 100 dagen het land in ,dat hier een site komt ,doorlopend met 
genummerde klachten serieus -niet anoniem en geen onzin -van ook publicaties in kranten ,tv ,den haag 
vandaag ed ,onder het motto : Wij de baas in nederland? kom nou 
Jan Bouma ,U kunt beginnen met een onderzoek naar vertrek burgemeesters Maarsen en Breukelen ,zo ook de 
haringparties op nijenrode.U zit dicht bij het vuur. Publicaties in de VAR lukken mij niet.

10.  Jan Bouma 

15 Okt 2007 om 21:45 

@Harry van Groen 
… “dat u het land weer in mocht!” 
De plaatselijke burgemeesters.. wat moet ik daar in godsnaam over zeggen zolang er geen door het volk 
gekozen “burgervader” mogelijk is? 
Haringhappen op Nijenrode? A.s. 27 okt. ben ik er en ik zal me eens uitgebreid laten feteren…; met haring? 
Bent u besodemieterd! Kaviaar en champagne…plus nog een paar blonde dellen voor het vertier. Kijk! Nou bent 
u pas weer echt thuis; geintje. 
De VAR? Praat me d’r niet van. De wekelijkse contributie van de gemeenten is ook een hele sloot geld voor al 
die gemeentelijke pagina’s. Dat zal overal in den lande wel zo zijn met die plaatselijke uitgaven.

11.  harry van groen 

16 Okt 2007 om 15:09 

Ik heb een NEDERLANDSE 
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geboorte plaats -lagereschool-middelbare school-dienstplicht -belastingplicht-woonplaatsen-opvoeding naar 
joods-christelijke tradities-betaal belasting in nederland ….noem maar op 
Buiten dat er wetenschappelijk is bewezen dat genen tot in vroegere geslachten (gebeurtenissen) wordt door 
gegeven aan de huidige generatie ,bestaat de nederlander niet ,volgens onze regering (verantwoordelijk voor 
de onschendbare mevrouw van Buuren) Ik moet mijn geweten/ God boven het bevoegd stellen ,volgens 
nederlands volkslied ,wat ik dan ook doe. Ben ik dan een gevaar voor het nederlandse volk? 
Ik denk het niet . Ik wijs alleen op de identiteiten van een ieder,ook HM ,zodat deze niet kunnen zeggen aan de 
hemelpoort bijv. Ich habe es nicht gewüsst 
Mijn dochter werd gescreend ,als nationaal kaasmeisje ,door de BVD ,omdat zij HM zou ontmoeten ,zo ook 
magriet ,waar zij ook mee gesproken heeft.Dacht u nu werkelijk dat als ik werkelijk een gevaar zou zijn ,mijn 
dochter goedgekeurd zou zijn. Zo ook mijn zoon. 
Ik sta wel op zwarte lijsten van deurwaarders ,advocaten ed. 
Die weten al voor dat ik dat weet ,dat ik eraan kom ,zo ik wordt wel afgeluisterd.geeft niet ik heb geen 
geheimen ,dat hebben anderen.Als ik zelf tegen het doden ben van een ieder ,ook regeringen ed ,zal ik heus 
niemand doden. Kom ik in de bak waar heel wat nederlanders in horen.

12.  harry van groen 

16 Okt 2007 om 15:25 

Geachte heer bouma. U bent voor de gekozen burgemeester,prima. Maar ik denk dat dat gewoon een manager 
moet zijn.Hij moet een onafhankelijk voorzitter zijn ,maar wel van een partij nu zijn.Onzin dus.Dan is hij hoofd 
van politie ,dan burgervaarder ,dan verstrekt hij vergunnigen 
)wat als hij corrupt is ‘wet BIBOP’ etc 
Nu was juist de burgemeester van Breukelen voorzitter van D´66.Je zou dan toch zeggen ,die gaat zich in 
iedergeval gedragen als een gekozen burgemeester. 
Ik vertelde hem dat de FORTIS bank en RABO bank corrupt was in breukelen ,zo ook de notarissen en een 
advocaat.Een procesverbaal tegen deze lui heeft 4 jaar geduurd ,met de mededeling van de politie dat corruptie 
niet strafbaar is ,zo ook dan iemand corrupt te noemen is geen smaad dan. 
Een nederlands geslacht die 150 jaar in breukelen heeft gewoond ,door zaak en recreatie veel mensen veel 
plezier heeft gegeven,daar deed de burgemeester niets aan.Ik heb hem bedankt voor al het schorem dat 
breukelen mij op mijn dak heeft gestuurd ,ongewild,alleen zkken vullen.Het zit nu bij de dierenbescherming.
Mijn dochter had een poster van holly hobby waar op stond ,DIEREN beschermen in MENSEN beschaven ,
Hopenlijk beschermt hij de dieren beter. ONBESCHAAFDE mensen heeft hij genoeg beschermt.De gekozen 
burgemeester hebben D´66 leden in de ijskast gedaan.

13.  harry van groen 

16 Okt 2007 om 18:12 

Na Piet Hein,met zijn zilvervloot ,VOC mentaliteit met zijn slavernij ,knechten en uitbuiting ,horen wij nu van de 
prins van oranje ,na 400 jaar,dat wij daar ook trots op moeten zijn. Ondanks dat de nederlander niet bestaat ,
was hij de NEDERLANDER aller tijden. 
Hoe vertel je je kinderen en kleinkinderen ,dat de opa’s gewoon crimineel waren. 
De prins moet je echter wel nageven dat hij een vooruitziende blik had ,met het nederlandse wilhelmus ,je 
behoefde hem niet trouw te blijven ,als dat tegen je geweten inging. 
Moeten wij nu nog 400 jaar wachten ,mocht blijken dat de kroon criminelen de handen boven de hoofden 
houdt ,dat geen strafvervolging ,ook met de huidige wetgeving ,grondwet ed, ook crimineel was.?

14.  harry van groen 

17 Okt 2007 om 15:21 

De heer L.Ginjaar ,wilde als voorzitter van de VVD in Mei 1990 de partij al opheffen.Mensen zei hij ,wij kunnen 
niet uitleggen waarom wij de partij willen opheffen ,want dan zouden wij belangrijke personen van de partij in 
moeilijkheden brengen.Wij kunnen Leendert het niet meer vragen ,hij is overleden.Ondanks dat hij toch veel 
had betekend voor de partij ,stonden er maar 5 a 6 regeltjes daarvan in de kranten ,dat hij is overleden.
Misschien kan nel het opnemen voor haar man ,tegen het orakel uit west -noord -oost -zuiden van nederland ,
die in mei 1990 dat tegen hield ,van de opheffing. Ik dacht dat wij de oude politiek achter ons hadden gelaten ,
na de dood van PIM ,nee de nu grijze 
man probeert weer roet in het eten te gooien ,terwijl leendert integere bedoelingen had,en dat ook zijn plicht 
was.

15.  harry van groen 

17 Okt 2007 om 19:35 

Ja die wiegel is nog eens minister van binnenlandse zaken geweest. Hoofd BVD.Bij zijn partij kneep hij zeker 
een oog toe. 
Zo ook als commissielid Tranp. Int. nederland. 
Lou de palingboer hield ook van de sigaren. Is dat niet werelds werd er gevraagd.Nee lou rookt niet ,maar die 
sigaar. En zo kan je je flink verschuilen in die sigarenrook.

16.  harry van groen 

18 Okt 2007 om 17:30 

Smaad en excuses referentiekader. 
Nederland wil wel excuses van duitsland ,troostmeisjes ed ,terecht, hebben 
HM ,Lubbers,KOk ,Balkenende met de daarbij behorende kabinets en kamer leden ,hebben mij nooit excuses 
aangeboden. Zo ook rechters ,notarissen ,advocaten ,deurwaarders die verantwoordelijk zijn voor fouten in 
procedures ,Hoge Raads leden ,nationale ombudsmannen ,Staten generaal leden,burgemeesters ,CVK leden,
journalisten ,noem maar op ,wel smadelijk behandelen ,nooit excuses. 
Dan stel je zo maar niet dat alle rechters in deze corrupt zijn ,daar gaan jaren en jaren overheen. Laat eerst 
maar eens INDIVIDUELEN strafrechtelijk vervolgen ,dan volgt de SAMENZWERINGS theorie van zelf wel .Begin 
bij NIJPELS ,die HM voor leugenaar heeft uitgemaakt in een kroonproceduer-ART 355-1,2,3,4 :
medeondertekening van koninklijke besluiten ,in strijd met de grondwet ,of schending van de grondwet ,of 
opzet ,nalaten,van uitvoeingen etc,lees ook 355 t/m 369 . Maar ook bij mijn ex advocaat ,nog steeds rechter ,
corrupt. Als die maar 1 minuut tuchtrecht had gehad,had dat al grote gevolgen gehad ,laat staan dat hij zijn 
werk niet goed had gedaan .Dan gaat het hele systeem rollen ,en zal blijken dat dat terdege met samenzwering 
van doen heeft.HM heeft geen kleren meer aan (hemd),dat zeggen geen kleine jongens ,maar mensen die daar 
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jaren ervaring mee hebben. Die zetten de toon niet ,van haat,maar de kroon en bovengenoemde personen

17.  harry van groen 

20 Okt 2007 om 14:08 

De as van onze democratie is het recht met de daaraan gekoppelde rechtvaardigheid.Rita zal wel erg trots zijn 
op de HOGE RAAD ,KROON ,en tweedekamerleden dat zij en Donnerniet vervolgd worden voor schiphol drama.
Waar wij een ONAFHANKELIJKE rechter schijnen te hebben ,moet dan ook ALTIJD de rechter de gelegenheid 
hebben daar over te oordelen .Dat dan de POLITIEK bepaalt dat er geen strafvervolging plaats vindt ,dat kan 
dan natuurlijk niet. 
Als dan HM al op rechterstoelen zit ,zodat AHOLD weer koninklijk wordt ,zodat geen rechter daar ooit nog zijn 
vingers aan brandt,heeft HM nu 2 ministers van justitie beëdigd ,terwijl zij weet dat er een procedure loopt 
tegen Donner.Dit lid van de regering ,nu dus ,zal natuurlijk nooit dan berecht worden ,daar zogrt hij zelf ook al 
voor als kroonlid.Als HM dus werkelijk deze lieden heeft beëdigd zou dat dus al crimineel zijn.Maar ik schat HM 
niet zelfs een beetje dom te zijn. 
Natuurlijk moeten wij trots zijn. Ultiem zijn dat jekinderen ,vrouw ,ouders ,net zoals de vader van andre van 
duin ,prongeluk ,zijn foto uit zijn portefeuille altijd liet vallen.Dat onze ouders trots vertellen dat zij nederland 
weer hebben opgebouwd ,en wij dat nu weer aan onze kinderen doorgeven ,zal ook de jeugd dat verder 
voortzetten .Dat doen wij met z’n allen ,en daar mogen ,ja moeten wij trots op zijn. Maar om nu op politici trots 
te zijn ,die zelf zeggen dat zij een misselijkmakend beroep hebben ,en zo distructief zijn met zakken te vullen,
dat gaat mij te ver.

18.  harry van groen 

20 Okt 2007 om 14:26 

De RVD zwamt er maar op los.Om de zaak een beetje te volgen ,heb ik nu naar de doop gekeken.RVD stelt dat 
de komst ,nu ,van Zorigeta,een familie zaak is. Dat was het dus niet 02-02-2002 in de KERK-u weet dat ik mij 
bij ds. Terlinden daar sterk voor heb gemaakt als enige.Deze man was nl nog niet schuldig bevonden in zijn 
eigen land door een rechter of tribunaal ,zo in onze visie moest hij er wel zijn. Dat zou pas echt democratisch 
en rechtsstaat zijn geweest. MAAR als het in ARGENTINIE net zo toegaat ,wat ik dus niet weet ,als hier ,zie 
boven,dan kan men hier en daar natuurlijk niet spreken over een democratie,laat staan rechtsstaat. 
Dat er zo’n poespas van notabelen in het huis GODS ,met een kinderdienstvoor een derde kind ,dat moet een 
ieder weten.Waar liefde woont ,gebied de HEER zijn zegen ,wat ook in de preek ,terecht,tot uitting kwam ,zie ik 
die muts van een voorzitter van diezelfde tweede kamer-zie weer boven- 
5 mei ,vrijheid moet je koesteren,maar niet tot enig strafvervolging overgaande,zo gevangene wordende van 
geestelijke schade,terwijl de gevolgen vrij rond blijven lopen. En dan ZALM zie zitten,die zo veel haat heeft 
gezaaid als twee armige bandiet.Ook de KERK moet GELOOFWAARDIG blijven ,al is de RVD dat al lang niet 
meer. Een kroonbesluit moet er aan te pas komen ,tot strafvervolging ook dat is mij vaak verteld door de HOGE 
RAAD -maar wat bij crimineel gedrag van de kroon en tweede kamer ,of van diezelfde HOGE RAAD of rechters ?-
Wanner BESLUIT de KROON tot strafvervolging ,als het VOLK met de bewijzen komt.

19.  harry van groen 

22 Okt 2007 om 10:16 

Een paar maanden geleden heb ik voorzitters van raden van bestuur van ING,DELTA LLOYD ,RABOBANK ,
FORTISBANK mede gedeeld dat hun organisatie crimenele organisaties zijn ,oa verwijzende naar deze site.Iest 
horen ,ho maar ,zrlfs niet door de laagste beambte.Nu lees ik in de krant ,dat alleen malafide mensen 
beleggingsfraude plegen.Als ik wel aan gifte doe bij de hoofdofficier van justitie ,tevens lid van college van PG ,
zo ook bij de politie ,plegen deze obstructie ,en zonder hoor of wederhoor wordt de zaak geseponeerd.Als ik 
aangifte doe bij de tweede kamer ,wat moet volgens Hoge Raad ,tegen de tweearmige bandiet ZALM ,die als 
katvanger ,bewust ,voor deze banken heeft gewerkt ,dat weet ,maar nooit zijn POLITIEKE verantwoordelijkheid 
heeft genomen ,plegen deze VOLKSVERTEGENWOORDIGERS ,ook als katvanger ,obstructie. 
Ik schrijf naar VOORZITTER en COMMISSIE leden ,dan schrijft een GRIFFIER de heer FRANS van DIJK ,van de 
verzoekschriften beider kamers ,dat hij de zaak niet in behandeling laat nemen ,later omdat hij beledigd is .
KNETTERGEK die man.Ik heb de minister van binnenlandse zaken daar over ingelicht ,moet het antwoord nog 
horen. 
Men moet dan ook niet zeggen dat mensen geen aangiftes doen. 
Nee als HM politici ,OM ,beëdigde mensen dus ,die zweren de rechtsstaat te onderhouden als katvangers 
bewust of ombewust ,maar dat kan je niet zeggen bij RECHT op INFORMATIE ,bezig BLIJVEN al 25 jaar lang ,is 
er geen vergeving mogelijk.

20.  harry van groen 

22 Okt 2007 om 10:23 

Om dat er boven een belastingaangifte staat 
NAAR EER EN GEWETEN invullen ,kan ik dat niet meer doen. 
U leest het allemaal hier waarom. 
Na corrupte belasting inspecteurs ,FIOD medewerkers (bescherming ,obstructie ,van corruptie is ook corrupt) 
en de heer ZALM ,zo ook mijn corrupte fiscalist ,in een ervenis zaak ,en het wilhelmus toepas ,kan ik dat 
natuurlijk niet meer. 
DE belasting inspecteur drijgt mij nu bij de politie aan te geven wegens SMAAD ten aanzien ook van HM. 
Maar een valse aangifte ,ook van hem ,is ook strafbaar. 
Zo laat een ieder de beerput maar openen ,en welk referentie kader de waarheid is.

21.  harry van groen 

22 Okt 2007 om 10:41 

Wat goed van die VOORHOEVE dat hij verledenweek in Srebrenica was.Uitzending is één ,maar de gevolgen 
overzien is heel wat anders. 
Als dienstplichtigsoldaat ,trouw zwerende aan HM ,had ik het idee het land te VERDEDIGEN. Er ios mij nooit 
verteld aan te vallen.Uitzending van onze huurtroepen nu,heeft niets met verdedigen te maken. 
Waren de miljoen doden in Vietnam ,50.000 soldaten daar ,35000 Irakese gedode burgers ,Afghanistanische 
gedode burgers ,allemaal doden om humane missies? 
Ik heb een Leidse raad uitgelegd dat iedere dode in Afghanistan ,moord is ,constitutioneel,staatsrechtelijk. 
Geen raadslid heeft dit doorgegeven aan parlement ,dus medeplichtig. 
VOORhoeve heeft nooit zijn POLITIEKE VERANTWOORDING genomen ,of BEHOEVEN te nemen. Niemand is dan 
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ook verantwoordelijk voor die 20 soldaten die tegen 5000 tegenstanders stonden.Voorhoeve de Grave ,Kamp ,
en onze CHRISTELIJKE MIddelkoop moeten ook bedenken wat een geestelijke schade deze uitgezonden 
militairen hebben en,of,krijgen. Wat te denken aan zo’n vader in die gezinnen. 
Daar begint weer haat op te bloeien. Zo ook palestijnse ,joodse ,ierse ,vietnamese kinderen ,noem maar op.18 
doden waren er al in nieuw ginea Nu al 11 in Afghanistan.In Irak was de reden atoombommen ,wat niet waar 
bleek te zijn ,Nu weer 9/11 , 
Mannen ga je voor al niet schuldig voelen voor daden van politici of generaals

22.  harry van groen 

22 Okt 2007 om 11:00 

En zo kom ik bij SPONG ,immers soldaten heten ,normaal gesproken dus ,VERDEDIGERS te zijn ,zo ook 
ADVOCATEN ,en geen aanvallers. 
Wat hij over politici verteld daar heb ik nog wel een zwak voor ,maar als het zijn eigen vakgroep betreft ,zet hij 
je graag op het verkeerde been. 
MISDAAD MAG NOOIT LONEN ,dat advocaten dat wel lonend maken is crimineel. Zo heeft hij het over een 
slager dievleesfraude pleegt. Als hij een advocaat neemt ,terwijl hij weet dat hij die fraude ook gepleegt heeft ,
dan moet hij dat ondernemersverlies nemen tot aan het bedrag waar hij voor gefraudeerd heeft ,immers hij 
steelt dan ook nog eens de proceskosten van de gemeenschap. Als hijgeen advocaat kan betalen ,dan zal de 
boete ook wel niet hoog zijn geweest ,want dan zit je aan het minimum.Staat hij echt in zijn recht dat moet hij 
een jurist nemen ,want met advocaten weet je het nooit welke kantzij opgaan .Als je zo arm bent ,met aan de 
andere een rijke klant,die je in de toekomst wel eens nodig kan hebben ,weet je het dus nooit. 
SPONG zal wel zeggen dat is niet zo ,maar als mensen daar een klacht voor indiene bij de orde ,maar dat niet 
behandeld wordt ,zal de orde nooit meer betrouwbaar zijn,dat zijn de gevolgen. 
De grote fout van Pim was dat hij teveel zakenmensen achter zich liet verzamelen ,en zijn boodschappen liet 
betalen door Hammerstein (wat hij dan ook nooit had moeten doen) en zo ook chanteerbaar was voor 
advocaten. 
PRof Heertje stelt dat de zakkenvullers bij banken die MEERWAARDE nooit hebben ,zij moeten dus wel iets 
illegaals hebben gedaan vootr het bedrijf,waar door zij dat wel hebben verdiend.Trouwens het gepeupel zal die 
gelden wel weer worden onstolen ,door kosten ,stiekum lagere rentes ,aandelen fraude noem maar op.IEMAND 
zal het toch moeten betalen!

23.  harry van groen 

24 Okt 2007 om 10:08 

Eigen weblogs van politici mag niet meer ,je moet rechtstreeks naar de fracties ,of departementen mailen. Nou 
dat is leuk gevonden ,maar dat brent de burger nog verder van de politiek. Ik mail naar de MINISTER 
persoonlijk ,nee ambtenaren gaan dat onderscheppen. 
Ik weet het aangetekende ,met persoonlijk bericht van ontvangst naar HM ,met recht op informatie ,komt al 
niet aan ,laat staan andere berichten. Omdat de griffier van verzoekschriften obstructie pleegt ,in de 
democrartische gang naar tweede kamer,die een CONTROLERENDE betaalde baan hebben ,mail ik de partijen,
antwoord ,ho maar. 
Daarvoor alleen al zou een site hiervoor belangrijk zijn. Het volk stuurt dan elke weekdat naar politici ,die 
verplicht moeten antwoorden.Wat niet wil zeggen dat overal maar een oplossing voor gegeven kan worden ,
maar wel moet blijken ,ook middels de pers ,dat er aan gewerkt wordt.100 dagen het land in ,die kosten 
kunnen bespaart worden. 
Zalm had wel een eigen site ,bleek democratisch ,maar dat was het nu ook weer niet.Als het ze nniet uitkwam,
dan werd het echt niet gepubliceerd. Als het wel werd gepubliceerd,gaf hij geen antwoord ,terwijl het toch zijn 
ministeriële verantwoordelijkheid inhield. Hij is daar nooit voor opgestapt. 
Beurstip : koop ING en aandelen van die bank van AZ (ben ik nou zo dom,of zijn zij nou zo slim) met kok en Za;
lm aan het roer ,met de door ons betaalde opleiding,en wetgeving, is winst verzekerd ,zeker delta Lloyd!

24.  harry van groen 

24 Okt 2007 om 10:22 

Wie gaat er eens naar de reclame code commissie,voor de reclame voor het aanwerven van soldaten?Er wordt 
gesuggereerd dat als je soldaat bent ,terwijl; politici over jouw geweten gaan besissen ,maar daar dan weer 
niet hun politieke verantwoording voor nemen ,humanitaire missies gaat uitvoeren.Wat zij werkelijk moeten 
doen ,weer 28 burgers gedood ,blijkt wel als zij ter velden zijn. Als ik thuis kom neem ik een andere baan.Nu ,
als huursoldaat ,kan dat ook want het is gewoon een baan ,wel met een getekend contract ,maar de 
werkzaamheden bleken niet te kloppen met de werkelijkheid. Dus werknemers die geweigerd hebben ,had 
knoops kunnen zeggen ,behoeven zich niet aan dat contract te houden. 
Ja ,die knoops benadeeld zelfs ERIC O.

25.  harry van groen 

24 Okt 2007 om 10:31 

Ik ben al eens bij die reclame code commissie geweest. 
Reclame op dreigbrieven van deurwaarders ,incassoburo’s ,maar ook de rechtspraak ,kunnen smadelijk 
overkomen(bij buren bijv,) 
Maar de voorzitter ,lid van de hoge raad ,heeft een goed betaalde bijbaan bij RCC ,terwijl rechters geen tijd 
meer hebben voor andere zaken (50% heeft zo bijbanen bij banken) 
die pleegt obstructie,want zijn vakgroep is in gevaar ,dus geen schijn van kans. 
Reclames van advocaten werden ook niet behandeld ,zo ook niet van politieke partijen. 
Omdat het stemvee van de tweede kamer niet te controleren is,wat wel blijkt uit deze site,mag men geen 
reclame maken met zaken die dus niet te controleren zijn. Logisch dacht ik zo ,nee werd niet behandeld.

26.  harry van groen 

24 Okt 2007 om 18:05 

Er blijkt een rechter ,die niet beëdigd is ,recht te hebben gemaakt.Hij is in opleiding. 
Buiten dat ik al dacht dat de zo’n 100 rechters die ik al heb meegemaakt al niet beëdigd waren ,immers dan 
hadden zij niet zo hun nek uitgestoken tav. strafrechtsart 350 t/m369, blijkt er nu ook een rechter ook niet 
beëdigd was.Vreemd. 
A. hij heet al rechter te zijn. 
B. hij heeft meteen al zaken gekregen die onherroepelijk waren ,dus geen controlerende hoger beroep ,bijv.. 
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C .hij weet zelf natuurlijk ook wel dat hij niet beëdigd is .wat iedere burger wel al weet ,middels staatsinrichting. 
D. zijn uitspraken zijn bekend ,niemand die reageert dat zij dat feestje gemist hebben ,want daar pochen 
advocaten kantoren graag mee ,dat hun kantoorgenoot rechter is geworden 
E. de minister is het dus ook niet opgevallen etc. 
Ik denk dat het handig is ,na te gaanof alle rechters ,ook de corrupte wel echt beëdigd zjn. 
De volgende groep is dan ministers ,advocaten,notarissen ,noem maar op. 
Ik heb HM nog gevraagd bijv. een notaris geen eervol ontslag te verlenen ,zolang de zaak nog loopt.Volgens de 
notaris heeft hij dit wel gekregen. 
en zo ook burgemeesters.

27.  harry van groen 

25 Okt 2007 om 09:31 

Gezien alle uitspraken van rechters in DEZE (natuurlijk is niet elke rechter corrupt ,maar worden zij dat wel in 
DEZE) wraak ik iedere rechter in DEZE. Ik heb nog nooit echtet een raadkamer van binnen gezien ,laat staan 
hoor en wederhoor waarom ik wraak.Er zijn zelfs rechters geweest die nog voor dat ik bericht heb gehad al 
recht maken. U begrijpt wel dat de politieke minister zelf deze procedures persoonlijk volgt ,immers het is ook 
zijn politieke verantwoordelijkheid (heel wat ministers van vvd van VROM ,justitie ,en oorlog pleegde obstructie 
ten bate van hun partij)maar ook nog eens mijn ex -advocaat mag ,nee moet zich er mee bemoeien ,als 
rechter ,in dezelfde district 
Dan kan ik nog eens geen advocaat krijgen ,wat iedereen niet zogenaamd begrijpt ,maar toch maakt een 
rechter recht in een kortgeding.Ik stel nog dat zij onbevoegd is ,omdat ik haar niet meer mag wraken ,maar 
ook dat er in kortgeding ,hogerberoep een advocaat zich moet stellen. Zij vraagt nog aan de andere advocaat ,
van de tegenpartij:weet u dat ,nee liegt zij ,terwijl er brieven zijn van ver voor de zitting die dat wel konden 
bevestigen ,en ik stel dan nog dat de HOge Raad zal stellen ,dat een uitspraak nietig is ,(zo ook iedere wraking 
die dus niet behandeld wordt ,want dat zou wel erg makkelijk zijn)Toch wordt ik gegijzeld door deurwaarder ,
banken en belastingdienst.Mijn joodse ex-advocaat heeft mij al eens gedeporteerd ,was zo brutaal zelfs om 
opeens als rechter voor mijn neus te staan ,terwijl hij zich had moeten verschonen-ik wraak hem natuurlijk ,wat 
te denken als je zo’n fascist voor je neus ziet-en wil mij maar steeds laten deporteren .En al die rechters 
werken daar aan mee.En dat gebeurt allemaal in naam van de koningin ,terwijl beëdigde ambtenaren vinden 
dat ik smadelijk bezig ben.

28.  harry van groen 

26 Okt 2007 om 14:12 

Als echte soldaten van oranje liepen de ex fractie voorzitter van CDA en de minister van oorlog (defensie ,
verdedigen is het allang niet meer)door de gangen van hotel huis ter duin.Waarschijnlijk omdat zijn vrouw iets 
principiëler is ,van gij zult niet doden ,had hij zijn dochter maar meegenomen. Buiten ,in zze ,lag een kruiser ,in 
de duinen was een starfighter gestationeerd (hoe hij daar geland is ?)tanks ,prikkeldraad ,politie ,honden ,nou 
je kan het zo gek allemaal niet bedenken.Dat de BVD en de NATO ook wel eens naief zijn ,blijkt wel uit het 
volgende. 
U heeft al gelezen hier boven over mijn zaak met huis ter duin ,want wie is de eigenaar van huis ter duin ,de 
bouwer uit dat verhaal.De bouwer ,Bolkenstein ,de Grave ,Voorhoeve,korthals/altes ,Nijpels,Smit Kroes Peper ,
plaatsten als ware terroristen een bom ,in 1989 onder het kabinet.Met mijn referentie kader zaten dus de 
criminelen IN huis ter Duin.Nu zullen die lui heus niemand omleggen van die stromannen van de NAVO ,want 
dan krijgen zij meteen de hele wapenhandel over zich heen ,dus daar behoef je iet bang voor te zijn.Maar ik wil 
maar zeggen ..KNETTERGEK 
Ik heg eens aan een 100 gangen diner gezeten daar in huis ter duin.Bij elke gang werd er een geopende flesje 
water geserveerd ,met keurige witte handschoentjes. Of het flesje nog vol was ,of leeg ,het werd steeds weer 
meegenomen.Nu is er al heel wat water naar de zee gedragen ,door de nieuwe rijken die er bij willen horen,
daar in dat hotel ,maar mijn gastheer had ,gezien de rekening ,beter die hele fabriek eerst kunnen opkopen. 
Wat te doen met die tanks. Laat ze naar LEIDEN rijden,naar winkelcentrum stevensbloem.De bouwvergunning 
is toen door corrupte mensen verleend ,zo ook de kroonprocedure gevolgd.Nu met de wet BIBOP had dat dan 
nu ook afgebroken moeten worden.Dat de bouwer BROKX het nog liet openen,was al brutaal immers dat mocht 
hij als staatssecretaris heleamal niet,maar hij kan het beter nu dan maar aan flarden laten schieten ,hebben die 
militairen ook nog eer van hun werk.

29.  harry van groen 

27 Okt 2007 om 12:40 

Mijn schoonvader zat in een gevangenkamp in duitsland. Met de kerstkregen de fransen een doos met de 
heerlijkste etenswaren,wat natuurlijk een feest was voordie hongerige mensen.Mijn schoonvader kreeg ook een 
grote doos van het ned.rode kruis ,je ogen puilden erwat zo van uit zo’n grote doos.En wat zat er in ? Een 
pakkie cigaretten,oorlogskakies,en de rest was opgevuld met kerstballen ,om het feest compleet te maken. 
Tegen woordig gaan de nederlanders beter om met hun gevangenen ,u kent al die verhalen wel ,TV ,prostitutie,
hashhandel etc. 
Als zij weg gaan krijgen zij ook een hele grote doos mee,als verrasing,met adressen van hun ex bewaarders. 
En als zij een hekel hebben gehad aan deze bewakers,dan kunnen zij piet bellen voor zo’n adressie,dan kunnen 
zij die bewakers alnog bedanken voor het feestje ,en ze in mekaar slaan. 
KNETTERGEK

30.  harry van groen 

27 Okt 2007 om 13:00 

De heer SPONG heeft gelijk ,nederland is één en al terrorisme en criminaliteit.Maar wat doet het gepeupel er 
aan,maar ook de heer Spong.? Want vergeet niet dat advocatendaarin voorop gaan.Om altijd maar te 
verdedigen ,ook al kan je niet meer daarin verdedigen ,dan ben je ook KNETTERGEK volgens psychiaters. 
Mensen die overal een antwoord op hebben zijn nl. ook gek.Zo ook rechters. Er is niet altijd een antwoord 
mogelijk ,wat niet wil zeggen dat rechters en advocaten expres vormfouten ed. dan maar moeten maken bijv. 
Rechters en advocaten stellen steeds dar rechters onafhankelijk zijn.Dat is niet waar.Als er tot strafvervolging 
over moet gegaan worden ,immers daar heeft zelfs het gepeupel recht op ,dan kan het niet zo zijn dat een 
POLITIEKE minister ,verantwoordelijk voor nog steeds POLITIEKE college van PG en OM,die dan obstructie 
plegen,en niet tot strafvervolging overgaan,terwijl POLITIEKE minister en POLITIEKE tweede kamer ook tot 
strafvervolging mogen overgaan,dat de rechter dan nog onafhankelijk heet te zijn,dat is KNETTERGEK. 
Waarom weleen advocaat tijdelijk rechter maken ,maar geen rechter ,in deze advocaat maken. 
Alle ministers na 1989 zijn crimineel bezig,art 350 t/m 369 ,mijnheer SPONG,die bepalen nog steeds of er tot 
strafvervolging overgegaan kan worden,of dat de rechter onafhankelijk is ,terwijl zij dus belanghebbende in 
deze zijn.Dat heet een tantaluskwelling.U verdient ,net als uw collega ’s bakken geld aan ,maar haal niet de 
splinter uit een andermans oog ,maar eerst de balk uit uw eigen oog. 
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Als je niet stemt ,mag je niet meepraten ,ik denk andersom ,dat een ieder die niets aan deze situatie doet ,
maar wel de mogelijkheden heeft ,immers dan zouden wij in een fascistische staat leven ,zodat stemmen al 
geen zin heeft,maar verder zijn mond moet houden. 
Er valt nog veel te doen voor onze Bouterse in nederland,want anders wordt je medeplichtig,als GE dat WEET.

31.  harry van groen 

29 Okt 2007 om 13:06 

De warme bakkers in amsterdam wilde vroeger met koninginnedag ook wel eens gesloten zijn.Wij sluiten alleen 
voor dieven en moordenaars pochten albert heijn vertegenwoordigers.Nu stelt mijn 90 jarige vader steeds :
maar de moordenaar is gekomen.Na de grebbeberg ,krijgsgevangenkamp ,onderduiking etc,was dat ook een 
frustratie natuurlijk. Ferdi had ook zo’n frustraties. Na de glazenier van het fantastisch mooie bedachte 
monument van onze lieve Jan Wolkers ,die onder drugs zat ,maar wel het licht zag ,en er nog meer barsten in 
maakten ,omdat de wereld er alleen nog maar erger was geworden ,dan dat de lieve Jan ook maar had kunnen 
bedenken, 
zodat hij dichte bij de waarheid was ,dan dat hij zelf besefte .Heel joods nederland stond op de klaagmuur te 
schreeuwen. 
En wat te denken van die tv man in amsterdam zuid oost. Ook op zijn waarheid viel niets aan te merken. De 
gemeente ambtenaar in almere etc ,die allen zelfmoordpleegden,terwijl zij dicht bij de waarheid waren. 
Ik wil maar zeggen ,de overheid kan wel zaken negeren ,in de doofpot doen ed ,maar hebben wel dood door 
schuld. 
Zo ook volgens mijn getuigenissen uitzending van onze huurtroepen. 
Zelf ken ik 15 gevallen,die de waarheid ook kenden,maar werden tegen gewerkt door de overheid ,maar wel zo 
veel lef in hun donder hadden (niet allen) om hun gewetensvraagstuk op te lossen.

32.  harry van groen 

31 Okt 2007 om 12:52 

Brief van MINISTER van justitie dd 22 -10-2007 ivm procesverbaal politie wegens diefstal in VERENIGING ed. 
Ik kan niet veel voor u betekenen. Ik treed niet in INDIVIDUELE zaken 
Wanneer het oordeel omtrent de opportuniteit niet door het OM-dat het ALGEMEEN belang in haar 
overwegingen betrekt-maar aan anderen wordt overgelaten,zullen wellicht PERSOONLIJKE belangen een rol 
gaan spelen. Dit acht ik niet gewen. 
Dat de MINISTER ,die een rechter ed niet hebben beëdigd,terwijl deze vorige week nog stelde :ik heb een eed 
gedaan op de NEDERLANDSE grondwet ,zo ook HM ,die de RECHTSSTAAT goed moest onderhouden -zo ook evt 
het individu-niet veel heeft begrepen van wat er op deze site staat,blijkt wel dat hij voor de zoveelste maal op 
advocaten ,gratis advies,etc.terwijl hij weet dat hof van discipline advocaten heeft bepaald ,dat ik ,en ook 
anderen GEEN advocaat kunnen krijgen. 
Dat de MINISTERnu dan ook toegeeft ,door zijn antwoord ,dat hij ook MINISTER is ,terwijl ooit in de jaren 90 in 
de eerste kamer is gesteld dat hij oostindisch autistisch is ,zegt al genoeg maar er wordt vergeten dat : 
Deze minister HM in de maling heeft genomen met lintje Korthals -Altes ,zo ook mevrouw Dales’ 
Dat hij toen opgestapt is in een demissionaire tijdperk 
Dat hij een INDIVIDUELE zaak ,staatsgeheim heeft gemaakt,zodat INDIVIDUELEN hin recht niet meer kunnen 
halen. 
Volgens een schrijven van zijn eigen afdeling zou hij nu weer lid van RAAD van Staten zijn.Over verwarring 
gesproken. 
Ik heb de politie opdracht gegeven al deze sites aan het procesverbaal te voegen voor het OM en tweede kamer,
gezien het ALGEMEEN belang

33.  harry van groen 

31 Okt 2007 om 13:17 

Ooit heb ik Aantjes gebeld ,met de mededeling dat het bestuur van Niod nooit is gehoord in deze.Hij blijft een 
MR en politicus. 
Zo ook Brinkman nu ,Hij wil een democratisch besluit laten beperken,en geen rechter er meer bij halen.Heel 
vals stelt hij dan : het probleem is dat de OVERHEID zegt… 
Nee het probleem is niet de corrupte overheid ,maar hoe bewerk je ,of betaal je de rechter ,in deze 
Ik heb al verteld dat ik in zo’n procedure een corrupte gemeente,raadsleden ,burgemeester ,advocaat ,rechter ,
commissaris van de koniginetc ,in dze DEMOCRATISCHE procedure tegen kom. 
DEMOCRATISCH zou zijn bij aantoonbare SCHADE dat je niet al gauw een bouwvergunning verstrekt als 
gemeente,maar eerst de betrokkene zelf uit laten zoeken ,VOOR dat de bouw wordt aangevangen. Wat gebeurd 
er nu :laat de onafhankelijke rechter het maar uitzoeken. 
Die stelt grond is gekocht,leugens ,al die bovengenoenmde personen hebben (zonder hoor of wederhoor) beslist 
dat dat juist was .Rechter wie ben ik dan nog ,om dat tegen te houden ,terwijl een planschade evt, kan worden 
gevoerd-of schade van het plan-Vraagt aan mijn tegenpartij advocaat ,terwijl ik stel dat ik die niet kan krijgen ,
zal ik nu een beslissing nemen ,over MIJN procedure, of over 14 dagen.-zo dat de tegen partij voelde tijd heeft 
wat te regelen voor de rechter-Over 14 dagen dus. 
Dat ik dezelfde advocaat later tegen kom in een procedure van de grootste crimineel van die plaats ,kan 
natuurlijk niet.Ik stel dan dat hij gewoon liegt ,zegt de raad :meneertje zo gaan wij niet met elkaar om. ,terwijl 
de zitting evt achter gesloten deuren verder zou mogen gaan. 
Ik wijs die raad op de grondwetsart. 
Wat kost zo’n art 19 procedure wel niet,plus het corruptie geld. Als je dat optelt hadden de betrokkenallang 
tevreden gesteld kunnen zijn. 
Nee er wordt nog een buro bijgehaald die schatten verdienen aan gemeentes ,zodat die natuurlijkgelijk krijgen ,
terwijl gemeenteraadsleden weer belang hebben bij die club. 
Ja die prins van het CDA,na Lubbers ,moet oppassen ,ondanks dat hij de grootste macht in nederland heeft,dat 
hij geen prins carnaval in het zuiden,waar nog meer corruptie is. 
, wordt

34.  harry van groen 

3 Nov 2007 om 11:34 

Een politieke klokkenluider is niet meer.Hij wilde best wel de lul zijn ,ondanks dan zijn beperkingen voor zijn 
loopbaan.De politiek die al vanaf 1945 gechanteerd wordt ,wil natuurlijk ook wel eens onder dat juk uit.Mensen 
zo als de heren Vredeling ,Marijnissen worden dan ook gedoogd. 
De heer vredeling echter was opgegroeid met het zoeken van de waarheid ,met wat voor godsdienst of 
levensovertuiging dan ook.Maar ja de eerste levensjaren zijn van belang voor het mensenleven ,daarna.Het was 
dan ook jammer ,maar begrijpelijk ,dat hij na zijn verzetsdaden,en daarna zijn politieke ervaring naar de fles 
greep.Net zo als velen ,oa managers ,oudjes ,maar ook de jeugd. 
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Dat de heer Aantjes moest opstappen ,omdat hij fout was,terwijl de hele kamer dat al jaren wist ,maar opeens 
wedr hij politiek onbruikbaar ,was nog daar aan toe ,maar dat er foto’s waren van de broer van prins aschwin ,
in vol ornaat in legerkostuum,daar werden geen conclusies aan verbonden .Deze persoon,onze latere dictator,
was binnen een jaar van goed ,duits vaderlander:een typische duitser ,na een goed wethouderschap ,een goede 
nederlander met opeens blauwbloed.De heer vredeling vertelde eens ,dat op een theevisite ,met zijn vrouw ,op 
paleis soestdijkde man van onze vorstin zat te pochen ,in bijzijn dus van zijn vrouw ,over zijn escapades met al 
zijn vriendinnen.Dat was niet alleen onbeschoft tegen over zijn vrouw,maar eigenlijk ook nog eens 
majesteitsschending. 
Vredeling heeft onze dictator zijn kleren laten uittrekken ,geen sprookje maar volwassenheid. 
Vredeling had niets met uniformen en rangen,terecht,immers waar een directeur van een bedrijfzich elke dag 
moest waarmaken ,behoefde een kapitein bijv alleen maar zijn schouders te laten zien,terwijl hij de hele dag de 
krant las.Terwijl buiten een man in uniform liep ,met ik weet niet hoeveel lintjes en insignes ,die bewezen had 
een echte militair te zijn ,maar die was maar korperaal ëën 
Moeders begon te huilen ,amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen.Met tranen in de ogen bedank ik de 
heer vredeling voor zijn getuigenissen,voor al het leed waar de heer vredeling een tikje van de sluier van heeft 
opgelicht. 
Al die hielenlichters ,op oltmans ed ,heb ik nooit gehoord. 
Wij leven in een beschaafde democratisch rechtsstaat houdt HM voor. Je kan nog een leuke loopbaan hebben ,
maar dan moet je wel doen wat HM zegt.Dat is geen dictatuur. 
De heer Vredeling hij rustte in vrede ,en zal dan ook niet meer naar de fles behoeven te grijpen.

35.  harry van groen 

3 Nov 2007 om 12:33 

De nationale ombudsman bestaat 25 jaar,één van de zoethoudertjes.Naast alle klachtorganen vannotarissen ,
advocaten ,rechters en deurwaarders Hoge Raad ed,waarde rangetjes niet over mogen oordelen ,zo dat klagen 
niet al zo wie zo niet helpt,lijkt het heel democratisch ,maar dat is het niet. 
De ombudsman is zelf al een systeem ,immers welke student studeert af op de NIET behandelde zaken van de 
ombudsman. 
Natuurlijk kan hij altijd hypocriet stellen dat de zaak politiek is ,maar dan deint die zaak ook wel publiekelijk 
behandeld te worden. In die 25 jaar heb ik zaken aangebracht bij de ombudsman,die hij wel moest behandelen,
maar dat dat niet deed.Daarvoor zit hij er niet. 
Trouwens niet behandelde zaken liggen daar nog steeds.Als hij alleen deze site al leest MOET hij wel ingrijpen ,
gezien zijn beëdigde verplichtingen.Dat zijn voorganger om politieke redenen geen lintje heeft gekregen ,zo ook 
bijv de ex-president Hoge Raad,Kamminga etc ,doet daar niets aan af. 
Waarom ook geen zakenaanpakken die niet worden aangebracht en openbaar maken. 
Om te stellen dat er systemen zijn ,is het zelfde als zouden computers fouten maken. Nee MENSEN doen 
MENSEN dat aan ,om geen fascistische klachten aante pakken ,is verraad aan het volk ,die denken dat het echt 
helpt omnaar de rechter te stappen etc.Begin dus eerst bij de ambtenaren die u wel mag behandelen.

36.  harry van groen 

3 Nov 2007 om 13:03 

Zoals u weetkan de deurwaarder in bepaalde gevallen vragen of hij beschermt wordt door de minister van 
justitie.In bepaalde gevallen gaar hij natuurlijk niet zijn nek uitsteken.Nog erger wordt het als de minister ZELF 
en zijn partij daar belang bij hebben.Je kan dan ook niet meer spreken over INDIVIDUELE zaken. 
Omdat ik rechters wraak ,rechters aanbreng bij de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN voor strafvervolging,
rechters onbevoegd dan worden immers bij geen behandeling is het vertrouwen weg ,al gaat ook HM op haar 
kop staan ,geen advocaat kan krijgen,en wetten onrechtmatig zijn etc ,betaal ik in deze ,procedures niet. 
Dan wordt de deurwaarder ,politie en burgemeester ingeschakeld ,terwijl misbruik van deze strafvervolging kan 
plaatsvinden art 355 -369.Er komt dan eenslotenmaker ,twee verhuiswagens en politie ,en gemeente beambten.
Omdat ik getrouwd ben ,en mijn HUWELIJK beter in stand wil houden als mensen met blauw bloed ,willen zij 
mij deporteren ,dus moet ik wel betalen ,terwijl de deurwaarder dat van 20 procedures weet dat ik dat wel doe. 
Dus pure intimidatie. 
Als ik vrijgezel was geweest had ik mij ,ondanks een schrijven aan haar ,in NAAM DER KONINGIN laten 
deporteren. 
NU geeft dus de heer KORTHALS persoonlijk opdracht mij te intimideren of deporteren.Ik dien een klacht in bij 
raadkamertegen de deurwaarder Van Arkel te ALPHEN. Geen hoor en wederhoor want van Arkel zie ik niet.
Hoger beroep. 
Weer geen van Arkel ,maar op de dag van uitspraak valt het kabinet,zo dat ik dat maar moet weten. KORTHALS 
stapte later op en is nu advocaat weer. Zo de heer SPONG de rechtspraak is niet alleen een loterij ,ook de 
advocatuur en de politiek.Net als LUBBERS in 1989 ,maar nu BALKENENDE hebben natuurlijk geweten waarom 
die kabinetten vielen. Als straf werd LUBBERS geen navoman,Balkenende blijft gewoon zitten Zalm de 
tweearmige bandiet houdt wel van een gokje.Maar als hij het niet kan winnen ,schopt hij de eenarmige bandiet 
op tilt.Hij stookte het vuurtje op ,tijdens de begravenis van PRINS CLAUS ,wat nou niet bepaalt uit piëiteit was ,
maar wel moest als signaal naar mij.Hoe onbeschoft kan beschaafde kabinetten wel zijn. 
Als spong nou eerst niet met schade claims chanteerd ,omdat hij weet dat de rechter niet stevig in zijn 
schoenen staat ,zou al een begin van de loterij zijn.

37.  harry van groen 

3 Nov 2007 om 13:20 

Nu zij mij niet meer kunnen intimideren ,gaan deurwaarders ,politie ,gemeentes ,ministers ed dat anders 
aanpakken.Zij gaan nu mijn vrouw en 90 jarige vader bewerken 
Mijn vrouw betaald haar deel van service kosten van een pand ,VOORUIT terwijlrechter heeft bepaaldin andere 
gevallen dat dat niet mag.Toch wordt mijn vrouw bedreigd met een deurwaarder. 
Mijn vader wordt een ruit in zijn brommobiel ingeslagen ,zonder iets weg te nemen.Ik geef dat aan bij politie 
breukelen,hoor niets meer.Dan opeens verschijnen er ambtenaren ,ik dacht daar moet ik maar eens bij zijnNou 
het leek wel een overval . IK moest tekenen voor binnenkomst. Ik deed dat maar ,omdat wij ter goeder trouw 
zijn Mijn vaderzou volgens bewoners ,wie dat waren kwam ik niet te weet al vanaf 1998 samenwonen met zijn 
vriendin ,terwijl hij tot verleden jaar een eigen flat betaalde. Ik heb toen aan alle instanties geschreven dat zij 
TOEN dan ook samen gingen wonen ,omdat zijn vriendin hulp nodig had en niet alleen wilde zijn ,zo ook 
doodgaan.Hoe onbeschoft dat is ,moge wel duidelijk zijn. 
De gemeente BREUKELEN is gewoon MAFFIA ,burgemeester stapt wel op,kon daar zeker ook niet tegen op.
Gezien de emotie zal ik een volgend keer daar over schrijven 
God zij met ons, en bij de gratie gods?

38.  Pieter Visser 

3 Nov 2007 om 20:30 
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Het einde van de parlementaire dictatuur nabij. Wat kunnen we doen om dat te bespoedigen?

39.  harry van groen 

5 Nov 2007 om 10:29 

gewoon tot strafvervolging over te gaan van betrokkenen. Niemand in een democratie is gebaat bij anarchie. 
Hef alle parijen op.Maak ,links en rechts ,zodat een ieder wel een mening moet hebben.Een nationaal kabinet 
met echte specialisten ,waarom altijd bij een partij moeten horen.Natuurlijk kent geen mens de waarheid ,maar 
probeer die te zoeken.Maar aangezien wij ons aan wetten,verkeersregels ,terecht ,moeten houden ,moet een 
ander zich daar ook aan houden. 
Al die mensen genoemd hier in deze site ,tot HM aantoe ,maken misbruik van onze vertrouwen in alle regels ,
ten eigen eer en glorie ,en dat kan en mag niet ,want over het algemeenis dat goeg geregeld. Zal daar nog 
verder op in gaan in,ongetwijfelde nieuwe zaken ,die gewoon knettergek zijn. 
Ik heb niets met alcohol ,drugs of echte gekken ,zo ook corruptie ,want met die mensen is niet te praten.

40.  harry van groen 

5 Nov 2007 om 13:13 

Van het kabinet der koningin krijg ik in de jaren 90 brieven in de trant van : in OPRACHT van HM worden deze 
klachte door gestuurd naar minister president (verantwoordelijk voor HM daden)min. van justitie ,min ban 
binnenlandse zaken etc.Ik krijg wel een nietszeggende antwoorden,die indruisen tegen wet en grondwet ,maar 
een ieder heeft kunnen zien en horen dat er verder niets gebeurde. 
Zou HM nou echt denken dat de zaak opgelost is ? 
Een beetje recht van informatie mag je wel verwachten. Wij zullen het maar naief noemen. 
Dan schrijf ik haar PERSOONLIJK ,met bericht van ontvangst ,naar paleis Huis ten Bos ,immers de directeur van 
het kabinet speelt vals ,lees ook edwin’s mening,maar ondanks een waarschuwingsbrief naar hen ,nooit iets 
gehoord ,heb ik met hen verder niets. 
Ik stuur aan HM een getekende cheque ,met de mededeling dat fascisten mij willen deporteren,in naam der 
koningin. 
Nu kan je stellendat is maar een formalitiet ,maar gezien mijn verhaal is dit ook HM belang.Ik stel dat als HM 
vind dat er recht is gesproken ,zij de cheque naar deurwaarder kan sturen.Met de mededeling dat ik dat alleen 
zo maar doe uit liefde voor mijn vrouw ,want anders laat ik mij deporteren.Of zij de liefde niet kent ,weet ik 
niet ,maar ook middels de MINISTER PRESIDENT is de cheque ook niet opgestuurd. 
Nee politie ,deurwaarder ,slotenmaker ,2 verhuiswagens ,mensen van de gemeente staan voor mijn deur 3 
weken later.Ik ben natuurlijk woedendop zo’n MENS. Maar zelfs al zou zij onschendbaar zijn ,nee zij moet gelijk 
hebben ,zo ook haar vader.Dat heeft natuurlijk niets te maken met gelijk hebben ,is nog niet gelijk krijgen 
25 jaar heb ik nog nergens maar iets gelijk gekregen ,immers dan zou het hele fascistische systeem in elkaar 
donderen.

41.  harry van groen 

7 Nov 2007 om 10:59 

ps sorry : wethouderschap moet stadhouderschap zijn. 
hielen lichters is een combinatie van hielen likken en pootje lichten.

42.  harry van groen 

10 Nov 2007 om 11:59 

Ben X 
Aangezien dat “stomme”Begië na de bende van Nijvel door had ,dat dat zo niet verder kon ,als democratie en 
rechtsstaat ,en daar ook daadwerkelijk mee bezig zijn Kijk ik vaak ook naar de Belgische TV.Een maand 
geleden wilde ik al over Ben X iets neerzetten ,maar in nederland was dat nog niet zo bekend 
Als gereformeerde jongen ,in een communistische volksbuurt ,met als ouders die uit een dorp kwamen ,zo 
middenstander in een arbeiders wijk ,ben ik nooit gepest op school.Later op de lyceum in ZUID ,nooit gepest.
Als enige NIET drinker van de hele compagnie,in dienst ,Nooit gepest. 
IK stond en sta dan ook met stuiterogen te kijken hoe ministers zo als onze joods christelijke Hirsch Ballin ,hele 
tweede kamers alle MR’s noem het maar op mij ,en u zo pesten.Die mr’s weten wij hebben dat geleerd middels 
hun ontgroening dat goed geleerd.Maar ook anderen ,moeten wel goed gepest zijn in hun jeugd ,anders kan ik 
dat niet verklaren. 
Toen ik uit de gemeente Voorschoten (VVD) werd gepest,en gedeporteerd,kwaamen mij heel wat klanten 
steunenzoals mevrouw Biachonie,ooit gewerkt bij wim kan ,die ik gezien de emoties nooit heb kunnen 
bedanken.Maar er was ook een klaas -jan ,die zuurstof gebrek had gehad bij zijn geboorte. 
Zijn vader was overleden tijdens zijn auto aanduwen.Waarom doen die mensen dat ,vroeg hij mij .U bent altijd 
zo aardig. 
Toen ik in bodegraven ben gestopt,(ook eigenlijk ben weggepest op een heel andere manier)kwam Ewoud (de 
jongen van één vandaag ,van de week) zijn moeder met een grote bos rode rozen ,voor mij ( en m’n vrouw)
voor de liefde voor Ewoud als winkelier ,hoe ik altijd met hem omging en begeleide in de winkel.Ik barstte in 
tranen uit ,beide keren. 
Deze pure mensen,maar ook vele anderen ook hoor ,hebben mijn afscheid van het werkzaam leven bepaald.
Naast de halve josti band,waar je natuurlijk het mooiste kadootje ging inpakken ,voor het minste geld,heb ik 
ook eens in de pauze de hele winkel vol gehad met ouders van geestelijk gehandicapte kinderen ,met hen. Nou 
het was een feest. 
Daarom begrijp ik de heer KOK niet helemaal ,met zijn Andre. 
want het motto van vorige kabinetsval was toch: zo ga je niet met mensen om.???

43.  harry van groen 

10 Nov 2007 om 12:55 

De gemeente Leiden is al jaren corrupt,want ook het beschermen van corruptie is corrupt. 
@5 jaar geleden zat er al een gemeenteraadslid ,die dat ook aan de kaak stelde. 
Nu is hij ,na 25 jaar wethouder.Ik breng alsnog een zaak ,weer aan. 
Krijg van de vvd voorzitter van een commissie te horen: wij hebben een onafhankelijke rechter ,wij hebben 
altijd nog het college van procureurs ,zo ook de hoge raad. U kunt altijd nog een civiele procedure beginnen
(zonder advocaat ,want dat weten zij ) etc. 
wat mij doet denken aan die kleine lettertjes van banken ed.Alles valt onder nederlandse wet en rechtsgeving. 
Maar dan wel dat hele systeem ,in de hand hebben,middels corruptie ,landverraad,noem maarop. Zo kan je 
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procederen tot je een ons weegt. 
Kan die wethouder dan al 25 jaar daar niets tegen doen. 
Ik heb hem geschreven ,waar hij mee bezig was ,ben ik in ieder geval mee doorgegaan. 
Mevrouw Schults,de vriendin van mevrouw Dales en de ex R.M. van de universiteit gaan opeens een onderzoek 
doen naar een tramlijn ,terwijl een tunnel al de oplossing is.Laten deze personen uit nagedachtenis van vriendin 
en ex RM uit 1942 nu hun werk eens na behoren doen.

44.  harry van groen 

10 Nov 2007 om 13:08 

Ik heb de minister,en de tweede kamer ,in landsbelang bevolen dze site te lezen.Daar worden nogal wat 
strafbare feiten getoond. 
de heer van geel ,reageert nu ,middels trouw. 
Ik ga daar verder niet op in ,want dan doen zij juist het tegenovergestelde ,om vooral maar niet te laten blijken 
dat het volk ook de waarheid zoekt 
Zo is altijd als er misstanden van het “recht”bekend worden dat altijd over strafrecht-deventeretc ,maar nooit 
over civiel recht ,dat wordt angstvallig verzwegen 
De heer van geel kan beginnen bij de klokkenluiderslijn.Dan heeft hij al jaren strafvervolgings werk.Dan kunnen 
wij aan het civiel recht beginnen. 
Politici mogen het wel volgen ,maar moeten dat niet donderzoeken 
Zo ook geen Hoge Raad ,college van PG’s,.Ja en wat blijft er dan nog over? Hoogleraren? Ik denk maar een 
buitenlanse organisatie ,uit de minst corrupte landen ,zoals Finland ,Noorwegen ,Denemarken.OOstenrijk 
misschien? omdatdeze misschien veel ervaring hebben ,met fasciSSme,want Duitsers hadden iets te veel Befehl 
ist Befehl

45.  harry van groen 

10 Nov 2007 om 13:31 

Ik heb geen hekel aan de heer Spong ,zeker niet wat hij in het algemeen schrijft over de politiek en 
maatschappij. 
Het is verstandig van hem dat hijzich niet aansluit bij OM van Suriname.Hij kan aan de zijlijn meer betekenen 
denk ik ,buiten dat hij zich niet mag en kan stellen als nederlandse advocaat.Dat kan de orde wel in doofpotten 
doen,maar juridisch blijft dat onrechtmatig,maar dat weet hij. 
Natuurlijk is een falliet van de rechtsstaat de doodsteek van de democratie. 
Maar het individu kan wel veel ,maar niet alles in een democratie.Maar als hij maar aan die zijlijn blijft staan ,
met al zijn kennis )Pim wilde hem nog eens minister van justitie maken’,ook in zijn belang ,of van de orde ,
maar ook in landsbelang,daar schieten wij in dit geval niets mee op. 
GEEN ADVOCAAT MAG EN KAN ZIJN WERK NIET DOEN,ZOLANG ZAKEN CORRUPT WORDEN BEHANDELD ;ZO 
OOK NIET WORDEN BEHANDELD DOOR HUN ORDE. ALS DAN MENSEN GEEN ADVOCAAT KUNNEN KRIJGEN 
WORDT DAR ALLEEN MAAR ERGER. 
Begin eerst eens de dekens strafrechtelijk te vervolgen ,voor de gevolgen… OOK DOOD DOOR SCHULD.,van het 
NIET toewijzen van een advocaat ,waarom gevraagd. 
Nu zie ik een deken staan ,met de heer BALKENENDE in de krant,die daar voor in aanmerking komt.Met de heer 
de VILDER wilde geen politicus meer op de foto..Later uitleg gezien nu haringparties 
Nu heb ik weer een onrechtmatige zaak ,aangebracht door fascisten 
Ik MOET een advocaat ,zich laten stellen. 
Een rechter maakt wederom recht )nu dus strafbaar gezien de voorgeschiedenis’WEET dat ik geen advocaat kan 
krijgen 
Ik ga nu in verzet ,geen advocaat . Dus ik ga nu eerst naar HOGE RAAD en college van PG´s voor 
STRAFVERVOLGING van een ieder.Dit heet een tantalus kwelling. 
Dus heer SPONG,ook U kunt met wat U weet ,ook tot strafvervolging overgaan.TOON moed,ga tegen u orde in ,
maar dat wordt wel een herstel van onze democratische RECHTSSTAAT

46.  harry van groen 

12 Nov 2007 om 11:16 

Wij hebben een IRT enquête gehad.De heer northold begon die al te chanteren.Deze enquête heeft weinig zin 
gehad daardoor dat weten wij nu 10 jaar later. Onze huidige minister van justitie had de VVD op moeten laten 
heffen ,zo ook strafvervolging van de toen nog levende partij baronnen moeten instellen ipv het staatsgeheim 
te maken.Nederland had nu dan deze enquête niet nodig gehad.De VVD is nu al tegen ,en chanteerd nu al.Als 
het CDA dat gaat doen ,weten wij ook nog wel wat. 
Op de belgische tv hoorde ik nu over de eerste wereld herdenking : was er maar een dialoog geweest,dan was 
het nooit zo ver gekomen. 
Als Delta Lloyd had gezegd in 1986,mijnheer van Groen wij hebben een juridische fout gemaakt ,doordat onze 
advocaat zich niet heeft gesteld,wij willen met u praten.Als al die brieven naar de tweede kamer gewoon een 
dialoog was geweest,Als de HOHE RAAD gewoon tot strafvervolging waren overgegaan in ieder geval al die 
rechters,de VVD was opgeheven,bank mensen ,vooral tussen personen ,die wel hun provicie opstrijken,maar 
niet de klant tot een oplossing brengen etc,dan had nederland er al heel anders uitgezien 
U ziet het bijv met banken,ondanks RADAR bijv ,zij gaan toch gewoon met jatten door.Voorzitters van Raden 
van bestuur ,je hoort ze niet.Notarissen?advocaten? etc zij doen gewoon waar zij zin in hebben. 
Als er in 1986 al tot strafvervolging was over gegaan,dan had het hele systeem langzaam blootgelegd 
geworden.Maar dat was niet de bedoeling van onze dictators ,want die macht is er nog steeds,zo doende.Als ik 
na 4 jaar pas een procesverbaal kan laten opmaken bij de politie,obstructie dus ,alleen met tussenkomst min.
van binnenlandse zaken ,stellen zij :u gaat ons toch niet pakken ,he?Natuurlijk niet als zij hun beëdigde 
verplichtingen nakomen. Ik stuur het procesverbaal al direct naar college van PG’s en minister,terwijl er 
gewoon uit de kluis is gestolen ,aantoonbaar bewijs ,door een ex-Fortis directeur mmv huidige directeuren van 
ook de RABO .Dan opeens heb ik met de hele advocatuur te maken en rechters van nederland ,die weten hoe 
zij die fascistische stroming uit de wind moeten houden. 
JE BEGINT DIALOGEN MET GEWONE MENSEN ,er wordt gestolen ,en dan krijg je met advocaten ,voorzitters van 
raden invloed ,politieke invloed ,noem maar op te maken.Zulke partijen als CU hebben niet door ,waar vroeger 
de mensen niet meer in de kerk kwamen ,omdat de grootste criminelen voorin zaten -als compensatie zitten zij 
nu bij de Matheus passion-gaan zij nu ook niet meer stemmenop hen ,als zijtegen het begeren van … gaan.

47.  harry van groen 

12 Nov 2007 om 17:45 

Ja,ja die hoge piet van de Rabo bank kan het mooi zeggen. 
Fouten maken is menselijk ,maar liegen ,draaien en verdoezelen,dat staan wij niet toe,stelt hij integer. 
Volgens de heer Vogelenzang had ook eerst de raad van commissarissen ingelicht moeten worden. 
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Als je zelfs een gereformeerde voorzitter van Raad van Bestuur je getuigenissen mededeeld,maakt hij de fout 
dat hij daar ooit eens voor verantwoording geroepen kan worden ,door wie dan ook.

48.  harry van groen 

12 Nov 2007 om 17:52 

Postbus 51 maakt het wel erg bont.Aangezien je niet meer per e-mail rechtstreeks de verantwoordelijke 
minister kan benaderen ,gaat dat nu altijd via postbus 51. Die zijn al gauw beledigd,en gaan dan eigen 
rechtertje spelen.En zo beschermen zij de politiek verantwoordelijke ministers. 
HEEL DEMOCRATISCH. 
Als zij het wel naar de betreffende minister sturen ,hoor je gewoon niets. 
Zo wil ik een gedachten wisseling hebben over het uitzenden van militairen naar het buitenland ,met de 
minister van oorlog. 
Na de klaproos ,moesten wij ook zonodig een bloem hebben ,de anjer.Maar omdat nu als verzetssymbool ed te 
gaan gebruiken ,gaat mij te ver ,gezien de dictator die hem droeg.

49.  harry van groen 

12 Nov 2007 om 17:59 

Aangezien ik van de gemeente Breukelen prive adressen wil hebben van recreatie zaken ,omdat ik daar voor 
37.5% eigenaar van ben ,krijg ik die niet om PRIVACY redenen niet. 
Ik heb de burgemeester ,en gemeenteraadsleden gevraagd hun referentie kader van maffia privacy te stellen 
tegenover mijn privacy. 
Een antwoord krijg ik ,heel laf ,niet. 
In het geding zijn gemeente ,advocaten ,notarissen ,RABO bank ,Fortisbank,en rechters,dus gewoon MAFFIA.

50.  harry van groen 

13 Nov 2007 om 11:15 

De superstroman de heer Lubbers wil een echte leider. Inderdaad snakt daar heel nederland naar. 
Als ondernemer was ik niet de baas ,maar ik had wel de leiding en verantwoording.Mijn ervaring is dat als 
niemand de baas is ,anderen opstaan ,die daar dan misbruik van maken ,Zo er moet een baas zijn.Maar dat 
geeft spanningsvelden. 
In eerste instantie mag en kan dat best het staatshoofd zijn,maar dan moet geld geen rol spelen ,dus geen 
belangenverstrengeling met aandelen ed. Ook gepaste privileges.Dan kan nog ieder kind ,die dat wil en kan 
staatshoofd worden uit dat gezin.Zij moeten wel hun mond open kunnen doen ,zo ook meningen hebben ,zodat 
een ander ze op andere gedachten kan brengen ,als zij verkeerd zijn geadviseerd bijv.Zij moeten zo integer 
mogelijk proberen te zijn ,en van het volk houden ,het bewijs is niet altijd lieslaarsen.Vergeet niet dat HM een 
schat aan ervaring ,zo ook kennis heeft ,dus KAN dat een stabiele factor zijn ,zo een echt samenbindend geheel 
zijn. De regering zijn partij lozen echte kenners op hun gebied ,die hun sporen al verdiend hebben.De gehele 
kamer is oppositie ,met ieder een eigen stemrecht. De leden zijn uit alle stromingen van de samenleving ,een 
ieder 1 stem ,zodat een minderheid ook echt recht van spreken heeft.Nu is het zo dat als een partij tegen is ,
een ieder wel tegen moet zijn,wil hij zijn baan houden ,maar wel tegen zijn geweten in kan gaan.Ambtenaren 
mogen nooit de dienst uitmaken ,dat is hun verantwoording dan ook niet.Tevens meot het ambtenaren gedrag 
en taal totaal verdwijnen.Een ieder moet gewoon ,zonder poespas ,of gezichtsverlies ,kunnen,en moeten 
opstappen.Ook het staatshoofd.Zo maar een uitleg van mijn gedachtengang,er zijn wellicht nog betere 
oplossingen ,maar die moeten wel ten gunste zijn voor het VOLK ,in een democratie. 
Mensen die mij 25 jaar niet hebben gezien ,stellen harry is nog net zo a-sociaal -in goede zin van het woord- 
als vroeger.Als je echt van mensen houdt ,zo ook een beetje zin aan het leven wil geven ,terwijl anderen daar 
expres onzin van maken,een beetje integer wil zijn ,dan moet je a-sociaal zijn .Zo ook een echte leider. 
Ps ik ben god niet ,maar een MENS.

51.  harry van groen 

13 Nov 2007 om 11:23 

Een ONHAFHANKELIJKE commissie Vogelzang heeft op VERZOEK van de RABO bankeen onderzoek gedaan naar 
de zaak Rasmussen. 
De advocaat van de RABO bank,naast Rasmussen,heeft de RABO bank -zo ook vele anderen banken ed.- als 
DEKEN lekker onder de wol gestopt ,door te stellen op mijn verzoek om een advocaat toe te wijzen ,hij er 
beslist wel eentje kende ,maar NOOIT gekomen is ,bij raad en hof van discipline ,hoewel hij hof niet aanwezig 
was ,de laffaard , 
Zo werkt dat.

52.  harry van groen 

14 Nov 2007 om 10:16 

In België hebben zij nog een grondwettelijk hof. Deze stelt dat in iedere RECHTSSTAAT arresten van dat hof 
gerespecteerd worden ,en mensen niet boven de wet te stellen 
Buiten de wet wijs ik ook een ieder op de grondwet ,in al die procedures.Helaas kennen wij zo’n 
grondwettelijkhof niet.Geen politicus die mijn klachten in ieder geval naar toe gestuurd heeft. 
Als ik hier de KIESRAAD op wijs,dat onze verkiezingen onrechtmatig ,ondemocratisch ,zo in strijd met de wet 
en grondwet,hoor ik daar niets van.Echt de eeuw van de democratie

53.  harry van groen 

14 Nov 2007 om 10:29 

Het KONINGKLIJKE ned. ondernemers vereniging waren al fascisten,die een dubbelspel speelde Als je als leek al 
niet weet welke advocaat je moet nemen/en nog steeds want daar is geen wijzer voor/vraag je advies bij je 
organisatie.Die raadde mijn ,later,corrupte advocaat -rechter aan.U weet wat er gebeurd is.Niet voor niets was 
KAMMINGA nog eens voorzitter. Ik heb een motie van wantrouwen ingediend ,heel democratisch,tegen hem.
Werd niet behandeld.Uit het knov ,wat opgeheven is omdat HM koninklijk waarschijnlijk ,terecht ,niet meer op 
haar plaats vond,is MKB onstaan.Met ja ;HERMANS uit de tijd van kamminga,politiek.Ik zit nog steeds met 
teveel betaalde pin ,die ik niet terug krijg. 
Deze organisaties doen NIETS voor je. 
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Nu opeens na 40 jaar,gaan zij zich druk maken over overvallen.Ik kan daar wel een nieuwe site over opzetten,
maar in het kort. Net als PIM ,die dat ook al stelde hebben politie en verzekeringsmaatschappijen er geen 
belang bijdat de daders ook gepakt wordenDe premies worden toch doorberekend ,en de politie-die worden 
omgekocht of zijn als de dood voor deze mensen

54.  harry van groen 

14 Nov 2007 om 10:44 

Zo maar wat vreemde toestandenmet die politie. 
In voorschoten ,met een andere verzekering,zie later,heb ik 20 keer inbraak gehad van een hash roker ,gerrie 
U begrijpt wel buiten de psychische schade van elke dag naar je winkel toegaan,van wat zou er nou weer 
gebeurd zijn,war er ook veel materiele schade.Buiten dat er bij de politie een sfeer hangt ,er zal wel geen 
middenstander er aan te kort komen ,bleek toch steeds dat je nog te weinig had opgegeven.Ik wist wie dat 
was ,zo ook de politie.Omdat het een patient was ,en best wel een lieve jongen ,en voor zijn eigen bestwil ,heb 
ik aan OM gevraagd hem op te nemen ,immers hij had strafbare feiten gepleegd. Nee hij moest dat zelf willen,
en cellen te kort.Ik moets tralies nemen buiten aan het raam,en alarm. Ik zat nu achter die tralies waar hij 
hoorde.De volgende dag kwam gerrie rustig in de winkel.Mijnheer mag ik u wat vragen= Ja jongen zei ik dan.
Mag ik iets op de pof kopen. Natuurlijk jongen ,ik dacht ik kan beter nu iets op de pof geven ,dan dat u 
vannacht weer de hele handel meeneemt.Mag ik u hartelijk bedanken voor het vertrouwen,zei hij dan.´s Nachts 
was hij weer geweest.Hij heeft daarna zelfmoord gepleegd op de begraafplaats van Abcoude,wat voor mij niet 
had gehoeven. 
Oh ,ja en de politie zei nog eens ,u moet hier gaan slapen met zo´n pisboel,en dan laat u die per ongeluk los. 
Ja dan zit ik zo meteen achter weer andere tralies stede ik dan,maar dan was die agent al weer verdwenen

55.  harry van groen 

14 Nov 2007 om 11:01 

Dan ,hier in bodegraven.Buiten dat zij weigeren een procesverbaal op te maken tegende fortis bank ,en 
gemeente ,wat zij natuurlijk wel moeten doen,ook wat rare zaken. 
Ik heb hier 3 maal inbraak gehad ,met alarm ,en een andere verzekering,op advies van een francise vereniging. 
Na de tweede keer ,slechts ,werd ik uit de verzekering gezet ,terwijl ik wel de premie bleef betalen ,en andere 
verzekeringen stelde dat het een gecombineerde verzekering was ,zo dat ik daar geen onderdeel uit kon halen. 
Nu in Wassenaar hebben die lui ,wat ik al lang gezegd had,ingebroken bij smit/kroes peper.Buiten dathet 
vreemd is dat al die lui zich juist daarop moeten beveiligen,immers zij nemen vertrouwelijke stukken mee naar 
huis,blijken dat oost europeese commando´S te zijn.Hier in bodegraven ZIET de politie een auto met open 
achterbak staan,voor een parfumerie ,zij vragen geen assistentie. er gaat er niet een posten ,de ander naar 
binnen ,bijv,.Nee zij zien de auto ,waar zij het nummer natuurlijk hebben opgeschreven,zo ook melding of hij 
gestolen is ,hard weg rijden. Helaas is de politieauto niet snel genoeg. Hoewel eerst in een dorp,en later op de 
snelweg ,met flitspaal,kan de auto geen 180.Ik heb aangifte gedaanvan 3 inbraken .NOOIT gehoord of zij 
gepakt zijn ,temeer ik nog een schade claim moet indienen tegen hen,immers het laatste geld moet ik nog 
steeds krijgen. Ik val gek genoeg niet onder slachtofferhulp.Zo zijn er nog wat vreemde zaken.Maar de 
rijksrecherche komt maar niet bij mij.

56.  harry van groen 

15 Nov 2007 om 10:06 

Over dat ik met de helm geboren ben,zo dat ik een bijna dood ervaring heb gehad ,daar spreek je met anderen 
niet over. 
Met de helm geboren denken ze al gauw dat als je van 1946 bent ,je van één of andere canadeese militair 
afkomstig bent. 
Dat ik een BDE had op het moment van aangifte bij raad van discipline van de orde van advocaten ,was al een 
wonder,maar ik had nog een opdracht te vervullen ,en die kent u. 
Deze BDE mensen gaan vaak scheiden ,nemen een andere baan ,en gaan het leven heel anders nemen. 
Zij zijn niet bang voor de dood ,dat mag wel blijken als je weet wat er met pim is gebeurd ,zo gandhi ,etc,en dit 
nu op gaat schrijven.De heer Bouma had dat al door ,door te stellen of dat ik het land wel in kwam. 
Helaas moet ik veel van mijzelf vertellen ,om een beetje te begrijpen wat mijn doelstellingen zijn.

57.  harry van groen 

16 Nov 2007 om 20:16 

De heer HIRSCH BALLIN stelt wel heel mooi dat iedere transactie bij notaris en advocaten ,zo ook kadaster nu 
opeens gemeld moet worden ,maar dat is overbodig 
de WET stelt al dat iedere BURGER,dus met uitzondering van HM,die KENNIS neemt van STRAFBARE feiten dit 
moet melden aan OM.DAAR wordt haast nooit gebruik van gemaakt. 
Dan stellen ordes,die dus ook zgn gecontroleerd worden,dat als een advocaat of notaris al enig vermoeden 
heeft dat de zaak stinkt ,hij deze zaak niet mag aannemen 
Meestal reageren tweedekamerleden verbijsterend,dat valt nu wel mee ,immers ik kan ze brieven laten zien van 
20 jaar geleden,die al het bovenstaande al vertelde 
En deze stukjes kreeg ik nooit in de krant,waarvoor ik dan de heer KAT erg erkentelijk voor ben.

58.  harry van groen 

18 Nov 2007 om 20:31 

De journalisten hebben zo hun eigen problemen.Zij ervaren nu zelf hoe het is te werken ,of te leven in een 
omgeving waar je niemand meer kan vertrouwen.Het is toch uiterst vreemd dat een systeem 20 jaar lang mijn 
stukjes uit de krant weet te houden. Zo raar zijn ze natuurlijk ook weer niet,of hoe bekijk je het als je niet op 
het verkeerde been wordt gezet,maar dan het andere been laat mee spelen. 
Ik houd het er maar op dat de hoofd redacteuren de schuldigen zijn.Wat niet wil zeggen dat zijn of haar 
onderdanen dat ook maar moeten pikken.Nu nog krijg ik het niet dagelijks voor elkaar,Eén voordeel is er al ,er 
wordt nu open over MAFFIA gesproken ,en dat is het dan ook.Vreemder is het dan weer ,dat één krant stelt dat 
wij geen energie in politici moeten steken.U ziet het op deze sites ,de rechtelijke macht blijft gewoon zitten ,zo 
ook ambtenaren in alle gelederen. Zolang die nog de MACHT hebben of zij een MACHT vertegemwoordigen doe 
je daar niets aan.Alleen de politiek kan redding brengen ,ALS de plublieke opinie,zoals kranten,dat blijven 
melden wat corrupt is ,of de schijn daarvan heeft.De ex Veronica baas zei altijd: Je moet kijken wie de 
werkelijke macht heeft.Dus niet die stromannen,die je natuurlijk wel strafrechtelijk moet vervolgen,dan valt de 
rest ook wel.Kranten ,tv die mededelingen in deze ,maffia,verzachten ,moet je in de gaten gaan houden.Zo ook 
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andere uitingen.Misdaad mag nooit lonend zijn,als er een dief in de gevangenis zit kan hij in ieder geval niet 
stelen ,normaal gesproken.Ook moet er een opvoedend karakter van uit gaan .Als een ieder z’n gang blijft 
doorgaan ,zo als diefstal van banken ,denken anderen,dat kan ik ook.Om strafrechtelijke zaken boven de wet te 
stellen is ook crimineel,en gaat zeker criminaliteit opleveren.Dus een ieder moet nu wel doorzetten,anders 
blijven wij hier mee opgescheept zitten.Want dan is het advocaat ,dan een rechter ,dan een notaris,dan de 
Hoge Raad ,die steeds weer vergeten dat zij beëdigd zijn. 
Zo HM die gezworen heeft de rechtsstaat goed te onderhouden.

59.  harry van groen 

18 Nov 2007 om 20:50 

DE oranjes en de bijbel verschillen in de misdaad niet veel van elkaar,gelukkig behoeven wij daar niet in te 
geloven. 
Maar om je dan zo goddelijk op een voetstuk te plaatsen,of je het uitverkorenvolk te noemen ,zal de waarheid 
niet ten goede komen.Je referentie kader kan aardig van streek raken,door de mythe en sagen. 
Je zou zo zeggen met al die technieken 
van heden ten dagen ,zoals kranten ,horen wij nu de waarheid wel?

60.  harry van groen 

19 Nov 2007 om 14:41 

Psalm 72,zo schreef de heer Schinkelshoek als HOOFD redacteur is de lievelingspsalm van HM. 
Geef ,O God,UW wetten aan de koning, 
Uw GERECHTIGHEID aan koniningszoon 
Moge hij/ZIJ uw volk RECHTVAARDIG besturen 
UW ARME volk naar RECHT en WET. 
Centraal staat een hoge,verheven ambtsopvatting,gecombineerd met publieke dienstbaarheid .-zij ontfermt 
haar over WEERLOZEN 
ER volgt wel wat commentaar over en weer,maar de conclusie is HM doet haar werk te goed. 
Buiten dat de heer Schinkelshoek beëdigd door een ex KNOV /MKB voorzitter in de tweede kamer, vinden 
politici zelf dat zij een misselijk makend beroep hebben. Heeft de heer Schinkelshoek al een lintje?Maartje moet 
nog even wachten tot de tijd rijp is.U kent mijn uitleg als u de stuljes leest tenminste.Onze Jan kent in ieder 
geval onze wet en grondwet niet.Dat ik in zijn krant niet aan bod kwam,was al niet democratisch,en een 
schande voor de persvrijheid.Nu wil hij als christen een standbeeld voor de heer Lunshof,terwijl zij niet aan Baal 
verering mogen doen.Willem 1-2-3-4-5-6-7-8 zij moeten zo nodig een standbeeld,die later weer afgebroken 
moet worden gezien hun criminaliteit.Van de doden niets dan goeds,maar je zou iemand te kort doen,die zijn 
plicht en helder zou hebben vervuld als je hem ook niet nog wat getuigenissen meezend. 
U weet dat ik een ingezonden stuk naar zijn krant heb gestuurd,nav. stuk nat.ombudsman :wachten op 
strafvervolging 
van advocaat.Moet nu nog vervolg worden.Dit gaat naar de politieke kant van de krant.De heer Lunshof dient 
de VVD,dus er zijn nu gaan twijfels meer waar hij stond,De krant laat het kabinet vallen,wat politici stellen ,
in1989. 
Als ik stel dat wij geregeerd worden ,dan is dat oa. door deze personen.De heer Lunshof WEET de geschiedenis,
maar hij gebruikt zijn geweten,om later scherp te kunnen analiseren ,Want zo weet hij ook waarom volgende 
kabinetten vallen,of hij moet aanzetten ,om te laten vallen.Hij chanteerd,terwijl het zijn PLICHT was het volk 
niet op het verkeerde been te zetten.Hij rust in vrede ,maar hij zal het toch niet erg vinden dat ik ongerust 
achter blijf.

61.  harry van groen 

19 Nov 2007 om 15:19 

geregeerd moet geregiseerd zijn.

62.  harry van groen 

17 Dec 2007 om 12:56 

De heer H.Schuth van het bureau Ontnemingen Openbaar Ministerie zet een boom op in het AD. 
Hij oogt een reëel denkend mens te zijn.Zij halen wel 25 miljoen euro crimineel geld binnen.Dat het criminele 
geld in Nederland ,inclusief banken ed ,in de tientallen miljarden bedraagd geeft hij gelukkig nog toe 
Een paar jaar gevangenisstraf daar kunnen criminelen nog wel mee leven,als je maar niet aan hun centen komt. 
Dat er veel al geschikt wordt staat er niet en wel voor een stuk lager bedrag dan de schade van het strafbare 
feit ,dus dat is al winst. 
Dan is het al winst als de voorzitter van Raad van Bestuur van een onderneming,verantwoordelijk voor zijn 
criminele daden of van het bedrijf gaat schikken ,dus geen crimineel ,wel het volgende jaar een lintje krijgt,
omdat hij zo integer is. 
Wij hebben nog steeds te weinig bevoegdheden.Gelukkig dringt het wel bij de politiek door,maar er gebeurt 
gewoon niets.Wetten veranderen denk ik dan ,die HM kan bekrachtigen.Net als de heer heinikken deed ,zo ook 
de banken ed,blijven stalken,financieel.Zo ook incasso buro’s,deurwaarders ed. 
En dan altijd strafvervolging ,nooit schikken met OM.De heren met die witte boorden zijn als de dood,als zij niet 
meer integer worden gevonden. 
En dan nog een heel systeem komt bloot te liggen,zodat een ander het niet in zijn hoofd haalt dat ook te gaan 
doen.

63.  harry van groen 

17 Dec 2007 om 13:17 

De tweede kamer wil dat er een vergoeding voor klokkenluiders komt,het werd tijd. 
Alleen denk ik dat dat niet via de overheid moet gaan. 
Begin als eerste deze site te ondersteunen. 
Dan zou het handig zijn als de nationale ombudsman ook gefinanciert zou worden middels gelden uit bijv ,de 
boetes,zoals ook de politiek stelt,maar ook een percentage van al de betrokken zoals de ambtenaren, politici 
etc.Zo zouden alle ambtenaren ,juist omdat zij geen enkele verantwoording meer dragen ,en om integer te 
blijven werken,1 % loon moeten inleveren.De ambtenaar wordt nooit verantwoordelijk gehouden,financieel,voor 
de schade van iets.Zo ook politici,die dan ook iets moeten bijdragen ,en niet meer voor hun kamervragen het 
land voor in hoeven te gaan.Want aanklachten staan ook op deze site ,ondanks dat zij niet aankomen bij 
beteffende ambtelijke instanties. 
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OM en politiek denken nog steeds dat klokkenluiders het alleen maar om het geld doen.Dat is niet het eerste 
waar zij aan denken.Dat de politiek ,gemeentes etc,flinke schades aanbrengen aan het gezin van 
klokkenluiders ,moet een ander verhaal zijn.Als een klokkenluider misstanden aan zijn baas meldt, of voorzitter 
van rvb.,schriftelijk onderbouwd,en er gebeurd niets,dan moet de klokkenluider niet zonder werk komen te 
zitten ,maar zijn baas.Dat de macht zijn of haar werk onhoudbaar maakt ,is niet ter verantwoording van de 
klokkenluider.Waar de mannen met die witte boorden les krijgen in etisch handelen ,zo bijv nijenrode,moet de 
praktijk daar dan ook op aansluiten. 
Dat de overheid ,ambtenaren de zaak spijkers bijv behandelen 
is een schande en nog vernederender voor de heer spijkers.Dat kan dan de klokkenluidersstichting behandelen,
waar weer wel integere mensen in moeten zitten,die dat bewezen hebben.

64.  harry van groen 

17 Dec 2007 om 15:46 

MENSEN die andere mensen in het openbaar (laten) beledigen,worden ONMENSEN als zij niet in het openbaar 
hun excuses aanbieden.Echter dat een onmens Benk Korthals dit eist van de heer Kesler is godsgeklaagd.De 
heer Korthals heeft HM ,mij en het volk NOOIT zijn excuses aangeboden. 
Niet aan HM omdat hij de schuldige was voor kabinetsval Balkenende ,en hij ,zalm en zijn partij de politici in de 
kerk-dienst overlijden prins Claus-opjutten het kabinet te laten vallen.In plaats voor eerbied voor de prins,kerk,
dominee tehebben,luisterden zij niet naar de dominee,maar naar henzelf.Aan mij,omdat hij deurwaarders in 
een hogerberoep deurwaarderskamer übermenschen van maakten ,in zijn en de partij haar belang.Dat zij 
fascisten waren mocht ik van die amsterdamse rechters niet zeggen ,terwijl zij toch ’s morgens langs het anna 
frank huis en de dokwerker waren gelopen.Van zo’n andere fascist,de heer Knijff,die ook bij de voetbal zat,en 
uren over hoe rond die bal wel kan zijn kon schrijven ,in de Haagsche Courant,en deken was,kreeg ik geen 
advocaat in een RABO bank zaak.Ja die zelfde mijnheer die haast had gezorgd dat Rasmussen zelfmoord had 
gepleegd,of nog zal plegen als niemand hem verteld wie die zaak aanhangig heeft gemaakt. 
Ik denk vaak aan prins Claus.Waar zijn schoonmoeder gek werd gemaakt door haar man,werd hij ziek gemaakt 
door al die nederlanders met van die witte boorden,met van die steken op ,en onderwaterdie hem allemaal de 
hand schudde. 
Waar Mandela zijn stroppie af deed om het knechten,deed prins Claus dat voor deze Heren.uit protest.Hij was 
liever bij die echte oer mensen in Afrika. 
Nee ,MENSEN die hun excuses niet aan bieden moeten hun mond houden ,maar ook geen Hoge posities 
bekleden.Het zijn nl. geen mensen.En zeker niet alleen met de kerst nog wel hun mond open doen.

65.  harry van groen 

17 Dec 2007 om 16:05 

Mevrouw ter Horst voelde de bui al hangen,die behoefde geen excuses. 
Zij ,en het hele kabinet,kunnen hun politieke excuses maken om op te stappen voor de kerstrede.Niet dat dat 
voldoende is ,maar etisch gezien op zijn plaats. 
Dat heb ik haar geschreven ivm met zoek raken proces verbaal bij de politie ,en geen hoor en wederhoor 
toepassen. 
Ik heb niet vernomen dat de zaak geseponeerd is. 
De Hoge Raad en college van PG’s heb ik wederom klachten ingediend,nu maar voor rechters die willens en 
wetens recht blijven maken,terwijl 15 mensen voor deze obstructie hun leven gaven. 
Als de deken,raad en Hof van Discipline geen advocaat toewijst,terwijl dat wel moet volgens de wet en 
grondwet ,dienen zij een ieder ,rechter,advocaat etc,in te lichten,dat ZIJ dat beslist hebben ,zodat Ik dat niet 
behoef te bewijzen,en daarmee rekening houdend met uitspraken van de onafhankelijke rechter.

66.  harry van groen 

18 Dec 2007 om 11:32 

Vorige week heeft een militair object veel schade aan burgers aan gebracht. Met een beetje kwade wil kan je 
ook zeggen dat dat een terroristische aanslag was.Met een ander object ,zoals een sportvliegtuigje met arabier 
als piloot ,en een ander referentie kader waren de koppen in de kranten heel anders geweest.Vooral in de 
telegraaf.

67.  harry van groen 

18 Dec 2007 om 11:54 

Onze joods christelijke minister van justitie ,met onze joods christelijke beschaving,is nu ,terecht, tegen 
vlindermessen ,en andere steekwapens.Zeker als je er iemand mee bedreigd ,of wil doden.Alleen weet je nooit 
of iemand daar mee dreigd of wil doden. 
Zo was het dan ook bijzonder dat de heer BOT,diplomaat,zei dat de politicus BALKENENDE hem een mes op de 
keel had gehouden.Je zal dus nooit weten of BALKENENDE ook doorgedrukt zou hebben,maar de dreiging was 
er ter dege! 
Dat NORTHOLT een mes op de keel van onze joods christelijke minister zette ,zodat de minister verraad aan mij 
en het volk pleegde door een corrupte partij ,was niet van belang,nee eigen belang. 
Je zou ook kunnen zeggen:je moet op de knieén.Dat moets ik van de voorzitter ,landverrader Zoutendijk ,had 
hij ,weet ik via,via,uit raad van bestuur van Delta Lloyd.Veel verschil maakt het echter niet ,want Delta Lloyd 
heeft anderen wel het mes op de keel gezet ,en die hebben net zoals vele joodse mensen in de oorlog maar de 
eer aan zichzelf gehouden ,en er zelf maar een eind aan gemaakt. 
Zo ziet U net als bij Rasmussen ,hoe dat gaat werken.Een uitdrukking gaat werkelijheid worden 
Als je ouder wordt heb je door dat bepaalde mensen echt geen geweten hebben .Een uitzending over Bijna 
Dood Ervaring van de EO bevestigde dat.Die mensen kunnen daar echt niets aan doen. MAAR laat die mensen 
niet de dienst uitmaken ,want uit de geschiedenis leren zij niets ,want die vervalsen zij in een beschaafde 
falliete staat. 
Hopenlijk heeft dit kabinet een geweten ,en laten zij deze vallen middels de nog bestaande VVD. 
Als normale mensen falliet zijn ,zijn alle handelingen strafbaar in deze. 
Met dit NOOD kabinet werkt het nog steeds niet.Dus moord!

68.  harry van groen 

19 Dec 2007 om 11:38 

Ik ken alleen mijn zaak ,zo dat ik over andere zaken niet oordeel ,trouwens het liefst blijf ik bij de feiten. 
Nu lees ik dan over de rechtelijke dwaling van de heer Hubbe. 
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Waarom, in het kort, niet bij elke zaak ,wat of wie dan ook ,alles,bij het begin ,in een computer stoppen.Met 
aale gegevens,wetten,jurisprudentie ,of persoon of bedrijf een strafblad heeft,of al eens veroordeeld is etc.Bij 
start mag het verleden nog niet tellen, 
Dan komt daar een vrijblijvend algemeen oordeel uit. 
Dus voor de diefstal van incassoburo’s ,deurwaarders etc ,komt er dus een oordeel. 
Buiten dat veel dan zullen gaan schikken ,zeker als er een uitspraak komt van 50/50 ,40/60.Komen zij er niet 
uit gaat de normale rechtspraak in. 
Mijn ervaring is dat advocaten al snel zeggen ,vooral bij banken ,verzekeringen ed ,:U heeft geen poot om op te 
staan. 
Als je dan toch doorgaat zagen zij die poten wel onder je vandaan.Immers zij kennen het systeem.In deze 
zaken komen zij 50% van de rechters tegen die daar bijbanen hebben,zo structrueel van een waarheid een 
onwaarheid maken. 
Bij een computer uitspraak kan je dus zien of je echt geen poot heb ,of de rechter corrupt is ,maar heeft de 
rechter ook nog eens een ander referentie kader.Let wel hij blijft zelf verantwoordelijk voor zijn uitspraken.Wat 
op zich ook weer zijn gevolgen moet hebben,nu gaan te veel ambtenaren vrij uit. 
In mijn geval zei mijn advocaat ,corrupt bleek later ,U heeft geen poot om op te staan.Ik heb toen eeen advies 
gevraagd bij een advocaat ,Die stelde U gaat deze zaak winnen.De belangrijkste getuige van de tegenpartij zegt 
dat u de waarheid spreekt.Nou met volle moed liet ik mijn advocaat zijn werk doen ,ik had toen al door dat een 
klacht tegen hem ik het ook nooit meer zou winnen ,wat nu nog blijkt volgens het fascistisch systeem.Ik had 
vertrouwen in de rechter ,die nog wel op het laats mompelde ,als ik u was zou ik maar een andere advocaat 
nemen.Maar dat kon niet meer! De gevolgen kent u nu inmiddels wel. 
De heer Hobbe stelt terecht ,met zijn geweten en referentiekader ,ik heb onschuldig 8 jaar gezeten

69.  harry van groen 

19 Dec 2007 om 11:55 

Maar het meest frustrerende is dat ik al 25 jaar schuldig wordt verklaard ,in naam van de koningin ,in ettelijke 
procedures ,omdat HM wetten bekrachtigd ,in het voordeeel van de klasse justitie en de oranjes ,Tweede 
kamer ,rechters etc gewetenloos recht maken -spreken doen zij al jaren niet meer. 
Ja zeggen dan deze lieden :gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen.Maar of het daar alleen om gaat is nog maar 
de vraag.Nee een heel fascistisch systeem van hoog tot laag kan dat in stand houden.Het is dan ook niet de 
vraag of ik gelijk krijg ,maar onze staatshoofden bij de hemelpoort gelijk krijgen. 
Ik ga nu niet zielig doen ,maar om gelijk te hebben in een democratische rechtsstaat,25 jaar met gerechtelijke 
dwalingen te maken hebbende ,en dan zo door een strenge maar onrechtvaardige STAATSHOOFD te worden 
behandeld ,in eigen belang ,is wel heel frustrerend. 
Als leek weet je nog niets ,maar steeds kwamen er zaken naar boven die vreemd waren ,onrechtvaardig ,ja 
zelfs tegen de wet waren.Ik dacht nog zo,n Zoutendijk laten ze wel vallen ,nee het werd steeds hoger ,de 
oranjes bleken er ook achter te zitten ,anders kon ik niet verklaren waar om beëdigde mensen zo hun nek 
uisstaken. 
Vreemd is het dan ook dat de christelijke kroon ,waar het voorbeeld in een kribbe was geboren ,Mozes zijn 
wetten stuk sloeg etc,in de schittering van de mooiste paleizen,juwelen etc,denkt even het licht aan te doen,
voor 10 minuten de eerste kerstdag ,om het licht weer snel uit te doen ,ondanks haar zorgvuldig gekozen 
woorden. 
Erger nog ,het is de vraag of zij niet de naam des HEERE ijdel gebruikt.In ieder geval bij haar taak uitvoering 
Op zo’n staatshoofd zitten vele klokkenluiders niet te wachten.

70.  harry van groen 

19 Dec 2007 om 12:03 

Geef de keizer wat des keizers is,zei Jezus. 
Zou de uitleg niet moeten zijn dat Jezus dacht tegen zo’n overmacht kan je niet op,je kan maar beter betalen. 
Maar ga wel anders stemmen ,als dat zin heeft,ga wel in het verzet ,je levensdoel zal dan ook zijn dat de 
mensen weer gaan betalen voor rechtvaardige behandeling van de mensen. 
In dit geval moest dan eerst het juk verdwijnen. 
Ook ik betaal op het laatst ,na mijn verzet,met een mes op de keel. 
Ik zeg altijd tegen mijn kinderen:doe niet zo als die mannen uit putten ,die zich dood gingen scheppen ,omdat 
het gezag dat zei.Plichtsgetrouw deden zij dat ,geen verwijt,maar amsterdammers hadden ja gezegd en nee 
gedaan.

71.  harry van groen 

19 Dec 2007 om 13:49 

De AD flikt het steeds weer.Met groot tam-tam kan je heel democratisch reageren via,of middels de krant 
Nu weer vragen aan bert Heemskerk ,voorzitter ,hoofd, van RvB.RABO bank. 
Mijn vragen in de krant ben ik niet tegen gekomen.U mag zelf bepalen of dat zin had ,of onzin was. 
Gezien het niet plaatsen met wat extra’s 
Geachte heer Heemskerk (ik acht hem dus nog) 
U bent hoofd van de bank,veroordelingen van rechtbanken ,in het nadeel van de bank,dus de klant krijgt gelijk ,
wat al een unicum is,maar u denkt natuurlijk er komen te veel klachte ,zo de imago wordt steeds slechter,bijv. 
woekerwinstpolissen,wat uw bank dan een criminele organisatie maakt.U neemt daar niet uw verantwoording 
voor! 
Ik meld U dat uw bank een criminele organisatie is ,middels mijn ervaringen.In de krant lees ik wel over een 
zelfmoord. 
U bent gereformeerd. 
Als er problemen zijn verwijzen banken naar MR,s ,een menselijke oplossing is uitgesloten. 
Deze kunnen het niet aan ,en schakelen raad van bestuur in.Die heeft wel een apparaat die de zaak in de 
doofpot kunnen doen. 
Schikken levert u nog steeds flinke winst op. 
Hoeveel winst u precies maakt ,is niet te achter halen,wel geeft u 80 miljoen; aan goede doelen 1% ?,om uw 
imago anders naar voren te brengen. 
De bank maakt (woeker) polissen 
Uw MR,s controleren die ,terwijl zij willens en wetens nu de boel gaan belazeren ,ook volgens de wet, 
dat wordt dus diefstal in vereniging. 
Natuurlijk kunt u niet alles weten van de bank ,maar natuurlijk kent u wel al die rechtszaken. 
Als u daar voor wordt aangesproken ,middels klokkenluiders,reageert u niet. 
De banken kiezen wl voor notarissen ,rechters,advocaten die over en weer ,in de toekomst wel wat voor u 
kunnen betekenen. 
U maakt dan ook misbruik van de rechtsstaat. 
U gelooft en vertrouwt uw klanten niet ,anders zou u wel anders reageren. 
De KLANT warr u het van moet hebben. 
Als middenstander had ik ook met winkeldiefstal te maken ,maar om 99% daar voor te wantrouwen ,daar heb 
ik altijd voor gepast ,die 1% van de klanten maakten voor mij niet dat ik die ging wantrouwen.Bij u is het 
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misschien 10 %,maar die zijn dan ook wel heel slim ,daar mag u wel iets aan doen ,maar de rest,moet u 
gewoon vertrouwen.

Ik kan nog wel doorgaan ,maar u zal toch echt schoon schip moeten maken,de KLANT vindt U een criminele 
organisatie

72.  harry van groen 

20 Dec 2007 om 11:20 

Die Rutger van Santen lijkt mij wel een goede parlementaire journalist. 
De wereld omroep ,en ontbijt tv moesten verdwijnen.Nu worden zij door de overheid gesubsidieerd,maar dan 
moet er in ontbijt tv wel politici hun zegje kunnen doen,soort Berlusconi achtig idee. 
In het buitenland luister ik altijd naar de wereld omroep. 
Het is een amateur club geworden ,die weinig critisch is. 
Met wilhelmus en al.Ja als je in canada zit zal dat wel emoties opleveren ,gezien een ieder wel heimwee heeft ,
naar de nederlandse identiteit 
Rutger van Santen zie ik helaas niet meer op ontbijt tv. 
Waar ik om 7 uur op RTL teletekst ’s morgens interesanten artikelen zag staan ,waren die om 9 uur ,wakker 
worden van de ambtenaren vaak verdwenen 
Nu wil de man , van een bekende televisie omroep,die alles maar mag zeggen,denkt hij,voorzitter van de VVD 
worden 
U weet natuurlijk dat liefde blind is ,zo u kan wel verwachten wat er gaat gebeuren. 
Zo stapt de heer Nijpels ,zonder enig excuus op,omdat zijn vrouw een andere baan krijgt.Vroeger kwam hij nog 
wel eens in homo bars,hij moet nu zijn prakkie gaan koken. Ik zeg dit omdat homo’s een hekel hebben aan 
mannen,vrouwen die van 2 walletjes eten ,niet om evt geaardheid. 
Een goed excuus dus ,omdat hij nog steedt strafbaar is ,zo HM en mij beledigd heeft,om uit de politiek te 
stappen. 
Echter nu gaat hij als een soort Berlusconi bij de grootste familie van nederland zitten.3 maal raden wat zijn 
taak ,bedoeling is?

73.  harry van groen 

20 Dec 2007 om 11:33 

Als je op google kijkt bij Gus Zoutendijk ,dan was er geen integere man ,dan Gus. 
Nu stel ik altijd ,en tot mijn genoegen wordt dat bij besturen nog wel eens geciteerd. 
äl heb je 10.000 medezegensschaps raden,die éne man ,aan de top ,voorzitter van R vB bijv,DIE bepaalt wat er 
moet gebeuren.” 
Nou is het dan ook vreemd dat ik in Voorschoten als klant had mevtouw Dupuis ,en de heer en mevrouw 
Bukman.Deze weten dus hoe ik mijn taak als middenstander ,en als mens uitvoer. 
Het winkelcentrum ,dat van Delta Lloyd was ,moest nodig verbouwd worden.Er waren in 10 jaar al 25 winkeliers 
verdwenen,falliet gegaan,terwijl de bouwmarkt ingetort was wilde Zoutendijk toch de volledige huurpenningen 
hebben. 
Door mijn ondernemersschap ,ik had de meeste mensen uit de wijk,hield ik dat dus 10 jaar vol. Maar hoe 
zoutendijk dan ging handelen ,kon een ieder lezen in het plaatselijke blaadje.Nou het was een onmens. 
Dat hadden mevrouw Dupuis ETHICA -VVD ,en de heer BUKMAN ook ex voorzitter van tweede kamer dus 
kunnen weten. 
Helaas hadden zij geen geweten. 
En de heer Zoutendijk had zoveel macht ,die genoot daar echt van

74.  harry van groen 

20 Dec 2007 om 15:02 

Bij het scheiden van de markt leert men…. 
Waar rechterhanden van ministers hen na 4 jaar nog niet kennen ,weet je dan ook nooit of ex rechters ,zoals 
Boris Dietrich of Aleid Wolfsen door de rechtelijke machtnaar voren zijn geschoven ,de tweede kamer ,of dat zij 
werkelijk begaan zijn met de rechtspraak. 
Het enige positieve van de heer Wolfsen is dat ook ambtenaren en politici voor hun “FOUTEN” vervolgd kunnen 
worden. 
Het plan is vorig jaar ingediend,wanneer het ingaat ,of moets ingaan is mij niet bekend.Wel weet ik dat de 
plannen van de heer Hirsch Ballin pas over 4 jaar moeten zijn verwezelijkt.En dat is nog een hele tijd. 
Natuurlijk kunnen ambtenaren en politci nog steeds om andere redenen vervolg worden art 350 t/m 369 
Niemand staat boven de wet,terwijl dat al eeuwig bekend was. 
De regels gingen uit van de GEDACHTE dat overheden ,lees beëdigde ambtenaren niet door de beëdigde 
ambtenaar rechter,maar door het parlement ,de beëdigde gemeente ambtenaren of raad,de rekenkamer,oa de 
heer Koning,of de ombudsman ,die geen lintje heeft gekregen,moeten worden GECONTROLEERD. 
Ik heb geen bericht ontvangen ,van wie dan ook van de tweede kamer ,zo25 jaar lang,dat dat ook serieus 
gecontroleerd ging worden /zie de site.Wel naief zo´n opmerking 
Ik dacht altijd dat alleen HM onschendbaar was ,in ieder geval die deze regels hiervoor bedacht en uitgevoerd 
heeft zijn dan ook crimineel Om zo´n een beroepsgroep af te schermen ,in eigen belang. 
Als rechter weet de heer Wolfsen dat dit dan ook niet gaan werken ,zie ook uitspraak ter Horst ,klokkenluiders,
wat nog komt. 
Het OM deed nooit onderzoek ,dus ook niet voor strafbare feiten ,omdat de verdachten een immuniteit genoot. 
Politici stapten wel eens waar op,maar dat had geen waarde ,immers in vele gevallen wist het gepeupel niet 
waarom. 
Zo zijn Voorhoeve,Zalm NOOIT opgestapt ,terwijl mevrouw Dales ,als zij nog had geleefd,als enige die het over 
de corruptie van ambtenaren had,om haar eigen ideeèn had moeten opstappen ,wat wel heel wrang zou zijn 
geweest. 
Het achterlijkste komt nog ±Een gevaarlijke seriemoordenaar mag daarom best een nachtje in een cel zonder 
rookmelder slapen ,dat is geen FOUTJE.Als hij zijn stroppie niet in behoeft te leveren ,zo ook miet.FOUTJE 
BEDANKT ,de rechter spreekt al voor zijn beurt recht ,immers in alle cellen zal nu wel een rookmelder zitten ,na 
de Schiphol brand ,De enige misschien niet is de politie cel,waar hij alleen nog maar zit als VERDACHTE,
waarvoor de ambtenaren ,overheid is zo niets zeggend,altijd voor VERANTWOORDELIJK blijft,zo ook het 
ontsnappen. 
U ziet nu hoe een politicus ,maar ook een rechter ,zo burgemeester kan denken.

75.  harry van groen 

20 Dec 2007 om 15:15 

De heer Wolfsen wordt nu burgemeester ,in de plaats van Wiarda/heeft nooit zijn woorden behoeven terug te 
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nemen corruptie Amsterdamse agenten,mevrouw Dales ,die daar ter kerke ging,haar vriendin zal wel niet van 
haar gehouden hebben ,want als zij de gelegenheid krijgt een meerwaarde voor mevrouw Dales haar motieven ,
verantwoording etc,te schenken ,middels onderzoek corruptie gemeente raad ,ambtenaren van de gemeente 
Leiden,gaat zij daar niet op in. 
Maar het is ook de plaats van mevrouw Samson /Geerlings ,lid pg´s en hoofdofficier.Zij pleegt obstructie in een 
art 12 procedure ,geeft aan als uitspraak ,dat ik een procesverbaal bij de politie moet laten opstellen,geen hoor 
en wederhoor. 
Proces verbaal is na 4 jaar eindelijk ,door tussenkomst mevrouw ter Horst eindelijk opgesteld ,maar nu weer uit 
de computer VERDWENEN.Zo lust je er nog wel een paar. 
Dus heer Wolfsen ,2 januarie op rapport mevrouw Samson /Geerlings,U kan al meteen goed aan de bak.Een 
individuele zaak zou De heer HIrsch Ballin zeggen ,wordt een landszaak. GEEN FOUTJES MAKEN ,HOOR!

76.  harry van groen 

20 Dec 2007 om 15:31 

Mevrouw ter Horst is tegen een vergoeding van klokkenluiders.Zij weten de weg wel,vindt zij. 
Het blijft van de gekke dat ambtenaren ,wie dan ook ,de dienst uit blijven maken ,voor foten en schades ,die zij 
maken 
Haar kerstboodschap zit in een mand met flessen,zo dat de jeugd ,oudjes ,maar ook de middelbare leeftijd daar 
naar kunnen grijpen,want als atheist behoeft zij in iedergeval niet ergens nog in te geloven. 
Als compensatie grijpt zij naar de fles ,maar heel kinderachtig moet de zaak wel in een doofpot verdwijnen. 
Aangezien drank meer stuk maakt dan je lief is ,weet je nooit wanneer die alcoholisten een stuk in de kraag 
hebben. 
Betiteco croes speelde daar altijd handig op in. 
Overdag flink de fles rond laten gaan ,en dan ´s avons onderhandelen. 
Nee wilsonbekwaam waren zij niet ,heeft de nederlanse staat wel een vermogen gekost. 
Ik heb al heel wat drank doden meegemaakt.U moest eens weten ,wat dat inderdaad stuk maakt.De dader 
heeft er vaak niets van.Maar om dat in de doofpot te doen ,is nog crimineler. 
U doet met kerst nog meer in doofpotten,zie boven.Als een ware Hans Klok laat u gewoon een procesverbaal 
verdwijnen,die te maken heeft met mijn rouwverwerking,maar ook mijn pensioen. Maar ik ga niet naar de fles 
grijpen ,zo ik pleeg geen zelfmoord , 
Dat is wel het laatste wat ik het schorum zou gunnen,en zou doen. Stellen mijn ,ja maar dat is dan ook het 
laatste wat je kan doen

77.  harry van groen 

20 Dec 2007 om 18:48 

i

78.  harry van groen 

21 Dec 2007 om 10:57 

Gelukkig zijn er nog nuchtere weldenkende mensen. 
Zo maar een ingezonden stuk in de AD,ondanks dat ik er niet van houd ,gebruik te maken van anderen, 
Ook politici kunnen voor hun fouten worden vervolgd. 
Als het inderdaad mogelijk wordt om politici en ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen (nu ook voor hun 
fouten) maak ik mij grote zorgen om het aantal rechters dat beschikbaar is.(als die al te vertrouwen zouden 
zijn,en computer uitspraak evt bij schuldbekennen ,direct ontslagen ofde bak in ,of andere maatregelen) 
Stel dat de bouwfraude ,de aanleg van de betuwelijn,wiselkoers (van Zalm)_corruptie bij alle overheden,politie,
rechters,Om ,tweede kamer ,kabinet etc,etc,-nu speelde . 
De rechtbanken zouden snel overwerkt zijn van het aantal rechtszaken wegens diefstal (in vereniging) fraude 
(SMAAD) en MISMANAGEMENT. 
een lezer van AD. 
IN deze mensen een welbehagen!

79.  harry van groen 

21 Dec 2007 om 11:29 

Heel veel mensen denken dat de toespraak van HM zelf is met prinsjes dag.Begrijpelijk ,want het is al 
verwarrend genoeg. 
Ook denken veel mensen dat haar ingewikkelde ,politieke,kerstrede ook onder haar verantwoordelijkheid vallen. 
MIS ,dat is nog altijd onze zich minister-president noemende christelijke BALKENENDE. 
Zo is hij ook als voorzitter verantwoordelijk voor de daden van onze zich noemende minster van justitie ,BVD 
binnenlandse zaken,financieën etc. 
Ook bij FOUTJES.

80.  harry van groen 

26 Dec 2007 om 12:42 

Kersrede 
Wat leven wij toch in een wonderbaarlijke tijd met haar techniek.Op eerste kerstdag luisteren en kijken wij naar 
de kerstrede van een mens dat boven ons staat ,maar niet onder ons is.HM was al vertrokken naar het 
buitenland .Ik denk ook omdat de nederlanders ,die allen te samen komen ,juist met kerst,toch niet bestaan.
Dat de duitser terdege bestaat bleek wel de massale vluchten van onze nationale trots in 1945 naar oa. 
Argentinië.In een flits dacht ik nog aan HM Wilhelmina ,die met één been op de duikboot nog schreeuwde 
Mensen hou vol! U weet wel,die van eenzaam maar niet alleen.,terwijl HM onderdook 
Mijn referentie kader zegt mij ,dat het vrij brutaal is als in een land NIEMAND maar dan ook NIEMAND haar 
verantwoordelijkheden kent of neemt ,da zgn met de gratie Gods een kerstrede te houden. 
In een echte Heilstaat zou het inderdaad zo moeten zijn ,zoals HM het verwoordde,maar je kan wel zien dat HM 
hoog boven het gepeupel staat. 
Ieder mens is gelijk ,wat weer niet wil zeggen dat er ,net als in de dierenwereld,een leider moet zijn. 
,zo ook dat die respect moet verdienen.Ooit is er in onze christelijke staat gedacht ,terwijl er toch in de bijbel 
staat,dat wij Baäl niet mochten verafgoden ,wij gaan koningen beëdigen ,wij maken hem onschendbaar ,we 
verwennen hem,en maken er een God van.Weinig christelijke gedachte trouwens ,terwijl Jezus zich onthield van 
enige luxe. 
Natuurlijk mogen leiders privileges hebben,maar met mate. 
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Om het dan over vrede te hebben ,terwijl het land een veenbrand van oorlog heeft,getuigd van geen realiteits 
zin. 
Zo ook de zin van het leven 
HM zal wel lid zijn van een knipseldienst,zal toch wel uittreksels ed krijgen van wat er op internet over haar 
staat ed. Dat de MENTALITEIT van zeker beëdigde ambtenaren moet veranderen,waar geen recht is regeert 
GAJES,is niet van mij maar van Hoogleraren.HM moet niet wijzen op gebrek aan dialoog bij het gepeupel ,maar 
haar beëdigde ambtenaren ,zoals politici ,rechters,zo ook advocaten ,notarissen ,die HM weer verwende 
mensen van heeft gemaakt. 
HM zou eens de beëdigingen van ministers ,moeten TONEN ,wat in België heel gebruikelijk ,zo ook een eer voor 
de familie van de beëdigden.Wat ik weet ,kan ik mij niet voorstellen ,dat ministers beëdigd zijn. 
,wat nu ook weer blijkt gezien verzoek tot strafvervolging,wegens dood door schuld,van rechters bij de Hoge 
Raad en PG college,wat weer voor verantwoording is van de ministers van Bi Za ,Justitie,die deze dus niet 
behoeven te nemen. 
Als de Kroon zaken in een doofpot doen ,behoeft daar dan geen vergeving tegenover te staan.Vergeven doe je 
iemand die schuld erkent ,of excuses aanbieden 
Een Koning dient een verbindende karakter te hebben,Door familie omstandigheden drijft U een wig. 
In mijn geval,ik ben geen één rechtszaak ZELF begonnen,en dat zijn er tientallen.U kan mij in die 25 jaar op 
geen leugen betrappen,terwijl ik tegen een muur van leugens op loop.Leugens daar heeft de geschiedenis en de 
waarheid niets aan. 
Het is gewoon Maffia,rechters politici ,burgemeesters,etc. 
Daar doe je niets tegen,alleen de kroon kan dat nog keren. 
Ik heb daar VREDE mee ,dat ik in een fascistische staat leef als individu doe je daar niets aan .Tientallen keren 
heb ik schuld gekregen ,terwijl als ik een goede ,integere advocaat had gehad,dit niet het geval zou zijn 
geweest.Tientallen procedures zijn diefstal in vereniging geweest,zo ook de proceskosten.Geen rechter die het 
woord schikken in zijn mond heeft gehad.Nee het systeem moets gelijk hebben. 
Waar ik dacht dat de VVD in 1989 wel zou zorgen dat de kankergezwellen uit de partij zouden worden gesneden,
werd het alleen maar erger ,korthals altes werd minister van staat,korthals,Dijkstal,Voorhoeve,etc kregen zelfs 
volop de gelegenheid obstructie te plegen.NIEMAND,maar dan ook NIEMAND heeft ook van U opdracht 
gekregen daar iets aan te doen.NIEMAND heeft dus VERANTWOORDING.Ben ik mijn broeders hoeder? zullen zij 
wel gezegd hebben ,terwijl ook u niet de splinter uit uw eigen oog heeft gehaald. 
Natuurlijk denk ook ik ,zo gaat dat niet meer,maar steeds weer loop ik tegen de MAFFIA op ,dan met huur 
gevallen ,dan art 12-19 ed,dan gemeentes ,dan banken ,noem maar op.Du s zolang het systeem blijft bestaan ,
is er geen oplossing. 
U bent misschien blij even niets met die misselijk makende s slangenkuil te maken te hebben ,het gepeupel zal 
wel weer volgend jaar horen wie de beste was. 
,terwijl de louis dór pris beter zou zijn.

81.  harry van groen 

26 Dec 2007 om 12:59 

Door al die beëdigde ambtenaren wordt al gauw heel onvolwassen gezegd: 
Tussen gelijk hebben ,en krijgen zit een heel verschil. 
Het gaat er dan ook niet ok of ik gelijk krijg ,maar HM en al die beëdigde ambtenaren bij de hemelpoort. 
Kersrede,is de kers op de appelmoes.

82.  harry van groen 

27 Dec 2007 om 13:43 

Omdat ik de telegraaf later doorneem ,omdat ik niet geabboneerd ben,nog enkele kerstgroeten voor onze 
jongens in den vreemde. 
Van middelkoop,minister van OORLOG:wij staan achter jullie. 
Dat lijkt mij niet meer dan wenselijk,hopenlijk ook achter Eric O.,politiek gezien. 
Donner,ex minster van justitie,nu sociale zaken :Onze steun,Gods zegen.Lijkt Bush wel ,The Lord dit ,The Lord 
dat,terwijl er toch duidelijk in de bijbel staat :Gij zult niet doden (of er toe laten zetten) 
Bos;Een veilig (in een onveilig gebied )Gezond (met al die kogels en die mijnen)en succesvol (waarmee?) 2008 
Balkenende :Veel respect,waardering,voor het belangrijke werk (voor de rechtsstaat heeft hij geen respect,zo 
ook de krijgsraad) 
Rouvoet”:Gods zegen….Ik denk het niet. 
Ella Vogelaar zegt nog per 7-12-2009 
Frans Timmermans : in gedachten zijn wij bij jullie, 
En dan respect ,respect ,ook van Guusje ter Horst,die respectloos processen verbaal laat onderduiken, 
Ja ‘het zijn me een stelletje. 
In de telegraaf stellen zij nog ,dat uit de actie de nederlanders massaal achter onze jongens staan.Daar twijfel 
ik dan ook niet aan,MAAR ZIJ HADDEN NIET UITGEZONDEN MOGEN WORDEN,politiek gezien! 
BALKENENDE,de hele tweede kamer (ZIJ die tegenstemmen weten al lang dat er voor gestemd zal worden) 
Staan achter HM en verlenging,maar nemen niet hun politieke verantwoording! 
Trouwens aan de stemmen verhouding kan men zien dat de tweede kamer al lang geen afspiegeling is van onze 
democratisch denken.Meer dan de helft is tegen verlenging,terwijl zo’n 20 % van de kamer.Het was dan ook 
een POLITIEKE beslissing. 
Er wordt trouwens altijd gesproken over de donkere dagen voor kerst,terwijl de aankondiging van een geboorte 
al veel voorpret geeft ,Dan werd er nog eens meer over de dood en dippies gesproken,laat u niets aanpraten,
maria was te VREDE met een kribbe. de MENS wil geen oorlog,dat is de politieke elite.Wanneer ben je een 
terrorist? De stenen gooiende palestijn ?Al die terroristen hebben met onmacht tegen de macht te maken.
Vloeken mag niet ,maar de elite kan je wel het bloed onder de nagels vandaan halen.De beschaving wordt wel 
erg op proef gesteld door de leugenachtige gajes ,dat regeert,of deel uitmaakt van die regering.

83.  harry van groen 

27 Dec 2007 om 17:42 

De jurist Hirsch Ballin heeft geen kerstgroet gebracht,hij is ook nog eens een politicus waar voor de haan al 3 
maal gekraait heeft

84.  harry van groen 

28 Dec 2007 om 11:58 

HM had de eer aan haarzelf moeten houden,met de kerstrede. 
Nu laat HM dit over aan de politiek ,die niets met de waarheid heeft,maar alles met gelijk hebben en krijgen. In 
bepaalde gevallen zie je dat er niet zo verschil zit tussen de partijen ,en sluiten zij zichzelf,immers zo is de 
POLITIEK verantwoordelijk voor de daden van HM.Nu stelt Wilders al :ik val BAlkenende daar niet mee lastig,
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terwijl hij de hoofdverantwoordelijke in deze is.Zo ook de herdenking van de heer Lunshof,die veel voor de 
politiek en de Oranjes heeft betekend. 
Het ware niet egoistisch geweest als HM met kersthad mede gedeeld ,met HAAR GEWETEN ,die soldaten 
moeten direkt thuiskomen.Als MOEDER van een militair ,die net als andere soldaten hebben moeten tekenen,
dat zij uitgezonden kunnen worden,wil ik niet hebbendat mijn zoon ,net als Vietnam,Irak ed,in een Las vegas 
terecht komt.Zelf zou ik er niet aan moeten denken dat mijn zoon daar heen gestuurd zou worden ,zeker als 
niemand weet wat de werkelijke politieke motieven zijn.Dan had je natuurlijk de poppen aan het dansen gehad. 
Nu gaat er iemand mee vandoor,die niet geloofwaardig is.Wij hebben GODSDIENST VRIJHEID.Als mensen zo 
nodig 2 paspoorten moeten hebben,en het gastland schade ,hinder ondervinden van deze GASTEN (arbeiders-
had ze een jaar contract gegeven,met onkostenvergoeding,zakelijk gezien) De Koning van dat land ze zelf terug 
moet halen ,omdat zij geen respect,wat in de koran staat,voor hun gastvrouw of heer hebben.Straf ze dan 
volgens die koran ,zo als je zgn christenen ook in nederland in de strafmaat moet meenemen.Het misbruik 
maken van het beédigd zijn wordt om geloofwaardigheid,nooit of haast nooit bestraft.Zelf heb ik ook 30 
marokanen in de winke;l gehad,omdat een jongen ,mij heel brutaal provoceerde,waar ik meteen korte metten 
mee heb gemaakt.Ik heb toen gesteld ,dat ik hen altijd hetzelfde behandelde als iedere andere klant,en dat ik 
met RESPECT dan ook behandeld moest worden,wat ook in de Koran staat.Nooit meer last gehad,en wij zeggen 
elkaar nog vriendelijk gedag.Ook in Voorschoten heb ik menig kind ,haast letterlijk de deur uitgeschopt.Dat 
waren sleutel kinderen,van nederlandse ouders met titels ,maar als je net als met duitsers even liet zienwie de 
“baas”was,was je de volgende dag zo”n peer.

85.  harry van groen 

28 Dec 2007 om 12:45 

Er is genoeg stof op deze site,om mijn uitleg van de kerstrede uitte leggen,vandaar in het kort; 
In het duister van de tijden? 
Naasten liefde als je de rechtsstaat en democratie zo voor de voeten loopt. 
Goede verhoudingen van beÉdigde ambtenaren?,die hoe harder zij tegen je optreden ,willen bewerkstelligen 
dat ZIJ gelijk hebben,zoals rechter,advocaten etc.(hoe harder zij optreden ,hoe meer ik,gelijk krijg,maar zo niet 
wil hebben) 
Ik heb geleerd ,in een fascistische staat ,zeker te zijn met mijn onzekerheden.Mijn ZELFVERTROUWEN ,zo 
GELOOFWAARDIGHEID heb ik niet verloren. 
TOLERANT? lees mijn ervaringen zou ik zo zeggen 
De MACHT verscherpt de tegenstellingen,niet het INDIVIDU 
Grofheid wordt geprovoceerd. Een MENS is ook maar een MENS.Zo vind ik het tolorant ,dat alle klokkenluiders 
nog steeds in de leer van Ghandi geloven,en GEWELDLOOS in het verzet gaan.Natuurlijk wordt de politiek over 
een kam geschoren,omdat zij de rijen sluiten ,in HUN belang,en geen verantwoording nemen.UITSPRAKEN van 
een politici die MOETEN als waarheid worden genomen De RECHTSSTAAT isoleert mensen,middels oa de 
persvrijheid,die U in de hand heeft ,zodat zij geen vuist kunnen maken,van al de ONRECHT in deze 
verdraagzame heilstaat. 
IK ben het eens dat een maatschappij die in zichzelf is gekeerd,sluit ook de ogen voor de anderen,ontloopt 
VERANTWOORDELIJKHEID voor GERECHTIGHEID ,maar als daar niemand wat aan doet,zal er nooit 
SOLIDARITEIT zijn.! 
In wat een mens diebaar is en heilig,ligt de grootste kwetsbaarheid.Toch deporteerd UW staat,Steelt Uw staat,
frustreert rouwverwerking door de door uw beédigde NOTARISSEN-Toch verleent u eervol ontslag aan deze, 
ondanks mijn verzoek dat NIET te doen.Zo ook rechters etc,die zelf nog denken dan zij de grootste nederlander 
zijn bij hun fascistiche uitspraken,waarvoor velen al hun leven lieten,omdat zij niet tegen de Oranjes op konden.
etc 
U provoceert dus ,met uw rechtsstaat agressie 
Ik heb vrede met de MAFFIA,zo die vertrouwen is ver te zoeken. 
Allen moeten zich aan de wet houden,toch is er klasse justitie,het ontkennen van een ieder is ook crimineel! 
Heus alles kan simpeler worden opgelost ,dan dat U stelt. 
Strafvervolging,geen doofpotten,maar dan ook iedereen behandelen volgens die wet,zo DISCRIMINEERD U 
VELEN._wat weer strafbaar is_ 
Negatief en positief bestaan niet door politieke uitspraken 
Dat is UW referentie kader. 
20 JAAR is er geen DIALOOG met wie dan ook,omdat zij bang zijn voor hun MACHT of POSITIE.Deze OORLOG is 
dus dan nog lang niet aan zijn eind,laat staan VREDE. 
Als middenstander moest je wel een sociale vaardigheid hebben,dat kan je niet van uw ambtenaren zeggen,zie 
uitleg. 
MEDEMENSELIJK?Ik kan U dat allemaal wel gaan uitleggen,maar van gajes kan je niet zeggen dat zij dat zijn . 
Wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijk anderen 
respecterenen ontzien.Dat blijkt wel dat u niet van de deze wereld bent.Het zal in ieder geval niet voor u 
opgaan,met zo”n vader die al niet te vertrouwen was met alleen al de vrouwtjes ,maar als u mijn verhaal had 
gelezen (ik ben niet voor niets zo openhartig)dan vind ik dat een belediging voor mij! Zie BEN x bijv. 
Door de betrokkenheid van klokkenluiders kunnen wij kwetsbaarheid omzetten in kracht. 
GERECHTIGHEID groeit waar VREDE is. Maar wat als die er niet zijn? 
Zo kan men dat ook niet zaaien ,of oogsten 
UW POLITIEKE functie overheerst meer dan dat u toegeeft. 
Als politiek staatshoofd kan u als nog eerst dit staats bestel veranderen,daarna inderdaad geen enkele politieke 
bemoeienis meer.

86.  harry van groen 

30 Dec 2007 om 15:39 

Dat onze joods-christelijke beschaving niet meer geloofwaardig is,weten wij zo al wel.Maar dat onze Kerk niet 
meer geloofwaardig is,daar willen wij nog niet zo aan. 
Ik ben er voor dat in de tweede kamer een dominee zit ,zo ook rabbi,prieter,iman etc. 
Dat dominee Jacobine Geel dat een beetje begrepen heeft,en lang ook niet de slechtste is,is zij voor de politiek 
af en toe wel een beetje te naief 
Zo vond zij een opmerking van een marokaan anti semitisch t.o.v.9/11 en nu beseft zij niet dat wij nog steeds 
in de soap Das Leben der Anderen zitten. Uileg zie deze site. 
Zoals U weet heb ik dominee gebeld ,dat de vader van maixima wel moest komen in de kerk,waar de dominee 
mij gelijk in gaf.De leiding was bij de heer kok ,in de kerk vond hij. 
De dominee geschreven dat de heer van liepen -biesterveld in het niemandsland begraven moest worden,
immers hij was niet trouw geweest aan de kerk ,zijn vrouw ,vaderland en moederland etc.Nooit iets vernomen.
Nu was de heer Balkenende een paar weken te voren ontboden op Soestdijk ,en hadden een overeenkomst 
gesloten, zo dat dzez eervol begraven zou worden.Wat nog steeds bindend blijkt te zijn. 
Dan hebben wij een doop, die nu niet bepaald kindvriendelijk was,met het hele kabinet etc in de kerk ,ja zelfs 
de grootste atheisten. 
Zo ook de Matheus passion,alle maal voor in de kerk. 
Heel veel mensen hebben de kerk verlaten ,in de jaren 60, juist omdat voorin de kerk mensen zaten die door 
de weeks de boel belazerden. 
Mijn opa en oma zaten haast elke week in de kerk,in Breukelen.Bij een ervenis zaak heeft een ex fortis 
directeur zich opgedrongen,van de kerk. U weet hoe dat gaat die man is van de bank ,van de kerk ,zo integer.
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Dat dze man haar scherp de oudjes uitzoekt zonder kinderen,afspraken maakt met notarissen etc,is u bekend.
Toe een tante van mij ,kinderloos stierf,en ik daar direkt naar toe ging,werd ik al in de auto gebeld,dat als ik 
bewijs van erfrecht niet zou tekenen,dat mensje,zoals hij dat noemde ,niet gecremeerd worden.Ik zei nog ,dat 
de lijkenwet daar wel voor zou zorgen in ieder geval.Dat viese mannetje drong zich ook op ,om naar de 
dominee te gaan.Als neef ,ga je dan tot je diepste emotie,met zo,n gangster er bij,die je later ,net als 
advocaten je grijpt op je emotie. Bij het condoleren-zwakste moment-zei hij nog dat wij maar moesten praten.
Wat natuurlijk niet gebeurd is ,gezien z’n criminaliteit.Ik heb nu de dominee maar geschreven,dat waar rook is ,
is vuur ,wat de mensen natuurlijk denken,bij mijn familie.Hij blijft de integere man,de familie wordt door het 
slijk gehaald ,Ik voel mij aangerand,en ik sta nog steeds onder de douche met mijn rouwverwerking.Nu weet ik 
dat weleens waar Jezus de hoeren -ziel en lichaam verkopend- entollenaars -de bank mensen van toen- uit de 
tempel smeet ,ik dat niet kan verlangen van de dominees,maar zij kunnen deze mensen wel op hun christen 
zijn wijzen ,zo schuld en boete. 
Zo lees ik in de krant ,dat een man een paar borsten greep ,80 uren werkstraf krijgt ,terwijl hier in de buurt 
een man elke week aan meisjes zit ,in de kerk ,en de dominee dit weet, maar daar niets aan doet ,zo zelfs 
totaal geen straf krijgt. 
Zo al die geestelijken moeten wel geloofwaardig blijven,zo ook de kerk.

87.  harry van groen 

30 Dec 2007 om 15:47 

Zo hoorde ik gisteravond in rayman is laat,dat zijn streng gelovige vader, van Jan Wolkers uit de 
AMSTERDAMSE politie was gegaan ,omdat hij in de doofpot moets stoppen ,dat prins hendrik KROONJUWELEN 
ruilden ,voor nummertjes. 
Die man heeft door zijn geloof in de kerk,maar ook in de oranjes ,daar zijn hele leven gewetenswroeging van 
gehad. 
Wilhelmina had er geen geld voor over,haar schoonzoon had er van geleerd ,en zette zo zijn eigen systeem op,
de kroonjuwelen van de democratie en rechtsstaat te verkwanselen,voor ordinaire nummertjes. 
HM wanneer komen die juwelen weer terug ?

88.  harry van groen 

1 Jan 2008 om 21:07 

Met het ouwe jaar verdewenen veel raketjesin de mist. 
Zo had de AD,die met mijn referentie kader een aardig foute krant begint te worden,met veel tam tam een 
interview aangekondigd,dat onze Edje raketje,een beter bedje in het verre oosten aan het maken was.Heel 
trouw ,volgde hij zijn vrouw. 
Maar als je beter leest,blijkt dat toch wel een beetje anders te liggen.3 dagen in de week heeft hij in nederland 
nog zo zijn werk ,plus nog al die commissariaten die hij zeker niet zou opgeven. 
Zijn vrouw krijgt zo,n wereldbaan dat zij Ed niet kan gebruiken daar,daar kan zij nooit geen tijd voor hebben,zo 
Ed in nederland.Nee de praktijk zal heel wat anders zijn . 
Ed gaat zo zijn weg ,zo ook zijn vrouw ,die wist waar zij aan begon,toen zij Edje trouwde. 
Net als de heer goedkoop maakt de journalist Edje mooier dan hij is,niemand zal dan ook weten dat de snelle 
Edje een landverrader is ,en HM ,de staat,het volk en mij verraadde,door een kroonbesluit ,die onherroepelijk is,
te ondertekenen,met HM.,terwijl corruptie in het geding was. 
Nu nog een lintje en je blijft je leven lang integer. 
Je hoort niets meer van die 3 wijzen uit het westen ,die over het voortbestaan van de VVD moesten beslissen. 
Alleen weet ik nu wel dat na ondertekening kroonbesluit ,snel door zijn partij genoot Korthals Altes een jaar 
later een wet werd aangenomen die kroonbesluiten verwees naar de Raad van State 
Waarom ik niet onder slachtoffer hulp viel,blijkt dat de vrouw van van Baalen daar directeur is. U weet wel die 
mijnheer die niet zelf naar Afghanistan een jaar gaat,en door weer 3 andere wijzen is bepaald dat hij geen 
fascistische ideën had.,Maar ook die kwamen niet uit het oosten.

89.  harry van groen 

2 Jan 2008 om 12:35 

Het CPB is jaloers op amerika.Dat veel amerikanen een psychiater nodig hebben,is een ieder bekend.Wel vind ik 
het altijd mooi hoe ieder amerikaan zich verbaal opstelt,dat kunnen zij goed.Maar als men het ongeluk niet kent,
kent men het geluk ook niet,zo om de hele dag daar maar te horen dat allles nice en fine is,zelfs al regent het 
pijpenstelen,daar wordt je niet gelukkiger van.Zo ook de lord die alles maar goed vindt 
Dat een ex colonie van ons moet stellen,als U de LEIDING niet neemt) in een onverantwoordelijke staat HM’,U )
deze staat’ niet voor de voeten moet lopen. 
De trent wordt nu van onze onverantwoordelijke,onvolwassen ,staat,vooral niet te zeuren.Dat 18 soldaten hun 
leven lieten bij die ex colonie,die kunnen niet meer zeuren ,zo ook de 12 uit Afghanistan.Recht ,rechtvaardig 
etc ,staat goed omschreven in onze wet ,en opvoeding.Als mensen niet opstappen omdat zij de regels hebben 
overtrededen,zoals vele gevallen op deze site va n KLOKKENLUIDERS ,dan ZEUR je niet

90.  harry van groen 

2 Jan 2008 om 18:52 

Prima die advertentie op de voorpagina van Trouw 
Alleen jammer dat het veel van de glans verliest door de volgende ondertekende. 
Elco Brinkman 
Arthur Doctors van Leeuwen 
Hans Dijkstal 
Joris Voorhoeve 
Sybilla Dekker 
Ella Kalsbeek 
Erica Terpstra 
Gijs de Vries. 
Ik ga nu niet uitleggen waarom. Ik lees alleen scheiding van staat en kerk,grondwet en wet,waar mensen zich 
aan moeten houden etc.U kent het verhaal. 
Deze mensen hebben haat gezaaid,door zaken niet te behandelen,juist tegen nederlanders.Zij staan niet stevig 
in hun schoenen tav naar wat zij juist willen uitdragen.

91.  harry van groen 

3 Jan 2008 om 10:51 
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Politici onthouden zich van commentaar op de actie in Trouw. 
Mei 1990 zei de heer Ginjaar al : mensen wij komen er niet uit.De politiek is falliet ,toch laten zij nog op hen 
stemmen.Ik heb wel 10 gevallen waar NIEMAND ook maar een dialoog met mij aangaat. Zij weten dat zij 
“schuldig “zijn,en dat als zij de rechtsstaat inschakelen onder het strafrecht vallen.Wetende dat de rechters hen 
wel volgen. 
EDje is blij dat zijn laatste werkdag een bezoek van HM zal zijn. HM moet zich dan ook wel veel doen 
welbehagen.In plaats dat hij haar openlijk zijn excuses aanbiedt,gaat hij als een soort Hekkert naast HM lopen,
heel bekwaam.

92.  harry van groen 

4 Jan 2008 om 19:52 

Iedere nederlander moet strafbare feiten melden aan OM. 
Iedere nederlander moet de wet kennen. 
In de praktijk komt daar niets van terecht.Ondanks dat je dus de wet kent,mag je jezelf niet verdedigen in 
hogerberoep of kortgeding,terwijl de rechter zelf de wet niet blijkt te kennen. 
Zo is een procedure waar een advocaat zich niet stelt,of kan stellen,nietig,zo die procedure MAG dan ook niet 
gevoerd worden.Dat weet ook de rechter,dan. 
Zo heb ik een familie kwestie met een beheersregeling verzoek.A heeft 25 % B is nog geen erfgenaam,zo ook C,
D heeft8,3 % e en Fook elk 8,3% D mag gaan beheren stelt de rechter dood leuk,terwijl B en C gewoon 
gedagvaard worden., 
Dan is de truc nog ,dat als je tekent,je ook de beide testamenten onderschrijft.terwijl corrupte notarissen die 
hebben opgesteld,bij WILSONBEKWAAMHEID. 
Begrijpt U het nog?

93.  harry van groen 

4 Jan 2008 om 20:03 

Hier lees ik,dat ons intelectuele geweten,U weet wel die met één druk op de knop gewetenloos wordt de PVDA 
ér Jeltje van Nieuwenhoven ,schriftelijke vragen,als kamervoorzitter,gewoon in de doofpot deed. 
Nu was zij niet de enige,zo na 1986 hebben velen dat gedaan,zoals Bukman, Deetman,Weisglas etc. 
Waarom niet alle vragen eerst op internet zetten,zo dat de burgers weten waar onze betaalde ambtenaren mee 
bezig zijn,en later de antwoorden er bij. 
Scheelt misschien heel wat geld ,want misschien is de praktijk al anders ,wat de burgers dan bij die vragen 
kunnen voegen. 
Zo ook elke dag in de krant welke wetten zijn ingediend,in eenvoudig nederlands. Kan de burger ook reageren 
De Staatscourant leest natuurlijk niet iedereen. 
Dat voorzitters zelf hun eigen motie van wantrouwen tegen houden was mij al bekend,Kamminga KNOV ,bijv.Zo 
ook griffiers van de tweede kamer,wat al laakbaar is,maar de voorzitter van het volk,dat kan natuurlijk niet.

94.  harry van groen 

4 Jan 2008 om 20:18 

In naam der Koningin,wordt HM een dictator gemaakt door onze deurwaarders. 
Deurwaardersregelement 
4-1 De deurwaarder wordt door de MINISTER benoemd en ontslagen,ook in INDIVIDUELE zaken dus. 
6-1 is de eed aan de GRONDWET 
10-1 bij meerdere deurwaarders krijg ik wel steeds dezelfde van Arkel in misschien wel 50 zaken.Vreemd als er 
ook nog andere zijn.Mijn zoon wordt daar op aangesproken,ambtsgeheim? 
13-2,3,4,de deurwaarderis verplicht te wegeren,indienhem door of vanwege onze minister is aangezegd,in strijd 
is volkenrechtelijke verplichtingen van de staat,waarvoor hij niet aansprakelijk is. 
30-3 de minister kan een veto doen. 
38-1 onze minister kan bevelen dat.. 
ondertekend door E M H Hirsch Ballin.

95.  harry van groen 

4 Jan 2008 om 20:20 

Mensen die beëdigd gaan worden ,zouden eigenlijk ook langs het Pieter Baan centrum moeten,of zij wel 
wilsbekwaam zijn.

96.  harry van groen 

4 Jan 2008 om 20:47 

Gedragsregels deurwaarders. 
Regel 1,lid 1 normen en waarden 
lid 2,geen misbruik maken van je macht. 
regel 2,lid1 2 geen fouten maken 
regel 3,lid 1oafhankelijk,onpartijdig,brengt ZIJN kosten slechts in rekening aan zijn opdrachtgever,geen 
schuldeiservan de schuldenaar wordt. 
4-ambtsgeheim? zie zoon. 
5-Waardigheid? bij smadelijk handelen. 
6,blijkt uit handelen niet dat de opdrachtgever op de hoogte houdt,heeft wel overleg met de in het geding 
zijnde rechter en ex advocaat van mij. 
7-1als hij vermoed in strijd met de wet te handelen,moet hij dat melden aan opdrachtgever. 
7-2en 7-3 
8,hij mag zo maar niet intimideren. 
10-1Hij dient een ieder erop te wijzen welke rechtsmiddelen open staan,in dit geval weet van Arkel dat ik geen 
advocaat kan krijgen ,middels de ettelijke procedures.Zeker in zaken waar alleen maar een advocaat moet 
stellen,zal hij toch eerst op deze advocaat moeten wachten, 
12-Hij maakt onnodige kosten,legt beslag niet op bijv een spaarrekening,nee op je inkomen ofhuis ,zaak,wat 
niet in overeenstemming is met het te eisen bedrag. 
13-1Ik zou willen dat al de procedures door een internationaal gerecht werden beoordeeld,als mijn stukken er 
nog zijn tenminste. 
14-1Heeft bijzondere woorden ,voor gewoon diefstal. 
14-2 zo ook. 
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Zoals U weetdien je een klacht in ,als je geluk hebt ,komt er nog een hoger beroep,maar dat is niet het geval,
de zaak wordt direkt geseponeerd 
In Hoger beroep mocht ik niet zeggen dat van Arkel een fascist was ,van de rechters om de hoek van het anna 
frank huis.Wel maakte zij van van ARKEL een übermensch door hem boven de wet te stellen 
Die van ARKEL gaat gewoon door,knettergek,maar wel HM aan zijn zijde.Korthals stapte wel op ,Hirsch Ballin zit 
lekker thuis onder de kersboom.Hij is beëdigd zegt hij,ja als 
Raad van State.Hij leeft naar de grondwet. 
Gisteravond hoorde ik Bram peper nog zeggen dat hij een puinhoop van zijn huwelijken heeft gemaakt,hij 
vertrouwt die vrouwtjes niet meer.Nely vertrouw ik al jaren niet,maar dat terzijde. 
Door nog snel Nijpels en Hirsch Ballin te benoemen heeft hij van de politiek ook een puinhoop gemaakt.

97.  harry van groen 

6 Jan 2008 om 16:07 

Omdat ik geen advocaat kan krijgen,ben ik maar eens naar een deurwaarder in Woerden gegaan. Eerst voor 
een oom ,die naar volle tevredenheid werd behandeld,zo de deurwaarde had zijn zaak goed gedaan.Toen vroeg 
ik of hij een zaak wilde behandelen tav een caravan bouwer,die zijn verplichtingen niet is nagekomen,en schade 
had berokkend.Eerst wilde hij dat wel doen,maar toen een advocaat van de tegenpartij zich aandiende weigerde 
hij.Hiermee bewees hij dat ik niet alleen geen advocaat kon krijgen ,maar ook geen deurwaarder. 
Wel heeft hij zijn kantoor moeten sluiten,van de minister die daar dan ook verantwoordelijk voor was. 
Als ik nu beslag wil laten leggen op gestolen gelden ,reageert geen deurwaarder,terwijl de tegenpartij vol op 
wel gelegenheid mag hebben ,van de minister dus. 
Ook verzoek via een procesverbaal ,bij de politie,voor gestolen gelden beslaglegging,helpt niet.Ook de politie 
laat diefstal in vereniging plaats vinden,wat geen civiele zaak meer is. 
Een incasso buro uit ´s Hertogenbosch dacht wat deurwaarders kunnen ,kan ik ook in een corrupte zaak.Hij 
ging de zaak persoonlijk voeren,en kon ook winnen,omdat hij de voorgaande zaken goed kende.Deze mijnheer 
van HEUMEN ging echter te ver ,vond ook de minister,en moets zijn zaak sluiten.Hij werd niet beschermd door 
de minister,politiek,vandaar.

98.  harry van groen 

6 Jan 2008 om 16:11 

Bij de vraag of mevrouw Hischi ali wel of geen nederlander is,heb ik nooit gehoord ,dat men zei,als zij het niet 
is ,en wel in de tweede kamer zit,besluiten van deze kamer dan ook op een ondemocratische wijze tot stand 
zijn gekomen,zo ook onrechtmatig zijn.Vandaar dat zij wel nederlandse MOEST zijn

99.  harry van groen 

6 Jan 2008 om 16:18 

Bij huurverhogingen ,in de jaren 90 ,kwam je eerst bij een corrupte huurcommissie,en dan moest je de rechter 
dat vast laten stellen 
Grondwettelijk,constitutioneel,en democratisch was ik het niet eens met die huurverhogingen. 
Heel wat rechters hebben dat ontkent,en hun onafhankelijke positie in de waagschaal gedaan,zeker omdat 
vrouwe justitia en de kroon toch blind zijn. 
Echter de huurprijs van 1996,voor mij ,en op mijn verzoek ,is nooit vastgesteld ,voor dat jaar. 
Toch heeft de verhuurder daar wel rechten aan ontleend,en die huurverhoging afgedwongen ,middels een 
andere rechter en deurwaarder. Zo ook aale huurverhogingen na dien,wat natuurlijk niet kan ,een verhoging,op 
een niet bestaande uitspraak ,van een verhoging.Knettergek,maar ja gekken trekken de kaart in nederland.

100.  harry van groen 

6 Jan 2008 om 16:27 

Wij moeten naar normen en waarden leven,volgens de kroon. 
Belangrijker is of dat ook ethisch is,gezien de kerstrede bijv.,zie uitleg. 
Nu heeft de VVD zelfs een ethica in de eerste kamer zitten,best mens,maar ik heb haar daar al voor haar 
benoeming geschreven,dat zij juist onethisch is. 
Zij wil niet liegen zegt zij,terwijl zij wel de slangenkuil van de misselijk makende politiek in gaat. 
Dat zij van de VVD is,is al een leugen,immers die partij mag ethisch gezien niet eens meer bestaan. 
Dat mensen dan nog zien dat zij voor de VVD in de eerste kamer zit,denken zij dan natuurlijk,die VVD is wel 
een ethische parij ,kijk maar mevrouw Dupuis 
zit er zelfs in )en wat te denken van Docters van Leeuwen,en fred Teeven ,bijv,die mijn zak dan ook kennnen 
Zo de kroon ,VVD, blijven maarheel on ethisch gewoon zitten 
Maar wel vertellen wat wij wel en niet moeten doen ,zo ook onze referentie kader daar aan aanpassen.

101.  harry van groen 

8 Jan 2008 om 11:01 

Natuurlijk moeten wij blij zijn,met elke toezicht op het recht.Nu krijgen wij rechtsstreeks ,per rv,contact met de 
rechtszaal.Buiten dat er bij die procedures al journalisten zitten,en dit altijd strafzaken zijn ,die toch al veel in 
de publiciteit komen ,zo dus al goed belicht worden,zie je nooit civiele zaken die tot strafrecht zouden leiden,
immers daardoor wordt het bewijs voor een civiele zaak sterker,buiten dat misdaad ook niet mag lonen. 
Nee ,het lijkt mooi allemaal,maar de praktijk is anders. 
Rechters en advocaten kennen bij voorbaat al de strategie,waar hun beroepsgroep ook baat bij hebben. 
Ik zal nog eens met uw advocaat gaan praten,zei een misschien wel integere rechter in 1984 tegen mij,VOOR 
de uitspraak.Dus zo werkt dat.Dan komt er nog evt een hoger beroep,of cassatie waar u NIET meer bij bent.
Dan is het nog eens vreselijk saai.Je moet privé dan ook wel erg saai zijn als MR,zo niet wordt je al gauw 
pervers ,om de spanning te compenserenDan zijn al die MR’s een meester in het op de verkeerde been zetten,
waar zij ook alle ruimte voor krijgen van de wet maar ook van de rechters,zeker als zij helemaal geen zin daar 
in hebben,om altijd dan ook een oordeel te hebben.Behalve dan als hun beroepsgroep in het geding is. 
Maar goed er is een beginnetje,alees is meegenomen in deze.

102.  harry van groen 

8 Jan 2008 om 11:12 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/506/nieuw-de-week-van-de-democratie.html (22 of 46) [3/11/2009 12:34:13 AM]



Nieuw: de week van de democratie! at Klokkenluideronline

Stel u bent “baas”,en er wordt tegen u gezegd dat uw personeel steelt,geheimen verkoopt ,corrupt is etc.Houdt 
U die werknemer nog in dienst? 
Een klacht bij de ordes is voor het WERK van de aangeklaagden.Dat die ordes met veel rook daar juridische 
procedures van maken,zo dat deze dan onschuldig zijn aan de wanprestatie,is al laakbaar,maar als je de HOGE 
RAAD ,tweede kamer,Raad voor de rechtsspraak schrijft,dan gaat een systeem sluiten ,die juist om de 
rechtvaardigheid zou moeten openen. 
Zo het antwoord van van Delden ,voorzitter en mede HOF lid rechtbank,orde van advocaten: Het spijt mij dat u 
zo teleurgesteld bent in onze rechtspraak,maar wij (kunnen)doen niets voor U.Je zou toch zeggen dat bij zo’n 
ernstige aanklacht ,en zo veel “fouten”van de rechtspraak ,zie site,dat zelfs mensen met een IQ van 80 weten 
dat er iets fout zit,de RAAD zal zeggen ,wij zullen de zaken opvragen,onderzoeken met onze kennis,gezien het 
landsbelang,en niet staats belang,gezien scheiding van machten,U eventueel om uitleg nog vragen,en mocht U 
gelijk hebben ,dit alsnog aanbrengen bij de HOGE RAAD,rijksrecherche etc.

103.  harry van groen 

8 Jan 2008 om 11:23 

Omdat ik “bevolen “heb aan de rechterhand van de minister van justitie,zo ook alle partijen,omdat ik geen 
antwoord krijg op mijn vragen en aanklachten,dez site te lezen,kunnen zij er niet omheen ,dat zij wederom hun 
“politieke “verantwoording dienen te nemen,en op te stappen. 
Er zijn genoeg bewijzen voor crimineel gedrag in diverse zaken.Ik weet het politieke seinen moetentonen dat ik 
gelijk heb,maar ik KRIJG het niet .En daar schiet ik strafrechtelijk en civiel dus niets mee op,zo ook het land. 
Natuurlijk kan het OM maar niet blijven afwachten ,zo ook rijksrecherche ,FIOD,gemeente raden,maar zelfs het 
staatshoofd.Zij dienen nu maar eens hun VERANTWOORDING te nemen. 
Wat hebben wij aan zo’n staatshoofd,die niet ingrijpt ,of haar grondwetelijke verantwoording niet neemt,buiten 
de discussie over lintjes doorknippen. 
Bij scheiding van machten,is ook een scheiding van staat en familie belangen

104.  harry van groen 

8 Jan 2008 om 11:35 

Waarom bij een zaak bij de kantonrechter,waar je geen advocaat nodig hebt,mede zeker omdat als je” arm” 
bentje eerdaags al helemaal geen advocaat kan krijgen,over rechtsingang en rechtsgelijkheid gesproken,vragen 
om een second opinie bij studenten en hoogleraar bij de universiteit.Mooi huiswerk,behoeven zij niet in de 
kroeg te zitten,goede ervaring,en bekijken het weer vanuit een ander perspectief.Zeker omdat de arme man/
vrouw niet in hoger beroep meer kan gaan,of hij krijgt die niet meer ,immers zo’n vetpot is het niet voor die 
advocaten,of hij mag het niet zelf meer doen.Hopenlijk worden zij niet besmet met instructies van OM of 
staatshoofd ed ,en zijn zij fris en intelligent genoeg deze zaken te beoordelen.Dat behoeft niet alle zaken te 
zijn ,alleen bij twijfel gebruik of misbruik van de wet ed. 
Ik meld mij nu aan! Als al mijn zaken ook echt nog boven water komen,daar geloof ik niets van,maar dat 
kunnen wij controleren.Verduistere van bewijzen is ook crimineel ,zo stafbaar.

105.  harry van groen 

9 Jan 2008 om 11:05 

Als je echt van kinderen houdt,dan moet je ze niet “nemen”. 
Willem alexander is terecht woedend,als zijn kinderen op een pedo site staan.Waarom zijn kinderen? Is het 
soms dat deze kinderen onbereikbaar zijn . Geeft dat de kick. 
Als die pedo´s nou eens die programma`s opnemen van bijv kinder songfestival,waar meisjes van 8,9,er al als 
ware `hoeren`er bij lopen,dan behoeven zij heus de kinderen van W.A. er op te zetten. 
Emoties schept een band,dat ziet u nu bij mevrouw Clinton,hoewel dat meer leek op een verwent meisje dat 
haar zin niet krijgt.Die ogen bevallen mij niet altijd.Het zijn de kleine dingen die het hem doen…. 
Ik heb mijn dochter laatst weg gegeven,dat wat altijd mijn droom.Het wae een emotioneel moment,mede 
omdat velen of geen vader meer hebben ,of gescheiden zijn bijv. 
Als geen ander begreep ik de emotie,niet gespeeld,van Maxima,haar vader was er niet bij.Ik was de enige die 
stelde dat ,al zou hij een crimineel zijn,de vader,hij wel in de kerk moest zijn,terwijl iedere crimineel zijn oude 
moeder,terecht,mocht begraven ,via de kerk.De mededeling aan de leiding gevende dominee. 
Natuurlijk wilde ik mijn dochter niet weggeven,terwijl de deurwaarder al weer,ONTERECHT,voor de deur stond.
Maar je moet niet egoistisch zijn en de natuur zijn gang laten gaan. Tevens heb ik alle vertrouwen in mijn 
schoonzoon. 
HM wordt zo goddelijk behandeld,door o.a protocols,dat er geen BINDING is.Ondanks dat HM een verbindende 
taak heeft. 
Zo is er geen emotie bij onze politici,en rechtsstaat. 
Mozes werd woedend toen hij wetten had gemaakt,maar het volk deze niet accepteerden. Salomo was zo wijs ,
omdat hij emotioneel rechtsprak.Ik bedoel er maar mee te zeggen dat als je wetten enregels hebt,terecht,hoe 
ga je er dan mee om,temeer het gepeupel nog steeds vindt dat de uitvoering de gerechtigheid niet ten goede 
komt. De mensen hebben dan ook geen enkele `binding`meer met het recht.Zo ook de politiek

106.  harry van groen 

9 Jan 2008 om 11:18 

Grof wordt het echter als je door de staat wordt verkracht,ook door het staatshoofd 
Verkrachting zit altijd ook nog tussen je oren,wat de wetgever daar ook onder verstaat. 
Clinton zou zeggen,ik heb geen sex….toen hij zijn sigaar opstak. 
Of kinderen het wel leuk vinden ,of niet de pedo zit aan hun lichaam.Die zijn niet weerbaar ,en minderjarig. 
Als notarissen niet beseffen dat niet alleen geld ,maar ook familie omstandigheden,zo ook rouwverwerking,
belangrijk zijn ,en niet eigen belang. 
Zolang corrupte rechters RECHRSPREKEN,waar andere criminelen weer rechten aan ontlenen 
Maar het ergste is als je advocaat neemt,die je betaalt,die altijd stelt beroepsgeheim,beèdiging,politie staat ed.
dat die je verkracht ,daar sta ik al 25 jaar voor onder de douche. 
Dat zo´n TRUT ,voorzitter van de tweede stelt 4 Mei ,VRIJHEID moet je koesteren,en daar niets aan doet isal 
mens onterend, 
Maar dat ons STAATSHOOFD,alleen maar iets mompelt over dat de leugen regeert,terwijl menigeen wordt 
verkracht,zelfs nog Hoge ambtenaren etc,terwijl het wilhelmus nog stelt iets van God en geweten,wat dan DE 
GROOTSTE GELOOFSVERVOLGING uit de geschiedenis is,dat is pas GROF:

107.  harry van groen 

9 Jan 2008 om 11:20 
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Niet dat ik aanneem wat politici zeggen,maar toch.. 
Het Franse Staatshoofd,tot over zijn oren verliefd. 
Als ik anderen ter verantwoording roep,moet ik ook ter verantwoording geroepen kunnen worden.

108.  harry van groen 

9 Jan 2008 om 11:23 

Waarom zou LANDVERRAAD,eigenlijk niet STAATSVERRAAD heten= 
Ja het heeft in nederland een heel andere lading gegeven

109.  harry van groen 

10 Jan 2008 om 13:47 

Mijn ouwe tante Hennie ,uit loosdrecht zei het altijd al: 
Waar het om draait in het leven is de duit en de fluit. 
Na Cor en Sylvia,wat nog te doorgronden was,kregen wij Nelie en Bram,dat werd al minder maar nu hebben wij 
Nina en Peter, die tot over hun oren verliefd zijn. 
Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk, andermans klokkenluiders boeken zijn duister om te lezen. 
De klepel van een beroemde klokkenluider wordt belangrijker,en de klok maakt laat dus meer klaar maken. 
Als zij maar niet zo onverantwoordelijk bezig zijn,dat zij onder de klok lopen (amsterdams voor een 
geslachtziekte ) 
Waar notabelen hun afikaanse snikkel wassen ,en dan zeggen dat zij geen aids kunnen krijgen,waar 
=Swarttouw altijd zei je moet het van onderen net zo door laten lopen als boven,en zij dus zo’n grote 
promiscuïteit hebben ,is het mijn ster en burgerplicht hen daar op te wijzen. 
Waar het boek van Paul Ruys een stap voorwaarts is , is dit bericht weer ettelijke stappen achteruit voor de 
klokkenluiders.

110.  harry van groen 

10 Jan 2008 om 17:31 

Bakker Bart, is ouderjaarsavond aan een hartaanval overleden.In een rouw advertentie stond dat hij de 
oneerlijke on terechte strijd had verloren. Als hij wel belastingschulden had,dan heeft zijn familie hem niet de 
laatste eer bewezen.Mocht hij echter geen schuld hebben ,dan dienen al die lui die hem dat wel hebben 
aangedaan,vervolgd te worden dood door schuld. 
Tevens lees ik dat alle ministers van staat bij elkaar zijn gekomen ,volgens frits althans-kothals-altes.Er daagt 
een beetje gewetens wroeging,want deze mensen kennen allemaal de parlementaire voor geschiedenis. Zij 
hadden het over verlenging zending naar Afghanistan.Zij weten als geen ander ,dat IEDERE dode daar,voor of 
tegen,dood door schuld is.

111.  harry van groen 

13 Jan 2008 om 16:06 

Een lesbisch stel wil een kind. 
Waar zelfs bij spoorloos nog wel eens kan worden gesproken over een liefdesbaby,wordt dit kind steriel 
aangemaakt. 
De man krijgt het kind. 
Weer een nederlands primeur 
Gelukkig heeft en kent ieder zijn of haar verantwoording in dit natuurlijk proces. 
De wereld draaft door!

112.  harry van groen 

13 Jan 2008 om 16:13 

Helaas is de bevestiging van mijn stelling al snel weer waarheid geworden. Ook de tot over zijn oren verliefde 
president komt zijn woorden en daden niet na,tenminste nu volgens zijn ex. Hij kan iedere vrouw wel krijen 
snoeft hij. 
Wat de gevolgen zijn van het niet kunnen krijgen van een geliefde,en de frustratie daar van ,kennen wij van 
een mijnheer met die bloem. 
Geld kan een stimulans zijn voor het begeren,maar ook het begeren van menig vrouw kan een demoocratische 
rechtsstaat tot de afgrond dwingen Juist voor mensen die nu in een kerk liggen,staat er gij zult niet begeren….

113.  harry van groen 

13 Jan 2008 om 16:25 

Al die zgn. onderzoeks buro”s,ik vertrouw ze voor geen cent,ook die heulen met de overheid. 
Waar 10 miljoen partij leden ,in duitsland,opeens waren verdwenen in 1945,Is nu 50 % opeens voor een 
andere rol HM. 
waar 85 % voor ons koningshuis was. 
Dan het geregiseer bij de europeese grondwet-Nederlandse regering wilde hun eigen wetten kunnen 
manipuleren,dus geen inmenging in ons OM ed._daar is het volk dan ook goed mee in de maling genomen. 
Opeens verschijnt uit het niets een stelling,gemannupuleerde vragenstelling ,en de tweede kamer vindt dat dan 
ook zo. 
Nog even en 85% is voor een andere vorm als staatshoofd. 
Ondanks dat het nederlandse koningshuis niet bestaat. 
Ook die zoeken ,net als het gepeupel naar hun identiteit 
De weg daarheen is WAARHEID

114.  harry van groen 

13 Jan 2008 om 17:56 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/506/nieuw-de-week-van-de-democratie.html (24 of 46) [3/11/2009 12:34:13 AM]



Nieuw: de week van de democratie! at Klokkenluideronline

Piet piraat brinkman is weer op zijn eigen roversnest teruggekeerd.Wij moeten meer mensen met grote 
monden hebben hoorde ik deze week.Zal hij nu in nederland ook zo flink zijn?Ja wij hebben wel een Spong met 
een grote mond ,maar met weinig daden,maar een politicus met een grote mond die zijn er eigenlijk niet. 
Monaco kan ook op eigen benen staan.Kolonies zijn niet meer van deze tijd.Buiten daar daar nog geld bij moet.
Die 1 miljard tekort kunnen de banken wel betalen ,immers dat is het bedrag dat zij vorig jaar alleen al 
gestolen hebben van stiekum minder rente op spaarrekeningen te berekenen. 
Of wij dan van die staatjes af zijn ,blijkt van niet.Tenminste als er maar wat nog in Suriname gebeurd ,moeten 
wij,daar,volgens de VVD althans,maar onze huurtroepen naar toesturen.Er zijn daar zeker nog hele belangrijke 
zaken te verdedigen,in die donkere oerwouden ,die het daglicht niet kunnen verdragen.

115.  harry van groen 

13 Jan 2008 om 17:58 

12 2= 14

116.  harry van groen 

13 Jan 2008 om 17:58 

12 plus 2 is 14

117.  harry van groen 

14 Jan 2008 om 12:56 

van Middelkoop,Blom,v Baalen,Brinkman,v,d Vlies,wWilders,teeven en anderen van de commissie zijn zeker wel 
persoonlijk hun medeleven gaan betuigen met alle 14 slachtoffers van hun beslissingen. 
Ik weet het ,een minster van Pim ,evt.,de heer Spong zegt dat wij geen emoties mogen tonen.Als er één 
emotioneel was ,was het Pim wel, maar misschien voor de politici te emotioneel. 
Natuurlijk kan een huilenbalk geen leider zijn,maar er zit nog wel verschil in.Mevrouw Clinton speelde toneel,
zeker met zulke harde ogen. Dat past inderdaad niet samen. 
Met het recht mag je zeker geen emotie tonen ,want de tegenpartij gaat je pakken ,daarop. Vies is het dan ook 
dat advocaten ,politie op je gevoelens gaan werken.Dat is niet mannelijk,of toont leiderschap. 
In dienst was het motto ,hoe harder je schreeuwde ,hoe meer leider je was.Een officier heeft mij eens 15 
minuten uitgescholden,in het bijzijn van 40 soldaten. Ik heb hem gewoon in de ogen gekeken,en bleef dat ook 
doen, zodat hij wist dat ik vond dat hij S5 had. 
Maar ik wil hier maar meezeggen. 
Men had Sadam Hoesein gewoon op water en brood moeten zetten,de hele dag naar een film moeten laten 
kijken,wat hij had aangericht.De doodstraf was dan ook wel heel humaan voor hem,ondanks dat men niemand 
mag doden of laten doden.Het is wel erg makkelijk in die tweede kamer te beslissen,maar laat die lui maar ook 
de gevolgen opknappened .Stuur ze als herhaling voor een half jaar naar Afghanistan.Zij weten echt niet wat zij 
echt beslissen. 
Zo advocaten en rechters weten niet half wat zij teweeg brengen ,voor eigen eer en glorie. 
Maar het meest verschrikkelijke is nog dat zij daar geen politieke verantwoording ,of verantwoording voor 
dragen. 
Het zijn allemaal stromannen,die ons regiseren. 
En Spong , die moet zijn mond maar eens houden , of anders tot daden komen. Er ligt genoeg werk voor hem 
te wachten 
Zo wordt niemand meer serieus genomen!

118.  harry van groen 

16 Jan 2008 om 15:51 

Juridisch is de krijgsmacht tegenwoordig raar geregeld. 
Waar je vroeger gewoon krijgstucht had,bepaalt nu een politieke minister van justitie het krijgsrecht/tuchtrecht 
Niet dat de krijgstucht ideaal was. Zo heb ik in mijn diensttijd heel wat lieve,goede jongens,die nog nooit een 
strafblad hadden gehad,ofmet de politie in aanraking waren geweest,voor weken ,ja zelfs maanden achter de 
wacht moesten zitten,Straf door krijgsmacht bepaald. 
Zelf had ik nieuwersluis kunnen krijgen,als ik bij het verkeerde onderdeel had gezeten.Gelukkig zat ik bij het 
moreel van het leger ,de geneeskundige troepen. 
Mijn kapitein,waar ik maar één keer straf van heb gehad,zei altijd tegen mij : je moet de moeilijkheden op 
zoeken.hij was een psycholoog,streng gereformeerd,maar rechtvaardig. 
Dat hij ergens aanvoelde ,dat ik juist de moeilijkheden moest opzoeken,heb ik later pas begrepen.,ik heb niet 
verzaakt. 
Maar U ziet het nu met Eric O. Direct moet het OM,in opdracht van de politiek dus,de zaak onderzoeken,en de 
politieke angels er uit halen.Dan mag de önafhankelijke “rechter daar over oordelen 
Dan zie je ook dat zijn advocaat zelfs in het nadeel van zijn klant gaat opereren.mede door de politiek. 
OM moet eerst maar eens haar eigen vuur in nederland doven. 
Natuurlijk heb je de conventie van Geneve ,maar daar handelen de betrokken ministers niet naar. 
Natuurlijk zijn er richtlijnen,maar die verdwijnen in een oorlogssituatie als sneeuw voor de zon.Het is geen 
partijtje knikkeren.Als nu de VS minister stelt dat wij niet kunnen vechten,in oerwouden ,en de minister van 
oorlog geen oortjes genoeg stuurt ,ondanks dat de huurtroepen getekend hebben ,ze daar niet naar 
toegestuurd hadden moeten worden ,buiten dat zij er nooit naar toe gestuurdhadden mogen worden ,zie 
voorgaande sites. 
Vraag de ministers van staat ,direct aan HM te verzoeken ,ze per direct terug te halen,gezien de onjuiste 
politieke beslissing,waar geen politieke verantwoording tegenover staat ,zo HM dan maar verantwoordelijk. 
Eerst dan kan OM haar eigen vuur doven ,hier in nederland.

119.  harry van groen 

16 Jan 2008 om 16:11 

Leugens regeren volgens HM 
Distructief stelt onze as Koning 
Wat kost het wel niet om die leugens in stand te houden ,zo de oranjes zijn ook distructief 
Met TV internet ,noem maar op, kan je beter maar direct bekennen of toegeven, en de vaart er in houden. 
Al is de leugen nog zo snel ,de waarheid achterhaalt haar wel. 
Ook in democratische procedures ,krijg ik met gewone mensen te doen,die op verjaardagen altijd snoeven wat 
zij wel niet in de oorlog zouden hebben gedaan,die opeens ook gaan meeheulen.In het spanningsvels van 
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toegeven of bekennen,kiezen zij de zijde van het kwaad. Zij worden dan medeplichtig dus. 
Bij gemeentes,politieke partijen,ver van eigenaren,middenstandsorganisaties ,noem maar op. 
Dit soort dingen horen mensen niet graag,hoorde ik in Europa TV.Nog steeds zijn er duitsers,u weet wel van die 
10 miljoen,die nog steeds zeggen,ik heb niets geweten.Maar zij hadden het wel kunnen weten,zo ook veel 
nederlanders. 
Maar zij willen het niet meer weten 
In de jaren 30 had je de werkeloosheid. Ook het huidige fascisme dreigt daar mee. Mensen worden bij banken 
ontslagen,maar dan weer aangenomen als zij een andere mentaliteit,zo harder,gaan aannemen. En wat doe je 
dan? ,met je hypothekie.Nu ik uit het arbeidsproces ben,merk ik dat vele oudere mannen,zo ook vrouwen ,het 
arbeidsproces gedwongen moesten verlaten.Met het geld zit het meestal nog wel goed ,maar jaren worstelen zij 
met dat zij zo aan de kant zijn gezet.Zij waren niet altijd te duur ,maar jongeren ,die al slaaf van de bank zijn 
geworden ,zijn kneedbaarder 
Zo stiekum dictatuur en fascisme,en wij hebben nog steeds niets geleerd,maar ja dat krijg je als je ministers 
hebt ,die stellen dat nooit meer ,of in het verleden is al genoeg gezwegen.en daar zelf nu in voor gaan 
Waar mag ik onderduiken?

120.  harry van groen 

16 Jan 2008 om 16:20 

Het Republikeins Genootschap,daar hoor je niet veel van. 
Vreemd is het ook dat je pas lid kan worden bij coöptatie. 
Als je de site bekijkt ,kan je de leden zien.Bij velen had ik dit ook wel gedacht,maar zij zouden toch eens meer 
naar buiten moeten treden. 
Nu bij Wilders biv ,hoor je niets van harry van Bommel,mooie kans zou je zo zeggen. 
Niet dat ik lid van die club zou willen zijn. 
Eén van de oprichters is Gus Zoutendijk.Wat voor rol die speelde in die club is mij niet geheel duidelijk. 
Hij wilde wel een lintje van HM. 
Wilde wel ,met Margriet ,door het prachtige paleis van het Rode Kruis lopen etc ,maar was ook lid van die club. 
Was hij soms een MOL? 
Je kan het hem niet meer vragen,hij zwijgt als het graf.

121.  harry van groen 

16 Jan 2008 om 16:24 

In een rouwadvertentie las ik dat een journalist lid was van een schaduwkabinet ,en goede contacten had met 
NOS ombudsman. 
Maar om ministertje te spelen in je fantasie ,is weer heel wat anders dan de werkelijkheid. 
Als hij deze zaken maar niet vermengd heeft,dat zou weer heel schadelijk voor de democratie zijn geweest.

122.  harry van groen 

17 Jan 2008 om 11:01 

Staken is een recht 
De verkeerspolitie staakt vandaag 
Om kracht bij te zetten schrijven zij geen bekeuringen uit. 
De flitspalen blijven doorwerken. 
Als je staakt met invullen van belastingformulier ,omdat je dat niet naar eer en geweten meer kan invullen,het 
waarom u nu ook bekend,wordt je bedreigd met boetes en de onafhankelijke rechter. 
Als je een huursverhoging inhoudt,omdat onrechtmatig is en de rechter dat al jaren niet meer vaststelt,omdat 
ik in het verweer ben begonnen over een mijnheer met een anjer,dat geld reserveer,vindt de rechter toch dat je 
een wanbetaler bent.Dus bij betalen erken je schuld ,bij niet betalen ben je een wanbetaler,met navenante 
intimidaties deurwaarder. 
De rechter is natuurlijk verantwoordelijk voor deze rechtelijke dwaling. 
Zo ook bij administrateur van een vereniging,waarvoor een motie van wantrouwen die niet uitgevoerd wordt,zo 
een wanprestatie levert,een proces begint ,stelt dat ik mij alleen door een advocaat mag laten 
vertegenwoordigen,en weet ,zo ook de deurwaarder met al zijn processen en rechtwetenschap,dat de orde 
heeft bepaald dat ik geenadvocaat kan krijgen,dat is niet alleen fascistisch dat heet een tantaluskwelling. 
Zo staken is niet altijd een recht ,nee wordt zelfs onrecht

123.  harry van groen 

17 Jan 2008 om 11:10 

De politicus ,minister van defensie van amerika, heeft niet gezegd wat op band is vastgelegd. 
De ministers van staat krijgen gewetenswroeging ,kennen de politieke geschiedenis van nederland ,omdat zij 
dat zelf hebben bepaald. 
De navo secretaris-generaal,ex fractie voorzitter,kent die geschiedenis ook ,als geen ander. 
Hij WEET dat de missie naar Afghanistan niet uitgezonden mocht worden ,na de beslissing van de tweede 
kamer,ondanks dat er misschien daarvoor afspraken waren gemaakt ,in navo verband, 
Dus geen discussies.Terug die hap!

124.  harry van groen 

18 Jan 2008 om 11:01 

Ook GOEDENMORGEN 
Om politiek bewust te zijn ,moet je heel wat aflezen of TV programma”s bekijken. 
Ik betrap mij er op, omdat U en ik politiek gesust worden ,al jaren,en dat dus alleen maar ergenis opleverd,en 
ik de politiek wel zo’n beetje denk te kennen,tenminste genoeg voor een IQ van 80,dat ik veel zaken maar 
oversla. 
Anders wordt het als je met uitspraken van doen krijgt,waar mensen maar niets van leren of willen begrijpen,
net als duitsers in de oorlog. 
Ik baal als een stekker zijden de soldaten altijd al,in mijn tijd,Ik weet nu waar dat vandaan komt. 
Ben ik net wakker komt ene van Baalen,die een vergrootglas gaat leggen op de mensenrechten in China,maar 
daar niet eens zijn mond MAG opendoen,als een ieder de mensenrechten ,door toedoen van zijn partij,in 
nederland zouden onderzoeken. Daar heb je geen vergrootglas bij nodig. 
De tweede kamer eist excuses van Gates te willen hebben,hij schijnt nu van Middelkoop te hebben gebeld,en 
iets van sorry te hebben gezegd.Niemand heeft dat gesprek gehoord,dus openlijk heeft Gates -want dat telt 
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natuurlijk alleen maar ,geen excuses te maken. Trouwens heeft U de tweede kamer wel eens excuses horen 
maken?Dat krijgen ze niet uit hun strot. Zij zouden kunnen beginnen met excuses te maken aan al die 
uitgezonden militairen,die door hen uitgezonden zijn,onterecht.

125.  harry van groen 

18 Jan 2008 om 11:23 

Ook goedenmorgen… 
Dan komt er zo”n trut ,die ons vertelt hoe de BIBOP wet in elkaar zit. Ik heb zo al een hekel als ze over de 
“wet”beginnen,en deze en andere wetten niet eens kennen. 
De wet BIBOP is er,dat als er al een VERMOEDEN van criminaliteit is,gemeentes vergunningen mogen weigeren. 
De overheid moet integer zijn.Een bibop buro onderzoekt deze zaken. Wie zijn dat?Het zou in ieder geval al 
makkelijk zijn als bijv, Rijks recherche of FIOD daar in zouden zitten. 
Zaken moeten transparant zijn,niet crimineel zijn ,of met criminelen omgaan.Als je die criteria alleen al bij de 
overheid zou hanteren,dan kwamen wij er niet meer uit. 
Maar als je aan de ene kant de bibop hebt,als gepeupel ,heb je aan de andere kant de gemeente. Maar als die 
gemeentes nou niet aan die criteria voldoen?Zo heb ik 5 gemeentes die criminele organisaties zijn,waar zelfs 
over maffia kan worden gesproken.Je kan die zaken wel in een doofpot doen,maar je blijft crimineel.Dan 
verwarren zij nog eens strafrecht ,civielrecht ,door corrupte advocaten op je af te sturen,zo ook rechters,niet 
beseffende dat zij dan met het STRAFRECHT te maken hebben,waarin zo een ieder medeplichtig wordt. 
Als de rijksrecherche ,zo het OM deze zaken niet onderzoeken,zijn deze gemeentes FALLIET,zo zij mogen geen 
enkele vergunning meer afgeven 
Natuurlijk kan je dan zgn democratische procedures voeren ,bij de Raad van State,maar omdat zaken van de 
voorzitter,toen zaken nog KROONPROCEDURES waren,en ONHERROEPELIJK en snel naar RvS overgebracht zijn,
nooit zijn onderzocht,zo in doofpotten zijn gestopt,ik daar bijv nooit gelijk kan krijgen,zo deze wordt ook 
corrupt,en dat blijkt ook wel uit hun uitspraken. 
Je moet dus wel hele sterke benen hebben,ook als gemeente ,wil je zelf deze zaken behartigen ,als je zwart 
geld gaat opsporen ,wat weer een goede zaak is. 
Maar om alles op te heffen? Zouden er niet veel meer aanrandingen komen?

126.  harry van groen 

19 Jan 2008 om 13:05 

Prinses Margriet vandaag 65. Van harte gefeliciteerd! 
Het was mooi te zien dat U alleen een interview gaf,zonder dat uw man ,die mr is en voorzitter van Trans Int 
Nederland,erbij was.U had iets over U,net als uw moeder ,wie ben ik dat ik dat mag doen.Zo kon U ook uw 
emoties tonen. U wilde geen eerste viool spelen.U heeft zich ingezet voor de zwakken uit de samenleving ,die 
afhankelijk zijn van hun omgeving en de staat.Zo was U ook nog een goede moeder,en zag U er gelukkig uit.
Alleen Uw openhaardje brandde nog al hoog! 
Zo ziet prins Willem Alexander er ook gelukkig uit ,zoals hij mer zijn gezin omgaatAls hij net zo met het volk om 
zal gaan ,mag hij beginnend staatshoofd worden van mij (maar wie ben ik?)Alleen moet zijn moeder eerst de 
puinhopen van Oranje,paars ,groen,oplossen.Anders zit WA nog met de ervenis van zijn OPA,niet het 
staatshoofd,wat onetisch is en ongeloofwaardig. 
Maar om hem nu koning te maken,terwijl wij geen koningin-moeder bijv hebben,die wordt opeens weer prinses,
en zo goddelijk te maken ,lijkt mij onverstandig. 
Laat hen zijn emoties tonen,zoals bij zijn schoonvader,Amalia-pedofiellijn- etc. Zijn kinderen en het volk 
corrigeren hem evt wel. 
KLANT is KONING,zo de democratie. 
Het blauwe Oranje bloed is al te veel gemengd met crimineel bloed.Zo kunnen zij zich niet meer koninklijk 
gedragen. 
Bibop stelt,transparant ,geen crimineel ,of met criminele mensen omgaan ,dan is men integer.Zo heb ik moeite 
met prinses Mabel.Maak 4 a5 Oranjes prins/prinses.Net als in Monaco hebben zij ook een prins ,zo groot is ons 
land ook weer niet.Koningen kunnen hun taak niet meer ETISCH aan. 
omdat in ons land al zich etisch noemende mensen ,zelf niet ethisch zijn,laat staan anderen adviseren. 
Het gaat dan niet alleen om normen en waarden,zeker met zo veel verschillende nationaliteiten in ons en hun 
land,maar ben je ETISCH bezig.Zo christenen heb je naasten lief..,Islam respekt voor elkaar etc.Wel met de 
nederlandse wetten.

127.  harry van groen 

19 Jan 2008 om 13:11 

De NPS gaat zich splitsen. 
Ik vind het al vreemd dat Zembla ,Nova,andere tijden etc ,onder dezelfde directeur vallen. 
De directeur is getrouwd met Maartje : U weet wel van wat is het toch erg daar in België ,hé Majesteit. 
De presentator van andere tijden,die verschillende petten op heeft,rectificeert niet,wat zelfs de jong nog wel 
eens deed-alleen van Aantjes weet ik dat niet- 
En die zitten onder één vlag. Wonderlijke wereld onze normen en waarde bepalende nieuws mensen.

128.  harry van groen 

21 Jan 2008 om 10:39 

Op de somberste dag van het jaar,goed nieuws. 
De SP wil een fonds voor klokkenluiders. 
Als dat fonds er is,zou het dan niet verstandig zijn ,dit inder te brengen op KLOKKENLUIDERSONLINE ? 
Wat verdienen die klokkenluiders wel niet voor de waarheid.? 
Ja natuurlijk niet voor wie zij de klok luiden.

129.  harry van groen 

21 Jan 2008 om 10:44 

Als je voor koningin en vaderland werd opgeroepen voor de dienstplicht,en je vol kon houden dat je gek was ,
ging je er uit met S5,geen aanpassingsvermogen, 
De dienst ging er van uit dat als je dat 3 maanden kon volhouden ,je echt wel KNETTERGEK was. 
Maar als de politiek,de staat, HM etc al 25 jaar net doen of ze gek zijn, blijven zij rustig zitten ,met hun normen 
en waarden denken zij zeker dat zij niet KNETTERGEK zijn.
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130.  harry van groen 

21 Jan 2008 om 10:55 

Ondanks dat een ieder in staat blijkt te kunnen moorden ,mag je niet zeggen dat iemand een moordenaar is. 
Dat kan in een fascistische staat niet,en ligt ook aan het referentie kader van die staat. 
Beter is te zeggen dood door schuld ,immers etisch gezien kan je daar aan schuld hebben ,maar door 
gerechtelijke dwalingen,”fouten”,of in een fascistische staat levende onschuldig worden verklaard. 
Voor de staat ben je dan onschuldig ,maar niet voor de aller hoogste rechter.Zo dat blijft dan werelds een 
vermoeden,die een rechtsstaat KAN uitzoeken. 
Zo mag je iemand die schikkingen treft met zo,n fascistische staat,ondanks dat hij een jaar later een lintje 
krijgt,best de grootste crimineel noemen die er is. 
Een schikking doet mij denken aan de aflaten die je vroeger kon kopen,maar zo werkt dat etisch gezien niet. 
En zo lopen de civiele rechtspraak de stafzaken voor de voeten ,terwijl het ene heel iets anders is dan het 
andere. 
Aflaten mogen nooit wisselgeld zijn,ook weer etisch gezien.

131.  harry van groen 

21 Jan 2008 om 16:05 

Zembla had een goed stuk over burgemeesters^ 
600 waren er bedreigd ,38 opgestapt ,plus die overgeplaatst zijn. 
Waarom zij bedreigd zijn is niet altijd bekend ,zo ook opstappen en overplaatsing ,als zij het tenminste eerlijk 
willen uitleggen. 
Deel 2 zal nu wel volgen met deze lui aan het woord ,wil je objectief kunnen oordelen. 
Zo heb ik in de gemeente Voorschoten een burgemeester gehad ,die mijn zaken wel zou behartigen .Nooit iets 
meer gehoord,ging snel met pensioen ,naar het maffia land Italië. 
Zo was de burgemeester van Voorhout commissaris bij een bouwer ,eigenaar van huis ter duin ,die een hele 
wijk in Voorhout kon bouwen. 
Met carnaval reed een wagen mer de tekst erop: worden we nu uit leiderdorp of uit den Haag geregeerd? 
In Leiden had ik een burgemeester Goekoop,die van geschiedenis houdt,maar die wel vervalste 
In de gemeente Breukelen keurde een commissie een art 17 af ,terwijl B_W die weer goedkeurde,in mijn nadeel 
In Bodegraven ging de mr burgemeester een uitzettingsprocedure niet controleren ,zo ook zijn politie,dan 
hadden zij veel onrechtmatigheden gezien,In een art 19 procedure collaboreerde B_W en hoorde mij niet eens. 
Buiten dat er nog stond dat er achter GESLOTEN deuren evt zou worden gehoord., heb ik het zeker niet 
getroffen,maar het is zeker geen incident 
Zo de burgemeesters moeten het ook niet mooier maken ,dan het is.De burgemeester van Enschede is 
overgeplaatst.

132.  harry van groen 

22 Jan 2008 om 11:19 

Hannie van Leeuwen is een aardig mens,maar politica.Zij heeft best veel voor de zwakkeren in de samenleving 
betekend,maar om nu als christen ex ARP er middels baäl verering,buste wim ,excuses aan te bieden ,gaat mij 
te ver. 
Wij waren niet fout wim,wij hebben fouten gemaakt. 
Je stond zo alleen (in je hemd) Waar was van Agt? ook CDA 
Helaas Hannie waren jullie wel fout in de eerste kamer,ondaks dat een partijgenoot iets mompelde van stemvee. 
Veel mensen hebben jullie geisoleerd alleen en in hun hemd laten staan. 
Die mijnheer van het stemvee staat al voor onze aller hoogste rechter,die kan dat niet terugdraaien

133.  harry van groen 

22 Jan 2008 om 11:43 

Notarissen zijn al lang geen notabelen meer.Wat voornaam heet te zijn.Wel zijn ze nog merkwaardig ,en 
behoren zij tot de klasse justitie 
Zij roepen nu op aan alle oudjes,zonder kinderen,want je onterft je kinderen toch niet,hun geld ,middels hun 
werk ,aan goede doelen te schenken 
MENSEN DOE DAT NIET,GEEF DAN MET WARME HAND 
-buiten dat goede doelen maar eens meer openheid van zaken moeten geven ,middels balansen etc in de krant 
bijv. - 
Het goede doel is misschien wel de notaris zelf 
Zij behoren wel bij de klasse justitie ,net zoals adcocaten,banken ,makelaars etc. 
Ik ben erfgenaam van een oom en tante ,die geen kinderen hadden.Zij hadden beide een testament,wat zij al 
voor hun dood beschreven aan andere familie leden 
Mijn oom overlijdt.Krijg ik een votje papier ,die mijn oom ondertekend schijnt te hebben ,zeker toen hij 
wilsonbekwaam was.De notaris roept je niet bijeen,met uitleg of ik wel of niet de ervenis aanvaar ,dus of er 
schulden zouden zijn.Ik krijg totaal geen inzicht in de papieren,krijg wel een belastingaangifte ,,die ik niet 
onderteken ,krijg totaal geen bankafschriften ,van wat er met het geld gebeurt etc. 
Zo ook bij mijn tante ,echter nog wel een brief dat ik ook gemachtigde ben ,maar bij de bank telt datweer niet.
Ik ben dus wel gemachtigde,maar krijg geen bankafschriften etc te zien. 
De oude notaris stapt snel op ,zijn opvolger voelt zich beledigd ,maar als ik betaal (dus gedoog schuld erken )
wil hij wel eens kijken.Juridisch mag je dat fan ook niet doen 
Een klacht bij de broederschap helpt niets ,zij schijnen wel hun broeders te controleren ,maar dan hebben zij 
zeker een vuiltje in hun ogen.Nee eerst moet het OM dat behandelen 
En hoe het OM is ,weet iedere klokkenluider wel. 
Ik wil maar zeggen .Wat die notaris doet kan U niet weten. 
U kan niet zien wat hij wel en niet overmaakt ,of wie hij wel behandelt en wie niet. 
Zo wat voor eigen belangen hij met derden heeft bekokstoofd 
Het ergste is nog dat zij niet beseffen dat zij ook met rouwverwerking bezig zijn. ECHT SCHOREM -GAJUS ,waar 
jeje rechten niet krijgt regeert gajus ,volgens prof Degenkamp 
Maar heer Degenkamp doe er wat aan! Zo ook Prof van MOURIK

134.  harry van groen 

22 Jan 2008 om 11:56 

Een mooie foto heeft de perd prijs gewonnen. 
Onmacht stond er onder ,gezien de lichaamstaal 
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Ja die politici zijn goede toneelspelers ,dus maar ook de louis dór 
VOLKSPARTIJ vertegenwoordigde onze Erica.Goede sportster altijd geweest ,zo ook opkomende voor de 
belangen van de sportster,maar blijft een politica ,met haar mensen rechten ,en moet haar menselijke gezicht 
tonen ,in een politieke kwestie,waar de leugen regeert ,en zij zelf vinden dat zij een misselijk makend beroep 
heeft. 
Politiek en sport gescheiden houden roept zij nu naar China kijkende.Maar dan moet je je ook niet met de 
politiek bemoeien ,wil je dat dan weer kunnen zeggen Zij KENT nu de mensen rechten in nederland ,die door 
haar VVD worden geschonden ,middels 
Voor VRIJHEID ,korthals -altes ,hoe die nederlanders knecht ,moet u nu wel zo’n beetje weten en 
DEMOCRATIE ,die geschiedenis leraren ,zoals Vonhof ,niet alleen verzwijgt ,maar zelfs ontkent ,liegt dus. 
Zo kan zelfs een foto je op het verkeerde been zetten

135.  harry van groen 

23 Jan 2008 om 17:05 

Het is opvallend ,zegt de directeur Effectenbezitters vereniging ,dat het vertrouwen weg is,dat bij de banken de 
slimste mensen zitten.Zij hebben het het beste geregegeld. 
Het zijn juist de banken die de laatste jaren de aanstichters ( expres? )waren van crises ,terwijl je zou 
verwachten dat diezelfde banken juist het financiële systeem zo stabiel mogenlijk willen en kunnen maken 
Om over na te denken…. 
Wie denkt u dat weer het best uit de strijd komen? 
En het gepeupel trekt weer aan het korste eind ,en zijn weer een beetje angstiger gemaakt ,zo zal het knechten 
nog heviger worden

136.  harry van groen 

23 Jan 2008 om 17:17 

Wij sturen wel troepen ,hoor ik een nederlandse minister zeggen,niet van defensie. 
Wereld problemen los je zo maar niet op ,en moet je ook niet naief in denken.Maar waarom altijd weer troepen 
sturen ,doden.? 
Uniformen ,van wie dan ook wekken zo al agressie op. 
Geef ze brood en spelen 
Verveling is de ergste vijand ,ook van de dienstplicht 
Ontwikkelingshulp is maar een druppel op de gloeiende plaat,ontwikkel die gebieden.Alleen al zuid Afrika /van 
Dis 
Het is al “humaner”als joden de palestijnen,voor kort isoleren ipv van bommen gooien en vergeldingen met 
doden. 
De amerikaanse joodse geld lobby zal ook wel minder worden ,nu,zo ook beperkte isolatie.Zullen zij allebei wel 
water bij de wijn moeten doen. 
Mijn geweten zegt mij ,dat de nederlandse soldaten ,politiek gezien terug moeten, Verder mag en kan ik daar 
geen mening over hebben,buiten dat altijd maar doden.

137.  harry van groen 

24 Jan 2008 om 13:29 

De heer Spong gaat de heer Wilders aanpakken,wat een goede zaak is.Maar dat hij dat zo maar niet gewonnen 
heeft ,beseft hij al lang.Niet dat hij strafrechtelijk niet gelijk heeft,maar de heer wilders en de rechter zal al snel 
stellen ,dat dit een politiek proces wordt,en bij scheiding van machten ,dat hij daar geen mening over mag en 
kan hebben. 
Maar waar partijen scheiding van machten niet blijken te kennen ,zo als de VVD ,kan dit een uitzondering zijn 
zo op deze stelling. 
Waar je in de tweede kamer niet mag vloeken ,de tweede kamer mag voorliegen ( behalve natuurlijk als een 
ieder dat kan gebruiken)kan je natuurlijk ook geen stellingen beweren ,die strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden. 
Waar een partij haar zelf dient op te heffen ,als de openbare orde in gevaar wordt gebracht ,of in gevaar kan 
worden gebracht ,rederlijke wijze,zal dan ook de politiek moeten ingrijpen. 
Maar dan zijn er nog andere partijen,zeg maar ALLE partijen. 
Te beginnen bij de VVD ,en dan de anderen ,immers zij zijn ook niet tot strafvervolging over gegaan,bij de 
stelling. 
Zo het zal nooit tot een proces komen,en kan de heer Spong dit alleen natuurlijk nooit winnen. 
Niet studenten ,maar de hele tweede kamer moeten hun sofie nummer geven aan de heer Spong. 
Heel veel sucses heer Spong,en bedankt 
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij het nu over art 1 van de grondwet hebben,en er nog steeds vrijheid van 
meningsuiting is.

138.  harry van groen 

24 Jan 2008 om 13:39 

De doodstraf schijnt nog altijd te bestaan in Afghanistan. 
Dat doet mij denken aan aan de voorlichtingsofficier ,waar toen door een linkse soldaat gesteld werd,dat wij 
dictaturen zouden verdedigen ,als wij als Navo lid werden ingezet bijv .toen in Portugal.Wist ik toen veel. 
Nu krijgen wij dan een politiek proces waar als uitkomst komt dat 
A. die doodstraf gewoon wordt uitgevoerd ,maar wat dan= 
B. deze wordt niet uitgevoerd ,en nederland heeft toch maar weer laten zien dat wij in een echte rechtsstaat 
leven ,en die soldaten daar dan ook rustig kunnen blijven zitten. 
Opeens geen scheiding van machten.

139.  harry van groen 

25 Jan 2008 om 11:28 

Heren ,heren,niet naar de fles grijpen ,hoorde ik uit het italiaanse parlement. 
Wanneer zet men eens de hersenspoelende,intimiderende,bezopen,ontgroenings rituelen ,van Minerva leiden 
bijv,op internet.? 
Kan er dan ook snelrecht worden gesproken? 
Kunnen de a.s. rechters advocaten,mr’s ook eens mmemaken hoe het is om voor de rechter te staan. 
Ik heb het ooit gezien op het strand van Noordwijk,je haren rijzen je te bergen van die pubers. 
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En die hoogleraren ? Die hebben zo’n heimwee ,en blijven zo onvolwassen.Die doen daar niets aan ,dat 
intelectuele geweten.

140.  harry van groen 

25 Jan 2008 om 11:36 

Foute mensen uit de oorlog ,behoeven niet persé foute kinderen te hebben,misschien juist ook niet. Zo ook 
andersom.Zo volgen middenstands kinderen niet automatisch dat beroep van hun ouders ,en zeker niet als zij 
meegemaakt hebben ,wat hun ouders is overkomen. 
Zo dacht de thuiswerk koning altijd dat hij na de oorlog maar de boel kon belazeren,omdat hij in het verzet had 
gezeten.En zo denken veel mensen ,zo als burgemeesters bijv ,dat zij zo veel voor hun gemeente doen ,dat ze 
wel wat extra’s mogen pakken. 
Zo ieder mens moet dan ook gecontroleerd worden,want ook bij hen is niets menselijks vreeemd. 
Maar ja ,dan moeten controlerende organen,zoals tweede kamer wel gaan controleren. Zwijgen is collaboreren.

141.  harry van groen 

26 Jan 2008 om 11:34 

Vandaag een Vreselijke Verdrietige dag voor de Democratie 
Ik ben Woedend.Ik vraag mij dan ook niet af of Mr Raap of Mr Spong deze emotie goedkeuren,maar als je een 
veessie in Amsterdam gaat geven ,weet ook mr Raap ,dat er dan recht voor zijn raap wordt gesproken ,behalve 
dan door de amsterdamse MR’s zoals rechters en advocaten. 
Van Spong mag je geen fascisten zeggen,en ik ga dan ook niet met een bord voor krasnapolsky staan met 
moordenaars erop ,zie vorige uitleg. 
Maar ik moet mijn geweten boven het (on)bevoegd gezag stellen volgens het wilhelmus. 
Waar de VVD al 30 van de 60 jaar haat zaait ,middels velen ook de onafhankelijke rechters ,is het de vraag of 
dit veessie,die over de ,en met ,de rooie ruggen ,van vele doden uit onze en buitenlandse samenleving wordt 
gevierd ,en zij ,maar ik wel mijn verantwoordelijkheden daar in neem ,geen lijkenschennis is. 
Vanavond gaan ze het op een zuipen zetten ,ze hebben feest. 
Ze zeggen dan ook geen proost ,maar heel studentikoos “goeie morgen” 
Met de muziek van manke nelis ,zwarte riek( amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen) en na afloop heel 
liberaal ,anaal ,blonde greet ,om de hoek ,pakken ,net zo als zij veel fatsoenlijke burgers pakken. 
Wij strijden met open vizier,stelt het orakel Wiegel altijd ,terwijl je het vizier ,door de sigaren rook niet eens 
meer kan zien,en hij je onder de gordel steekt. 
Bij buren ruzies ,en bij hoog opgeleide mensen,zijn ze niet recht voor hun raap,maar worden zij haags ,politiek ,
en geven steken onder water.hoorde ik van de week. 
Heel wat mensen kunnen niet meer gezond opstaan ,en goeie morgen zeggen door toedoen van de VVD,en het 
vooral halstarrig niet de waarheid zeggen 
Het veessie zal wel tot goeie morgen duren.Voor journalisten het moment om even langs te gaan ,immers 
bezopen ,dronken mensen en kinderen zeggen de waarheid. 
Verder ,zijn er geen woorden meer voor ,ja dat is trala,trala,la

142.  harry van groen 

28 Jan 2008 om 10:52 

1/3 van de nederlanders willen emigreren,met onze VOC mentaliteit.1/3 is alcoholist ,kan niet slapen etc. 
Waar amirika terug kwam om boekhouders te laten regeren ,omdat zij niet vooruit dachten ,waar regeren dat 
juist wel moet,leven wij in een MR staat ,vol op vertegenwoordigd in alle sectoren van onze samenleving. 
Wij hebben de film FADOS gezien.Na idols zie je dan hoe deze pure mensen,met haast schaamte over hun 
talent,over de liefde voor de medemens ,het volk,zingen en spelen.Veel emoties ,warmte en liefde,die ook 
rijkelijk vertoond worden. 
In plaats van ontgroenen zouden alle a.s. MR’s eerst die film maar eens moeten bekijken,en het volk maar HM 
niet zo moeten verafgoden. 
Wat zijn wij toch arm ,als je dat ziet.

143.  harry van groen 

28 Jan 2008 om 10:59 

Banken zijn criminele organisaties. 
Al jaren is het bekend ,ook bij de politie dat er van uit de bank meer wordt gestolen ,dan van buitenaf. 
Dat weten die banken ook wel ,ondanks dat de klant met veel wantrouwen wordy behandeld. 
Nee ,zij moeten GELOOFWAARDIG blijven ,ondanks gereformeerde voorzitter van R vB.Hun IMAGO ,moet 
kosten wat het kost integer blijven ,vb Rasmussen etc. 
Onzin natuurlijk,zeker als je onder alle contracten zet dat de NEDERLANDSE wet en rechtsplegingen gelden,
maar dan wel de hele MR staat naar je hand zet ,middels corruptie en collaboratie.

144.  harry van groen 

28 Jan 2008 om 11:11 

Het is vandaag feest,wij hebben de dag van de PRIVACY,wat dat ook moge zijn. 
Jacob Kohnstam is voorzitter van die club,en MR.U weet wel die man die al heeeeel begrijpend knikt ,voordat de 
vraag gesteld is. 
Ik stuur in 1994 naar de minister van binnenlandse zaken,met een klacht over integrideit overheid ,PRIVACY,
etc. 
Krijg ik van de STAATSSECRETARIS,geen bvd ,Jacob een brief terug,dat hij niets voor mij kan doen. 
Aangezien CBP onder justitie valt,nog het volgende. 
De Heren Hirsch ballin ,en van Thijn waren toen de plaatsvervangende ministers vabn Bi.Za 
Op 4 Mei heb ik Jacob terug geschreven,waar deze mensen altijd zeggen dat nooit meer ,in het verleden is al 
genoeg gezwegen etc,dat zij zichzelf discrimineren,door mij te discrimineren.Nooit meer iets gehoord. 
Jacob ,die dus zelf niet stevig in zijn schoenen staat ,gaat nu als een grote broer ons bespieden ,en terecht 
wijzen.KNETTERGEK

145.  harry van groen 

28 Jan 2008 om 11:33 
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Wij hebben vrijheid van godsdienst.Dat is voor die mensen de enige vrijheid,immers hun geloof beperkt zelf wel 
heel wat vrijheden. 
Je mag niet alles zeggen wat je denkt,dat moet natuurlijk wel ,als je net als Pim zegt,Ik zeg wat ik denk,en ik 
doe wat ik zeg.(alleen zijn partij deed dat niet) 
Als je iets zegt ,moet je dat kunnen bewijzen,of de gelegenheid hebben dat te bewijzen. 
Zo ook is het GEMEEN of GEMEEND 
Als je zegt HM is een hoer,dan zou je dat toch eerst moeten bewijzen,doot foto’s ed.Kan je dat niet ,mag je het 
ook niet zeggen. 
Natuurlijk wel iemand een hoerenloper noemen ,die getrouwd is,door geld ,status,en macht bij zijn vrouw blijft,
maar wel zijn zaad over gods akkkers laat lopen. 
,en heel wat kinderen heeft gemaakt 
Zo is een fascist,aanhanger van een politiek systeem berustend op ultranationalistische en autoritaire beginselen 
Als ik voor 3 rechters stel dat de deurwaarder een fascist is,op de FOUTEN wijs ,juridisch maar ook volgens zijn 
eigen regelementen ,zij hem boven de wet stellen ,middels hun uitspraken,zij hem dus een übermensch maken,
de rechters dus geen fascisten zijn. 
De regering vond van wel,en stapte op,terecht. 
Van Spong mag je het niet zeggen ,terwijl zijn colums het tegendeel bewijzen.Zelf vind hij dat het halve kabinet 
strafbaar is,terwijl zij boven de wet gesteld worden. 
Ik weet het ,een advocate gaf mij eens de raad ,nooit te zeggen dat de rechter niet onafhankelijk is ,dan heb je 
het bijvoorbaat al verloren ,terwijl het wraken ,je daar nog steeds op moet wachten,en maar niet behandeld 
wordt 
Deze stelling in niet alleen een belediging voor mij,maar voor al die klokkenluiders ,die dat maar bewijzen willen 
en dat niet wordt toegestaan . 
Laat staan hoe zij door het slijk gehaald worden,met hun PRIVACY.JACOB je bent aan het knikkenbollen Meneer 
de voorzitter slaap zacht.

146.  harry van groen 

28 Jan 2008 om 12:02 

Vroeger werd in Amsterdam altijd mensen,de schele ,manke,rooie etc genoemd.Dat was meer medelijdend ,dan 
beledigend bedoeld.Het was dan ook vaak een troetelnaampje 
Iedere rechtgeaarde amsterdammer wist ook precies ,wat je met een jodenstreek bedoelde. Je kon het al weten 
door al die Sam en Moos mopjes van Max Tailleur.In Engeland en Amerika wordt daar veel normaler mee 
omgegaan. Je kan het bewijzen.Daar om is de uitdrukking van Maxima ook zo dom. 
Je kan precies zeggen dat is typisch duits ,engels ,amerikaans,nederlands ,zo de nederlander bestaat daar wel 
in. 
Ik heb al eerder verteld ,dat een IKON programma ,de joodse GELD lobby in amerika werkt. NOOIT toegeven. 
Nu had ik een joodse advocaat,die mij deporteerde uit Voorschoten,met Zoutendijk. Na 25 jaar ,hebben zij nog 
niet toe gegeven,terwijl het toch veel levens heeft gekost ,hun beslissing,Excuses ,hoe kom je daar bij. 
Dus gewoon een joden streek. 
U moet niet denken dat ik antisemiet ben ,zo ook anderen moeten mij dat niet wijsmaken,maar je moet het wel 
bij de feiten houden. 
Ik ben mede opgevoed door fantastische joodse mensen,opa Swalef. 
Die man kende de bijbel van binnen en buiten.Was zeeer sociaal,waren arm,en toch voor een zacht prijsje voor 
wees en zegen schoentjes reparen .Wij hadden 2 joodse artsen,ik maakte galletjes voor klaartje,de hele familie 
was vergast ,etc,etc. 
Ik bedoel de geld lobby.Tot dat ik naar de middelbareschool ging in ZUID,mevrouw Duisenberg,bestonden in 
mijn gedachten geen joodse fascisten,gewoon.Ik denk daar nu wel anders over.Maar net als wij, moeten zij ons 
niet zo behandelen ,zo als zij ons behandelen.Ik ben van na 1945,dus part nog deel aan welke vervolging dan 
ook.maar als men steeds blijft stellen ,dat nooit meer ,of er is al genoeg gezwegen,terwijl je daar dus zelf niets 
aan doet,zoals JACOB,hou je mond en stap op. 
Verder ben ik ook van mening dat veel talent verloren is gegaan,helaas,helaas,Er zijn zoveel knappe joden,die 
ons met kunst en wetenschap verrijken.Maar politici beginnen de oorlogen,niet het gepeupel,terwijl niemand 
daar dan verantwoording in heeft.

147.  harry van groen 

29 Jan 2008 om 10:24 

Soeharto maakte corruptie legaal. 
Beschermen van corruptie is ook corrupt 
Als niemand niets tegen de corruptie doet,wie maken dat dan legaal ? U ,die er wel wat aan kan doen,maar dat 
niet doet.

148.  harry van groen 

29 Jan 2008 om 10:29 

Dat een gesubsideerde krant de advocaat kosten betaald van een klokkenluider,is onjuist. 
Beter zou zijn als deze lijn betaald zou worden ,door een ieder die financieel belang heeft bij klokkenluiders. 
Zo overheid en bedrijfsleven,die geen stem mogen hebben in beslissingen van deze lijn ,of anders bij 
wanprestaties en of te veel belangenverstrengeling.dan mag er worden ingegrepen.

149.  harry van groen 

29 Jan 2008 om 10:42 

Vanavond komt onze oude burgemeester Borgdorff,bij BNN op de TV. 
Toen die luitjes van bart hier in ons dorp waren ,was de burgemeester niet thuis ,en voor zijn pr heeft hij toen 
toestemming gegeven dat de bart aanhangers mochten logeren. 
Hij ging voor goud. 
Nu ontkomt hij er natuurlijk niet aan om dat weer te doen. 
Buiten dat het de vraag is of je gastvrij moet zijn tegen mensen die zich niet als gast gedragen ,is hij nu wel 
een popie jopie. 
Ik heb mij echter nooit thuis gevoeld onder zijn gastvrijheidschap als onze burgervader. 
Hij is MR. 
Ik heb hem bericht dat uitzettingprocedures onrechtmatig waren,en onwettelijk.Ik heb hem verzocht de 
procedures,die openbaar zijn te volgen in Alphen. Hij weigerde dit. 
Toch heeft hij de politie ingezet ,zo ook de deurwaarder hiervan niet te verwittigen,maar dat is STRAFBAAR: 
Hij had kunnen weten dat dat onrechtmatig is als MR. 
Eeen aanklacht bij zijn politie wordt niet behandeld. 
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Hij stapte wel op ,maar Fransen heeft hem een nog betere baan gegeven ,om dat de VVD belangen ook in het 
geding waren.En zo is een oud wethouder van hier ook ,weer burgemeester geworden. 
Nu begrijpt U waarom ik hier niet meer thuis voel,mijn huis kan elk ogenblik voor zorgen dat ik dakloos wordt 
door de MAFFIA.

150.  harry van groen 

29 Jan 2008 om 11:00 

Ik wordt woedend als de joden palestijnse huizen opblazen. 
Zo zijn onze rechters ook fascistisch. 
Bij procedures waar ik op de onrechtmatigheid van de wet wijs ,maar de rechters denken ,hij kan toch geen 
advocaat krijgen,en dat ook weten ,net doen of zij gek zijn ,maar dat dus ook echt zijn,stellen zij dat ik uit huis 
gezet moet worden ,bij niet betalen. 
Eerst meld je de eigenaar waarom je gelden inhoudt. 
Dan zijn ze verzekerd,voor juridische kosten,de eigenaar. 
Dan komt er een incasso buro die zo maar de `schùld`met 15 % verhoogd. 
Dan komt er een deurwaarder waar ik wederom aan mededeel dat deze bedragen onrechtmatig zijn.Zij zijn MR.
Komen ook weer kosten bij ,terwijl de tegenstander nog steeds geen gelijk heeft ,dus betaling en berekening 
kan eigenlijk alleen achteraf. 
De rechter weet dat ik geen advocaat kan krijgen ,zo niet in hoger beroep,of kort geding kan voeren. 
IK GEEF HEM EEN BLANCO CHEQUE,zodat HIJ die in kan vullen ,zo dat voor een uitzettingsbevel de gelden 
binnen kunnen zijn. Dat weigert hij. Hij zet wel een mes op de keel ,en zet mijn hele gezin te koop,met een 
uitzettingsbevel. 
Soms gaat dat om 1000 euro bijv.terwijl er mensen zijn die 10 duizende euro´s schuld hebben. 
Hij legt geen loonbeslag 
Hij legt niet op dat gedeelte van een spaarfonds beslag,wat het 30 foudige is. Nee hij gaat de zaak op scherp 
stellen ,nog meer laten stelen door deurwaarder ,noem maar op.Een schikkings voorstel heb ik nog nooit 
gehoord. 
Nog erger wordt het dat beslag wordt gelegd op een winkel pand,terwijl wij een VOf zijn,maar ook op 
huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn,voor 2700 euro,terwijl nog steeds op een spaar rekening beslag kan 
worden gelegd. 
Nee het zijn me een stelletje fascisten ,omdat de geloofwaardigheid van rechters en advocaten in het geding 
zijn. 
En die trut van de tweede kamer maar stellen dat je vrijheid moet koesteren ,en Hirsch Ballin ,Jacob maar 
zeggen dat nooit meer.

151.  harry van groen 

29 Jan 2008 om 11:02 

Studenten wordt al geleerd dat ze hun as werknemers slaven moeten noemen,wat best wel grappig is. 
Maar het verschrikkelijke is ,dat zij dat nog gaan denken ook,als je het maat lang genoeg zegt.

152.  harry van groen 

29 Jan 2008 om 11:06 

Een incassoburo in `s Hertogenbosch van HEUMEN dacht dat hij ook wel procedures in deze kon doen ,gezien 
het resultaat van deurwaarders ,die wel onder de minister van justitie vallen ,maar hij niet. 
Dat kon de minister niet toestaan natuurlijk en moest mijnheer zijn zaak terecht opdoeken.Dat dit dus 
onterecht was ,heeft dde minister naar mij toe nooit hersteld ,zo toegegeven

153.  harry van groen 

30 Jan 2008 om 10:53 

Helaas heft de heer van Buitene zijn klokkenluiderslijn op. 
De heer van Buitene heb ik nog eens geschreven ,in het geval Kroes.Dat werd allemaal staatsgeheim gemaakt ,
en van Buitene droop af.Ik heb al eerder gesteld ,hij was geen politicus,waar je weer trots op mocht zijn ,maar 
ja ,daar heb je niets aan in die ambtenaren wereld. Hij was nog een boekhouder,en meestal naar je geaardheid 
kies je je beroep. 
Ik denk ook dat als je klokkenluiders partij opstart je wel heel veel zetels moet hebben ,willen de anderen je 
niet gaan isoleren ,discrimineren etc,want op zo’n partij zitten de anderen echt niet te wachten.Als corruptie 
legaal wordt gemaakt door de rest,rest er niets andersdan niet meer te blijven scheppen,zoals de mannen van 
putten,en graven in het verleden,en maar in het fascistisch systeem op te gaan ,wil je nog enig deel van leven 
hebben.

154.  harry van groen 

30 Jan 2008 om 10:55 

Banken zijn criminele organisaties ,toch geeft de overheid ze steeds meer bevoegdheden. 
De banken stelen rustig verder ,voor wat ,hoort wat.

155.  harry van groen 

30 Jan 2008 om 11:10 

Je zou toch denken dat ze bij de tv wel enig mensen kennis hebben.Toch zetten ze vaak 2 humoristische 
egotrippers bij elkaar, Dat werkt niet,je moet een aangever hebben,maar dan moet de komiek ook de enige zijn. 
Zo vind ik het vreemd dat ze een politicus in zo’n programma halen.Als iemand nooit vrijuit spreekt zal hij nooit 
komisch kunnen zijn. 
Zo had je vroeger ,wie de populairste politicus was ,mensen uit die slangenkuil,die nooit het achterste van hun 
tong vertellen,vaak liegen etc,worden dan heeeeel populaire 
Nu zeggen ze maar de beste.En meestal dan nog alleen voor één item

156.  harry van groen 
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30 Jan 2008 om 11:40 

Het Afghaanse Hogerhuis,Huis van EERBIEDWAARDIGEN heeft ingestemd mer de doodstraf tegen een journalist. 
Moeten wij daar nog langer blijven ?

157.  harry van groen 

31 Jan 2008 om 19:12 

Het wordt tijd dat alle ambtenaren per uur worden betaald. 
Dat al die lui al die bijbanen ,commissariaten etc er allemaal bij kunnen hebben. 
Zoals Jan Fransen bijv CvK Zuid Holland .Die man kan echt niet slapen ,kan hij wel zeggen dat het een uurtje 
is ,maar dan nog. Met dienstauto en chauffeur ,zal die wel moeten want hij kan niet van de fles afblijven ,gaan 
daar ook heel wat uurtjes inzitten. 
Dan al die verkiezingstijd uren ,noem maar op. Allemaal geld van het gepeupel,die mogen stemmen ,maar dan 
hun mond moeten houden. 
Nu heb je weer ene Nicolaï. Heeft tijd te over ,buiten alle recessen.Als deel uitmakende van de kroon deugde hij 
al niet,als hij klachten van de kiesraad niet behandeld ,zo elke verkiezing is zo al ongeldig ,daar behoef je niet 
voor te tellen,Nu wordt hij directeur van nationaal Historisch museum te Arnhem.Het doet mij denken aan Lou 
de Jong die alles over de oorlog mocht opschrijven,terwijl hij in Engeland zat,en thuis de vrije hand kreeg wie 
wel fout en wie niet fout was geweest.Zo kan hij in ieder geval de geschiedenis van de VVD vervalsen 
De heer Nicolaï moet het ere lid Vonhff en Goedkoop en Goekoop maar commissaris maken ,kan die 
landverraad in de doofpot worden gedaan als geschiedenis wetenschappers

158.  harry van groen 

4 Feb 2008 om 11:48 

Rechter vaak niet eensgezind,blijkt uit onderzoek universiteit Leiden. 
De bijbanen ed van rechters zullen hier wel een belangrijke rol in hebben.Dus niet onafhankelijk.

159.  harry van groen 

4 Feb 2008 om 12:10 

Deurwaarders willen werk niet overdragen aan postbodes. 
Ik heb de deurwaarders al eens aangeschreven dat zij ,als zij hun regelementen niet na komen ,fascistische 
postbodes worden. 
Natuurlijk kunnen veel van die berichten:direkt open maken in naam der koningin per post gezonden worden ,
zeker per aangetekende post.Komen mensen dan niet opdagen ,hebben zij het al verloren ,zo makkelijk gaat 
dat. 
De deurwaarders zijn boos ,omdat hun geld in het geding komt ,gezien de werkzaamheden. Is weer eens wat 
anders dan te stelen van een groep,die zich wel schamen,omdat zij ook wel eens onterecht worden 
gedagvaardigd.de deurwaarders jatten maar aan ,en er is niets aan te doen ,ook niet bij hun beroepsgroep,die 
maakt ze fascistisch ook nog. 
Veel extra werk zal het echt niet op leveren voor de rechter,die uitendelijk recht moet maken,en niet behoeft te 
schikken. 
Bedrijven krijgen genoeg rentes over hun geld ,zo dat is een goede belegging om naar de rechter te stappen.
Dan zijn ze nog eens verzekerd,zo wordt de deurwaarder twee maal betaald,plus kosten van deze. 
Het meest hypocriete komt nog:zij zijn een filter voor de rechter,hij kijkt of een ieder nog op dat adres woont 
en of er iets te halen valt 
Dat er iets te halen valt ,weet hij uit andere procedures ,als hij die gevolg heeft ,zeker. 
Als dat dan weer mogelijk is ,treffen wij een schikking.Dat is onjuist,zij laten de rechter een uitspraak doen ,die 
daar dan wel verantwoordelijk voor is,maar die niet neemt. 
En zo hebben ,en krijgt men gelijk ,want daar gaat het om ,niet die paar honderd euro schade die een bedrijf 
heeft. 
Hij weet dus dat er wel wat te halen is,want de heer Jos Uytdehaag zegt dan weer ,heel tegenstrijdig:dan heeft 
een rechtszaak weinig zin.Heel tegenstrijdig dus allemaal.Wel geld ,geen schikking,wel een rechtzaak,wat dan 
ook wel zin MOET hebben. 
Dit plan dus ,stelt het FASCISTISCHE MKB .Hermans,Kamminga etc,zogt voor veel narigheid,het systeem werkt 
nu prima.Ja zeker als het MKB collaboreert met grote banken etc,tegen de kleine middenstanders.MKB is wel 
een heel vies bedrijf. 
En die middenstanders maar betalen,en hun zaak opgeblazen worden.HEEEEL min volk die MKB

160.  harry van groen 

4 Feb 2008 om 12:16 

Die Jan Bontjer,hoofdredacteur van de AD ,is ook zo’n vies mannetje. 
Je mag reageren.terwijl hij je niet laat reageren 
Hij heeft zo elkel dag een stelling ,zo dat je je mening mag zeggen.Maar die mening bewerkt hij wel eerst. 
Sinds Wilders kritiek op de kersttoespraak houd ik nog meer van Beatrix,stelt hij. 
Wat vindt UUUUUU? 
Met dit koningshuis maakt Nederland een goede sier! 
Objectieve enquette?

161.  harry van groen 

4 Feb 2008 om 12:31 

Dan komt het AD met een rapportcijfer voor HM. 
Als men dat doet ,moet men de mens Beatrix nemen ,en het symbool,dat wekt weer heel anders. 
Zo betrouwbaarheid een 10 als zij de oranjes beschermt,maar een 2 voorstaatshoofd/politiek/regering waar de 
leugenregeert,dus kan dat niet anders. 
Zorgzaamheid als oranje wederom een 10 ,maar wederom waar de mensen rechten worden geschonden door 
haar wetten,rechtspraak,Bildeberg lidmaatschap een 1 
Menselijke warmte een 9 als oranje ,een 2 voor tegenstanders oranje. 
Spontaniteit ,voor HM gegeven ,toch een 9. 
Benaderbaartheid,ook gezien het gegeven ,een 1 voor de moeite en voor het doorsturen van de brieven naar de 
politiek verantwoordelijken. 
Deskundigheid een 9 voor de bezoeken ed.,voor staatseconomie een 2 
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Kennis van de Nederlandse samenleving 8/2 
Vertegenwoordigen voor Nederland een 8 
Inzet voor het volk een 2 
Zorg voor verbondenheid een 3 
Aangezien het blauwe bloed al flink gedevalueerd is ,zou een prins voorlopig voldoende moeten zijn ,voor 
opvolging. 
Maar HM moet nog even aanblijven,wil zij haar opvolger ook niet opzadelen met de ervenis van OPA,die als 
prins ook koning was ,terwijl de koningin,zijn vrouw weer prinses was. 
Hoe verwarrend kan het allemaal niet zijn dus.

162.  harry van groen 

4 Feb 2008 om 15:21 

Zelfs bij Human rights blijft Boris Dietrich MR en politicus 
Net als de Hoop Scheffer weet hij als geen ander hoe het Nederlandse geld de mensenrechten beinvloeden. 
Nee hij mompelt iets van asiel zoekers ,als het nederland betreft. Alleen in Ruslanded speelt het geld wel mee.
De ex rechter moet maar eens naar oog en oorarts gaan.En kom snel weer naar huis en oorlogshaard,hier.

163.  harry van groen 

5 Feb 2008 om 11:27 

Met boeven vang je boeven 
MR’s liegen altijd ,bewust of onbewust,omdat ze altijd met de achterkant van het gelijk bezig zijn ,zo altijd een 
andere mening of zienswijze dan de tegenpartij. 
De verraders zijn altijd onder ons 
In de oorlog hebben mijn ouders een overval voor bonnen gehad in hun bakkers winkel.Mijn zusje van 2 werd 
bedreigd met een pistool.Aangezien wij in de straat woonden van inbrekers ,maar die het een opluchting 
vonden als zij konden bekennen,gespeeld maar verloren,zei mijn moeder tegen één:wat ben jij toch een 
klereleier (nou en als ze dat zegt dan was het wel heel erg) dat je dat bij ons heb laten doen.Nou gaf mijn 
moeder altijd extra botterhammetjes aan de kindjes die geen bonnen kregen,omdat er uit een baal meel wel 
meer broden kwamen.Nee bakker zei de inbreker ,dat zou ik nooit doen,maar binnen enkele dagenweet u wie 
dat gedaan heeft. En dat was dan ook zo. 
Ik bedoel hier maar mee .Die arubaanse chauffeur zegt tegen Jorin,in het arubaans moordenaar tegen hem.Als 
ik Jorin zou zijn zou ik hem niet meer willen zien.Maar hij voelt zich in zijn eer aangetast,en gaat op die 
provocatie in,omdat hij waarschijnlijk haar echt niet vermoord heeft,in ieder geval heeft hij zich dat eigen 
gemaakt,er zijn nl mensen zonder geweten,zoals eerder vermeld.Dan stelt de heer de Vries dat zelfs de 
grootste crimineel dat nog voor zichzelf zou houden.Dan die MR vader.Is hij nog advocaat daar? Wie wil hem 
nog als advocaat?aleen de georganiseerde misdaad ,natuurlijk. 
Thuis is Jorin altijd ingeprent zwijgplicht.Dan als je liegt,moet je zo liegen dat er geen touw meer aan vast te 
knopen is ,zoals de MR’s altijd doen .Zet ze maar op het verkeerde been.Als Jorin niet echt heeft gemoord ,
moet het wel een hele harde zijn,maar dat zag je ook niet aan zijn lichaamstaal,terwijl hij dit uitsprak.Nee hij 
beschermt inderdaad hogere machten. 
Is die vader nu advocaat ,vader,of adviseur? 
Die moeder doet mij denken aan een vrouw van een alcohollist,die de vuile was maar niet buiten wil hangen,
maar ze zal al veel meegemaakt hebben met haar man en zoon.Thuis zal het wel niet gezellig zijn,want anders 
zit je niet altijd te gokken of te blowen. 
Mij doet het allemaal denken aan Dutroux 
U weet het ik heb niets met alcohol en drugs ,dat zijn altijd leugens.Een teamgeest krijg je niet mioddels 
leugens. 
Zo vertrouwen kan je niemand dan ,omdat je geisolerd bent,zeker als mens. 
U denkt misschien hij bemoeit zich overal mee ,maar u ziet het ,het fascisme blijft bestaan ,daar zorgen de 
MR’s wel voor.

164.  harry van groen 

5 Feb 2008 om 11:47 

Zo ben ik erfgenaam van een kinderloze oom en tante. 
De familie heeft onverdeeld recreatie grond.Mijn opa dacht zeker altijd ,bij onverdeeld ,hou ik de familie wel bij 
elkaar.Niet natuurlijk als er geld en valsspelen in het spel is. 
Ik wilde stukken gaan kopen ,want ik zag de toekomst al voor mij,met veel kouwe kant. 
Buiten 2 corrupte notarissen,ging een ex bank directeur van de FORTIS bank zich in de familie dringen. 
Zo werd het testament van een oom,toen hij wilsonbekwaam was,2 weken voor zijn eutanasie veranderd ,in het 
voordeel van deze taxateur,die het land wal wilde kopen ,zo een worst voorhoudend voor een neef,en 2 nichten,
en hen dus. 
Het gaat mij hier om ,ook tav van die Jorin. 
Mijn oom en tante van die neef waren integere mensen,niets mis mee. 
Die Jorin neef,zal ik maar zeggen,is meester geweest voor een crimineln school/ontspoorden zullen wij maar 
zeggen. 
De ervenis zaak gaat naar MR’s. Die neef wordt geadviseerd door die bank directeur,en dan komen er de meest 
criminele handelingen 
De bankdirecteur steelt uit een kluis van mijn oom en tante. 
Mijn neef pleegt met die directeur criminele processen ,en wordt net als bij Jorin door het OM beschermt 
Een procesverbaal voor die diefstal uit kluis en diefstal in vereniging is verdwenen uit de computers van politie 
en OM. Ja dan valt er weinig te vervolgen 
Wederom stel ik dit voorbeeld tav van Jorin ,hoe mensen crimineel zijn of worden. 
Zo ik heb geen neven en nichten meer,als familie , 
Dank MR’s ,namens OPA.Maar ook de KROON natuurlijk,als HM mij net zo had verdedigd als haar familie,dan 
waren wij er wel geweest.Nee HM heeft daar maling aan ,terwijl ik in de maling wordt genomen ,door haar 
beslissingen en getekende wetten,waar zij wel verantwoordelijk voor is ,zeker als mens.

165.  harry van groen 

6 Feb 2008 om 10:33 

Daar in Almere kunnen zij aardig koorddansen.Waar er al een ambtenaar zelfmoord heeft gepleegd,wil de 
burgemeester er maar niet aan,dat wat de gemeenteraad maar doet en beslist menig ambtenaar in de 
psychische probelemen brengt.Dat kan je wel juridisch nederland laten oplossen en in een doofpot laten doen,
maar de gewone man heeft wel zo veel eer in zijn donder dat hij daar ook niet meer uitkomt Zo meteen geven 
zij weer een feessie ,waar dan wel een grafstemming heerst. 
Mevrouw Jorritsma en de heer Duivenstein werken heel economisch met hun dienst auto ,prima.Maar wanneer 
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is het dienst en wanneer privé? 
Zo hebben wij een Jan Fransen met misschien wel 50 BIJBANEN ,met dienst auto ,en alcoholist.Wanneer is het 
dienst,wanneer privé ,wanneer een ritje naar die bijbanen? Je weet het niet.

166.  harry van groen 

6 Feb 2008 om 10:44 

Dat “bazen”hun personeel goed in de problemen kan brengen ,en daar geen verantwoording voor nemen,beleef 
ik nu weer met de Rabo bank.Zij wilden al hun verantwoording nemen met Rasmussen ,nou ze nemen ze nooit.
Onbereikbaar,terwijl deze persoon zich zelf nog christen noemt.Dat ook bij de Rabo bank verleden jaar een 
zelfmoord was ,daar hebben zij een Jorin mentaliteit in. 
Zo heeft een DELTA LLOYD ,zich christen noemende medewerker ,met zo waarlijk helpe mij God Almachtig een 
verklaring afgelegd zo dat ik gedeporteerd werd.Hij zal nu wel voor de aller hoogste rechter staan.En zijn baas? 
Bleef rustig zitten. 
Zo ook een partij ,rechters ,advocaten ,staatshoofd ,noem het maar op.Vooral niet schuld bekennen ,hopende 
dat ooit een aller hoogste rechter vergiffenis schenkt.Nou voor iets wat je juridisch dus niet hebt gedaan ,zo 
ook sociaal in doofpotten stopt daar behoef je geen vergiffenis voor te hebben ,want je hebt gewoon geen 
schuld.

167.  harry van groen 

6 Feb 2008 om 13:29 

De RABO bank moet een toonbeeld van vertrouwen uitstralen ,hoor ik over de uitzending van Rasmussen. 
Dat kan wel zo zijn ,maar als er vals gespeeld wordt ,dan moet dat wel verteld worden,betrouwbaar of niet ,
zeker in de sport. 
De RABO bank is een criminele organisatie ,als zij een huis advocaat als die Knijff blijven houden ,zal dat zeker 
zo blijven,want hij is nou net het bewijs daarvan. 
De banken weten dat zij geen betrouwbaar imago hebben,daarom sponseren zij de sport en laten zij mensen 
van betrouwbare tv rubrieken,zoals koos postuma ,wouke van starrenburg ,maar ook henk van Ulsen ,
inspreken bij ster reclame ed. 
Nu gun ik deze allemaaldeze reclame gelden. Maar zij moeten wel weten dat zij zo integer overkomen ,door 
integere programma’s in het verleden.En in het verleden…. bieden geen garantie dat zij nog betrouwbaar nu 
blijven. 
Zo ook Paul de Leeuw ,die een feessie gaf voor Delta Lloyd 
U zou eens moeten weten wat die betrouwbare banken en verzekeringsmaatschappijen allemaal uitvreten en 
hebben aangericht.Denk daar maar eens over na.zie deze site of bekijk programma’s zoals RADAR ,pure diefstal 
en Jorin mentaliteit.

168.  harry van groen 

7 Feb 2008 om 11:25 

De politiek ,de maffia het OM ,het zijn zo van die niets zeggende kreten. 
Achter elk van deze kreet zitten MENSEN ,die daar verantwoordelijk voor zijn. 
Zo zet het OM aan tot haat. 
Nu weer de haat tegen Joran . 
U heeft gezien de haat bij de dood van Pim Fortuyn.Dat zit allemaal als een veenbrand in het volk. 
De kroon moet oppassen dat er geen volkgerichten komen als zij maar niet tot strafvervolging ,of het 
vermoeden daarvan niet overgaan. 
Je kan wel met wetten ed aankomen ,maar was dat maar zo,maar het volk voelt de RECHTSONGELIJKHEID ,zo 
discriminatie. 
Dat van vormfouten ed hebben wij nu wel gehad.De MR’s moeten maar eens volwassen worden ,en maar niet 
meer denken aan die hersenspoelende oudejaars uit hun studententijd,die kan een weldenkend MR ,die op 
eigen kracht zijn werk doet ,wel aan. 
De verantwoordelijke minister van Justitie en Binnenlandse zaken moeten maar eens goed over na denken ,wat 
voor haat het OM en de politiek zaaien. 
Als het OM maar niet tot strafvervolging overgaat,en zij daarin zelfs obstructie plegen ,gaan mensen eigen 
rechtertje spelen. 
Maar dan moeten die ministers deze mensen niet dwars gaan zitten. 
Zo wordt er van mij al jaren geld gestolen door OM ,deurwaarders,bedrijven en familie.Ik verzoek al jaren om 
strafvervolging.Er staat nergens in de WET dat er mensen boven de wet gesteld mogen worden ,zo een ieder 
die dat al doet is al strafbaar.Als ik nu zelf dat geld wil ophalen ,gaat het OM mij tegenwerken ,onder het motto 
dat nooit meer ,zo ook vrijheid te koesteren. Welke vrijheid?

169.  harry van groen 

8 Feb 2008 om 13:19 

Onze politieke zwartwerker heeft een rapport uitgebracht over grijswerken 
Het doet mij denken aan de minister van economische zaken,de heer Wijfels ,die voor de zondagsopening was 
van de middenstand. 
Een poosje daarna ging hij uit de politiek ,want zo vertelde hij ,hij wilde meer bij zijn kinderen zijn. 
Dat die kleine middenstanders niet meer bij hun kinderen konden zijn ,op zondag ,zo ook mensen niet naar de 
kerk konden ,daar had hij maling aan. 
Zo Edje raketje ,na 65 nog niet uitgeblust na al die bijbanen en dat gereis naar het verre oosten,zal nog door 
blijven werken ,en zijn pensioen gelden wel terugstorten op de staatsrekening ,want alle hobby’s kosten geld ,
en behoef je daar niet meer aan te verdienen. 
Als het inderdaad je hobby is werken,zo je wil er bij blijven horen ,blijf dan aub door werken. 
Maar als je denkt dat het hele kerkhof vol ligt met mensen die dachten dat zij onmisbaar waren ,kap er dan 
mee. 
Waar ik vertegenwoordigers tegen kwam van amerikaanse bedrijven ,die als zij 35 waren al een rotschop 
kregen. 
Waar vriendinnen van mijn vrouw ,gouden krachten 55-60 jaar geen baan meer krijgen ,zo de concierges van 
scholen de enige zijn die nog de pensioengerechtigde leeftijd halen etc,komt dat rapport wel heel vreemd over ,
net zo als edje.

170.  harry van groen 

9 Feb 2008 om 12:13 
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Als de Nederlandse bankdirecteur zegt dat het slecht gaat ,dan gaat het juist goed. 
Zo Baas Brouwer van het Om zegt dat de heer de vries uitstekend werk heeft verricht ,terwijl er juridisch gezien 
geen bezwijzen bij zijn gekomen ,en Joran al de tijd heeft uitgezeten die voor de bestaande bewijzen nu 
aanwezig zijn. 
Dus zo veel is er ook nu weer niet gebeurd ,juridisch gezien. 
Buiten dat het OM de regie zelf in haar handen moet houden ,zodat de burger geen eigen rechtertje kan en 
mag spelen ,moeten de grenzen van het OM nooit getrokken worden. 
Nu legt het OM zelf haar grenzen,die fatsoenlijk gezien weer grenzen overschrijden. 
Als het OM schikt in ernstige strafbare zaken,als het Om seponeert terwijl er voldoende bewijzen liggen voor 
een strafvervolging,dan bepaalt het OM een discriminerende grens,en worden zo onbetrouwbaar. 
Dan mag en kan niemand boven de wet gesteld worden,want een ieder is een mens ,staatsburger,en geen 
goddelijke personen. 
Als het OM echt onafhankelijk is hadden zij over moeten gaan tot strafvervolging van een corrupte,omkoopbare 
heer Van Biesterveld.Nu is er een jurisprudentie,die de gewone man maar ook overneemt. 
Dan is het niet onderzoeken en of niet beantwoorden van procesverbalen of aanklachten van strafbare feiten 
erg onbeschoft ,zo niet wenselijk. 
Wij hebben geen douane meer bij de grenzen,zo ook geen douane bij de grenzen van het OM,die zaken in een 
doofpot doen,terwijl beschavingen in het verleden juist door corruptie ten onder zin gegaan ,ook al stelt het 
staatshoofd dat wij in een heel beschaafd land wonen.

171.  harry van groen 

9 Feb 2008 om 12:21 

Er is een ex kamer lid ,burgemeetser,die net als de andere VVDér zijn vrouw gaat volgen ,wat weer heel 
gegemancipeert is ,maar klaagt over de bestaande afvloeingsregels die hij zelf in stand heeft gehouden of 
gemaakt heeft. 
Hij vind dat hij recht heeft op overheidsgelden ,om een Zwitsersleven gevoel te hebben in de alpen. 
Hij is op zijn ziel getrapt ,terwijl je toch zou zeggen dat hij ergens anders op is getrapt ,gezien zijn jodelen als 
olga lawina. 
Afschaffen dus al die regels ,het maakt een ieder maar kwaad ,ook de betrokkenen.

172.  harry van groen 

9 Feb 2008 om 12:29 

Het Om ,de kroon etc weten niet half hoe grensoverschrijdend 
de fatsoensnormen zijn van een ieder die weet dat het OM toch niet tot strafvervolging over gaan.Juist 
rechters ,advocaten ,notarissen ,burgemeesters ,maar ook de lagere personen zoals medewerkers van banken ,
deurwaarderskantoren ,noem maar op. 
En maar door het slijk slepen als vogelvrije ,over de grenzen,je achterlatend in het niemandsland,terwijl je 
niemand tegenkomt die daar bijgezet hadden moeten worden wegens landsverraad. 
Eb de Barmhartige Sameritaan? Nooit gezien,allemaal in een zoutpilaar veranderd

173.  harry van groen 

13 Feb 2008 om 13:23 

Als je mij in het verre verleden zou vragen om een groot getal te noemen,voor het tijdperk Gretta Duisenberg,
zou ik ook 6 miljoen hebben gezegd,ook dat zat altijd in mijn hoofd. 
De reden is dat wij in onze jeugd een TV serie hadden van de man van 6 miljoen.Dat was een soort robot met 
een menselijke gedaante.en in die tijd maakte dat veel indruk. 
Stel je voor aan de ene kant de mens ,en aan de andere kant een soort computer,idealer kon je het niet 
hebben. 
Natuurlijk dacht je toen niet aan die verschrikkelijke omgebrachte mensen,dat kwam niet eens in je op..Maar 
dat getal heeft zoveel indruk waarschijnlijk gemaakt,dat dat er nu nog in zit. 
Maar ja dan kan je het over geen één getal meer hebben,in combinatie met het onderwerp.1 miljoen 
vietnamesen,50.000 amerikaanse soldaten,getallen in afrika ,irak etc. 
De bijbel kent zo ook wat getallen,bijv de 7.In Jericho kan men dan geen 7 up meer drinken,omdat door 7 maal 
om de stad lopen de muren neer vielen,zo ook de inwoners. 
Nee die Gretta moet je niet alles onder haar neus wrijven ,zeker als zij ook wel eens moet provoceren. 
Natuurlijk zijn die Palestijnen ook geen lievertjes. 
Maar als de joden altijd weer,terecht,kijken op het verleden,moet je daar ook van geleerd hebben,dat je nu net 
niet zaken moet afhandelen en die nu zelf ook doet,wat je je eigen beulen heb verweten. 
Ook behoef je niet de linker wang te tonen,als je rechter geslagen is.Maar Gretta doet tenminste iets

174.  harry van groen 

13 Feb 2008 om 13:29 

TV reclame is een raar en irrtant iets. 
Er mag geen sluik reclame zijn. 
Wel stelt een rabo directeur:wij komen zo vaak in het beeld met onze wielerploeg ,dat weegt niet op tegen de 
kosten van ster reclame,als je dat per minuut zou uitrekenen. 
De heer de Vries bepaalt in de wereld draaft door,dat er 4 minuten over een boek gesproken moet worden.Wat 
kost 4 minuten ster? 
Andere zaken worden zo onherkenbaar gemaakt ,dat je juist gaat kijken ,en die dan daar weer door herkent.

175.  harry van groen 

14 Feb 2008 om 11:11 

Dieren beschermen ,is mensen beschaven. 
Dat er nu een “partij”nodig voor een stroming van wilsonbekwamen,dat gaat mij te ver. 
Wilsonbekwaamheid scoort natuurlijk altijd,want de plicht van iedere partij zou nou net moeten zijn,dat 
wilsonbekwamen buiten iedere discussie moet vallen,zij kunnen zich niet verdedigen.Buiten dat de democratie 
partijen heeft gemaakt,juist voor de mensen,en niet de dieren.Dat een partij nu dus mensen moet bijschaven,
dat moet onmogelijk zijn. 
Trouwens zo al u kunt zien kan ik elke dag wel 2 moties indienen,voor de MENSEN,zo op jaarbasis wel zo’n750. 
Als ik nu een partij zou zijn ,en dat op 1 dag laat behandelen,dat zou onmenselijk worden.Vandaar politici neem 
elke dag er 2.En dan heb ik anderen op deze site niet eens meegerekend. 
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Maar ik krijg en heb geen contact met de politiek,gelukkig stem ik al 25 jaar niet.Ik zou dan ook geen recht van 
spreken hebben,maar die falende politici,die nu weer de mooiste banen hebben bij bijv de Hoge Raad,zodat zij 
wederom weer kunnen falen,maar dan bij een andere organisatie,stellen rustig:ik ben toch democratisch 
gekozen,zo de burger mag geen kritiek hebben,en zo staat de kiezer met een mond vol tanden,maar hebben zij 
ook geen recht van spreken meer. 
Gelukkig hadden mijn kinderen een goed stel hersens,zo autodidact,ik heb zo mijn zoon nooit zien leren,maar 
wel een 9.5 voor proefschrift economie bijv,maar wat als het onderwijs niet had gefaald,dan was hij wel prof ,
meester ,docter….weet ik veel geweest,vandaar dat ik een hekel heb aan die zogenaamde intellectuelen ,politici 
die zo een puinhoop hebben gemaakt van het onderwijs.Ik heb altijd gezegd tegen mijn kinderen ,je moet je IQ 
gebruiken voor je geluk.En zo heb ik zelfs mijn dochter moeten afremmen,want mens zijn is toch echt 
belangrijker.

176.  harry van groen 

14 Feb 2008 om 15:06 

15% van de hoogbegaafden studeren maar af.Omdat het onderwijs nog steeds niet kan omgaan met deze 
mensen,en die vaak niet goed in hun vel daar door zitten,gaat dus 85% intellect gewoon verloren voor de 
samenleving. 
Alleen als deze ouders zich inzetten,en het probleem onderkennen,kan er nog iets van deze mensen terecht 
komen. 
Op scholen kunnen de meesters /juffrouwen ,daar haast niet mee overweg.Het zijn dan ook niet alleen de 
zwakkeren maar ook de hoogbegaafden ,die de kinderen van de rekening zijn. 
Onze zoon was echt misselijk van verveling,zeker op de lagere school.Nu onze kleidochter,die zit in groep 4,
maar haar leesniveau is groep 8.Haar ouders willen haar geen klas laten overslaan.De school moet dan ook 
kiezen tusssen kind zijn en genoeg aanleveren ,maar dat lukt nu al niet meer.Zo er is nog veel te doen voor 
deze 2 groepen voor het onderwijs,willen zij een gelukkig leven hebben,zo ook een verrijking voor de 
samenleving.

177.  harry van groen 

15 Feb 2008 om 10:35 

Ook Goede morgen 
De directeur van ABN tennis tournooi heeft zo ook heel wat ster/sluik reclame voor de prijs van 2 kaartjes voor 
het gepeupel.Dan is hij nog van de VVD. 
Hij stelt iets van Vrijheid ,gelijkheid en broederschap,waar hebben wij dat meer gehoord? 
Welke vrijheid? 
Welke solidariteit? Dat het OM solidair is met een punhoop makende criminele politici ,is ons nu wel bekend. 
Gelijkheid? Rechtsgelijkheid dan? 
Het enige wat hij onze christelijke -joodse minister had kunnen vertellen is ,dat net als in de SPORT er voor 
onze samenleving regels zijn,en dat je je sportief moet gedragen 
Bij overtreding en onsportief gedrag volgen gele-rode kaarten,of gehele uitsluiting,en dat dwingt dan weer 
respect af voor de hoofdrol spelers in alle gelederen. 
Dan geeft hij nog eens twee kaartjes.Nou ,nou ,zou u zeggen ,is dat alles.Maar het is net als met winkel diefstal 
het begint met een rolletje drop en het gaat verder als een wethouder een keuken nodig heeft van een bouwer ,
en die bouwer “vergeet”de rekening te sturen etc. 
Hele sport families laten zich kleden,niet door een sponser,bij zo’n firma,terwijl de sporter al lang zijn miljoenen 
binnen heeft. 
Nee als je de minister wil adviseren ,moet je wel integer zijn.Wat de directeur voor zijn zaak doet ,moet hij 
weten,maar niet da anmbtenaren ed./en of adviseurs.

178.  harry van groen 

15 Feb 2008 om 10:52 

Opeens is de politiek een puinhoop.Dat de politiek al 20 jaar falliet is,weet nu een ieder wel.Toch blijven zij door 
werken,terwiojl het gepeupel dan al lang strafbaar zou zijn,terwijl de politici dat ook al 20 jaar zijn. 
Nee wij moeten een VOC mentaliteit hebben/en respect hebben. 
Voor wie dan respect?? 
Het staatshoofd die moet zwijgen,zo dus nooit ingrijpt terwijl ook haar kinderen onderwijs hebben genoten.
Wetten klakkeloos ondertekend,en dan maar zeggen dat zij een goede manager is 
Ministers zoals Deetman,Hermans/knov ,Ritsen vd Hoeven Netelenbos etc heeft u deze excuses horen maken- 
Nee dat behoeft niet zegt zo´n onderzoeker nu al,dat is voor de huidige minister zijn verantwoording ,die weer 
niet van hem behoeft af te treden.Zo ook de )nietszeggende dan ‘ tweede kamer,die 2 a 3000 kamerleden dus,
wat door de massale toestand weer knettergek zou zijn ,etc,Zo ook niet de eerste kamer met zijn zeeeer 
bekwame intelecuelen,die af en toe eens als zwarte raven door Leiden lopen,gewichtig te doen, 
Natuurlijk mag-en moet je respect kunnen opbrengen voor integere ,echt bekwame mensen,maar IK ken ze 
niet. 
Let wel Ik dring mij niet op aan de altijd maar bemoeiende politiek-ambtenaren.Alle procedures ben IK niet 
begonnen. 
Waar politici nooit op een waarheid zijn te betrappen,kunnen zij mij op geen enkele leugen betrappen. 
Ik ben God niet ,ook maar een gewoon mens,die belaagd wordt door mensen die alleen maar jatten,en daar 
geen verantwoording voor behoeven af te leggen.

179.  harry van groen 

16 Feb 2008 om 12:02 

Ik was 4 jaar,toen ging ik al met mijn vader naar de hoeren. 
Met een grote mand met verse broodjes voorop zijn fiets,en ik achterop,bracht hij ’s morgens broodjes naar 
broodje van kootje ,of sneetje van keetje,dat weet ik niet meer. 
de politie agent zette ,bij het centraal station,zijn verkeersbord op stop,zodat mijn vader door kon fietsen. 
Kijk die dames hebben bezoek ,zei hij dan altijd als de gordijnen dicht waren. 
Ik zal 8 geweest zijn dat ik met mijn vriendjes pietje en paultje zo ook wel de stad in gingen,en dan kattekwaad 
uithaalden 
Op mooie zomeravonden ging het hele gezin van ons een ommetje maken op de walletjes ,en bij tante Mia eten.
Mooie tijden ,niets aan de hand. 
Ja de echte criminelen hebben die romatiek stuk gemaakt. De heer Cohen heeft yab yum en heel wat ramen 
gesloten.De wet BIBOP,zo terecht als hij de misdaad kan bestrijden,en waar de boven wereld de onderwereld 
ontmoet ,zo haar geld uitgeven. 
Maar waarom sluit hij de PC Hoofdstraat niet?
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180.  harry van groen 

16 Feb 2008 om 14:22 

De heer de Vries vindt het vreemd dat voor het wegmoffelen van een lijk,het OM niet overgaat tot aanhouding. 
Ja,die Joran moest nog maar 1 lijk te zien weg te moffelen,zegt die Joran . 
Het OM weet al lang waar zij haar lijken moeten laten weg werken,nl.in de KAST. 
Het meest verschrikkelijke is echter dat er nog 17 echte lijken ook nog in zitten. 
Maar welke verantwoordelijk komt echt in de “kast”terecht?

181.  harry van groen 

16 Feb 2008 om 14:26 

Het wordt tijd dat alle MR’s ,politici etc,etc,eerst eens langs gaan bij het Pieter Baan centrum,om hun 
persoonlijkheids afwijkingen te laten vaststellen. 
Iedere boer die politiek werk zoekt,kan politicus worden,terwijl de echte boeren,slimheid hebben.

182.  harry van groen 

18 Feb 2008 om 11:10 

Vandaag zijn Cruyff en de nieuwe asocialen in het nieuws. 
Door mijn nederlands ,vergelijken mijn kinderen,en schoondichter mij wel met Cruyff.Mijn dochter als 
afgestudeerde communicatie wetenschapster,en mijn schoondochter die nederlands gestudeerd heeeft.Zelfs 
deze kregen op school nooit een 10 want dat kon niet zeiden de leerkrachten. 
Hoewel dat nederlands van Cruyff is nu heeel intelectueel. 
Cruyff wil het bij Ajax wel effe oplossen,dat zou ook best misschien wel kunnen,maar hij is niet gevraagd,zo hij 
heeft ook met nieuwe asocialen te maken. 
Ik tenniste in Noordwijk met artsen,en als er stront aan de knikker was ,zeiden deze altijd harry los jij dat even 
op. 
Ook ik heb mijn diensten aangeboden bij de belastingdienst,maar de FIOD zie ik maar niet.Te veel asocialen,ex 
ministers die nu bij banken etc werken. 
Ik heb altijd maling aan die amerikanen en duitsers,maar als er stront aan de knikker is,dan gaan ze er ook 
voor. 
De asocialen zien er uit als HEREN ,maar ze ruiken anders. 
Tegen mijn kleinkinderen zeg ik nu als je lord omdraait,wat krijg je dan , vieze handen.

183.  harry van groen 

18 Feb 2008 om 12:31 

95% van de nederlanders,zijn gewone mensen 
Waarom moeten deze sociale mensen dan in een democratie op a-sociale mensen stemmmen? 
Vergeet niet dat deze mensen de oorlogen bepalen,zo wel of niet uitzenden van soldaten,jatten,jatten,en nog 
eens jatten. 
Als je dat aanbrengt wordt je ook a-sociaal ,en vogelvrij verklaard,terwijl je weer geen eigen rechtertje mag 
spelen om bijv molotov cocktails te gaan gooien,tegen dat Gajus/schorem. 
En dat schorem je maar op de WET wijzen,die het staatshoofd bekrachtigd

184.  harry van groen 

18 Feb 2008 om 12:47 

Waarom de OLYMPISCHE Spelen niet elke 4 jaar in OLYMPIA.? 
Nu bepalen a-socialen van over de gehele wereld waar dat nu gebeuren moet. 
Als deze a-socialen gekozen wordt door hun volk,en zij bepalen nu welk land dat nu wordt gehouden,dan moet 
het volk niet zeuren dat die sporters daar naar toegaan,maar de a-socialen moeten worden aangepakt. 
Dan heb je nog de ping-ping doping. 
Je ziet dat kopmannen ,door deze doping knechten worden. 
Dan de reclames die dan weer sponsering zijn ,dan doping,dan ster,dan weer sluikreclame,de a-socialen weten 
die grenzen niet meer ,terwijl het OM dat ook niet meer weet. 
De mensen willen wel reccords ,maar de sporters worden criminelen als zij doping gebruiken. 
Een ex-familie lid was ooit wereld kampioen schaatsen, 
Als kind was ik daar altijd op de boerderij,en bevriend met zijn broertje. 
Deze wereldkampioen moest zomers met binnenbanden trainen. 
De nieuwe trainingspakken werden nog gauw in de trein gegooid als hij naar de spelen moest.Zijn verloofde 
mocht niet mee ,dat moest hij zelf betalen. 
Waar zijn die tijden? 
Nu maken de mensen van al die sporters goden,maar ook a-socialen. 
Als er een bal over geschoten wordt zeg ik altijd ,wat kost die bal wel niet.Maar ze blijven heeeeel bekwaam,
ondanks dat zij blijven verliezen. 
Let wel die griekse goden hadden geen spelen ,maar de mensen.

Nu ma

185.  harry van groen 

19 Feb 2008 om 10:37 

Ook goede morgen. 
Laat ik nu altijd denken dat baas B,baas harm Brouwer was,mede omdat hij rap zaken in de doofpot doet ,zo 
niet tot strafvervolging overgaat.Nee, baas B is een rapper. 
Wie de jeugd heeft,heeft de toekomst,zo wat baas B. doet is prima. 
Alleen ,juist als amsterdammer,moet hij nog leren dat je in de politiek,en mensen die daar bij horen ,zoals Sven 
Kokkelman,een beetje adremmer te zijn.Deze mensen bedoelen het niet zo goed,als jij denkt. 
Zo ga ik niet discuseren met mensen die te lui zijn om hun werk goed te doen. 
Ik breng alleen maar zaken aan ,net zo alsop je plaatje. 
Het is aan de POLITICI ,waar zij voor GEKOZEN zijn en BETAALD worden ,de taak dat verder te ONDERZOEKEN,
zonder discussie. 
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Met rechters is ook niet te discuseren,en hebben het laatste woord,zeker als de POLITICI uit luiheid vaak 
zeggen:daar hebben wij de onafhankelijke rechter toch voor ,terwijl POLITICI,zoals de twwese kamer ook tot 
strafvervolging kunnen laten overgaan. 
Dan bestaat negatief en positief niet in discussies.Het ene referentie kader staat tegen over de andere. 
Zo kan je de enige mening van bijv. de heer spijkers,man tegen de staat,nooit negatief noemen.Ja niemand wil 
natuurlijk een negatief persoon zijn,maar het is heeeel vies ,omdat in discussies te gebruiken. 
Sven neomt onderwerpen dan ook op deze site,zoals Enschede,Fortuyn etc,negatief,zo ook als kritiek op alle 
politici,zeker als zij hun werk niet doen nl.CONTROLEREN,maar geen discussies. 
Sven is nu net het bewijs ,met deze uitspraken ,van een COMPLOTTHEORIE 
Sven moet toch weten dat kritiek op corruptie nooit negatief kan zijn,immers hele beschavingen zijn daar ten 
gronden aan gegaan.

186.  harry van groen 

19 Feb 2008 om 10:58 

De wet BIBOP stelt heel duidelijk,dat bij VERMOEDEN van crimineel gedrag,van wie dan ook,het 
gerechtvaardigd is dat vergunningen NIET verstrekt mogen worden. 
Het verbaast mij dan ook dat gemeentes zoals LEIDEN,BODEGRAVEN,BREUKELEN toch bouvergunningen 
afleveren bijv. 
Het is al niet eens meer een vermoeden van strafbare feiten,maar als baas B,van het OM dat maar in 
doofpotten doet,ja dan blijft het onder de rechter ,zoals ze dat zo mooi zeggen. 
Vroeger kwamen er nog wel goeie moppen uit die doofpot,door onze Max,maar omdat ze nu goed dicht worden 
gehouden,is er geen lol meer aan aan onze democratie en rechtsstaat. 
Je brengt zaken aan bij die gemeentes.Je zou toch zeggen ,bij zulke ernstige beschuldigingen,gaan alle politici 
aan het werk ,zo ook de politie. 
Nou nee,de minister van Bi Za zit liever aan de fles,de minister van justitie zit liever voor in de kerk,zeker 
eerdaags weer met pasen,uit de computer van de politie verdwijnen zo maar procesverbalen,zo ook bij OM.Ik 
snap er geen barst van,krijg ik heel onbehouwen te horen,terwijl ik met een IQ van 80 toch goed probeer uit te 
leggen,dan denk ik zulke mensen mogen het al niet eens onderzoeken ,gezien mijn IQ.Ik wijs ze op deze site,
omdat ik uit alle gezichtshoeken van de maatschappij wil aantonen hoe corrupt nederland wel is.Let wel net als 
wat Cruyff zegt,geldt ook voor mij. 
Ze zeggen al gauw met die mijnheer van Groen is niet te praten.Dat hoeft ook niet ,doe eerst maar eens je 
werk waar je voor aangenomen bent,zo voor betaald wordt. 
Kortom baas B,ik breng deze gemeentes aan voor het onrechtmatig verstrekken van alle vergunningen,plus nog 
wat kleine zaakjes ,gezien mijn verantwoording voor al die echte lijken in de kast,die hun mond niet meer open 
kunnen doen.

187.  harry van groen 

20 Feb 2008 om 10:45 

CELSTRAF wegens beledigen agenten en ambtenaren. 
GOUDA, 
Het roepen van”Sieg Heil en Heil Hitler tegen agenten en ambtenaren kost A.Z. twee weken celstraf. 
De man verscheen niet bij POLITIE rechter Van Ham. 
Hij zal wel niet nuchter zijn,aldus van Ham. 
Als hij nuchter is weet hij er niets meer van,aldus de rechter,die zelf nog een kater heeft van zijn bezopen 
ontgroening 
Het was geen excuus dat hij het niet meer weet als hij nuchter is. 
U weet hoe ik over drank en drugs denk.Maar als veel wordt bekonken in bedrijfsleven en politiek,dan is het 
altijd de vraag ,hoeveel hebben ze op,Zijn ze nog wilsbekwaam,toerekeningsvatbaar. 
Je weet het niet,maar gezien de resultaten in de politiek,en niemand daar celstraf voor krijgt,denk ik van niet. 
Natuurlijk kan je niet tegen iedere politie man zeggen dat hij een fascist is,dat moet je kunnen bewijzen ,of 
openbaar maken middels de pers. 
Het waren niet de gewone politie mensen die mevrouw Dales in gewetens conflict brachten. 
Dan die rechter.van Ham.Ik moet toegeven,hij was de enige die echt de zitting openbaar maakte.Ik hield een 
heel betoog ,ondanks dat er een griffiet naast hem zat ,vroeg hij mij alles eens op te schrijven,vandaar deze 
site,misschien komt hij nog terug op zijn privé uitspraak ,immers ik had hem gewraakt en hem daar persoonlijk 
voor aansprakelijk gesteld.Nu heeft hij met zijn uitspraak een bezopen schade aan gericht,zo dood door schuld,
terwijl ik niets meer van hem vernomen heb. 
Vreemd land dus dat nederland ,de ene crimineel mag de andere lintjes geven,de andere crimineel mag 
oordelen over de andere alcoholist. 
Maar hoe zou je een politieman dan moeten noemen,die obstructie pleegt etc,etc, een held?

188.  harry van groen 

20 Feb 2008 om 10:55 

Net na de oorlog,was er een WET dat bakkers geen brood voor 10 uur mochten verkopen,en je had de nasleep 
van de velseneraffaire. 
Omdat wij in een arbeiderswijk woonden,en deze hardwerkende mensen ons land echt weer wilde opbouwen ,
namen zij vaak een half tot heel brood mee naar hun werk,het liefst natuurlijk lekker vers. 
Mijn vader verkocht daarom vaak brood voor 10 uur. 
Een politie agent had dat door ,en bekeurde mijn vader ,met de mededeling dat hij elke dag zou posten op de 
hoek. 
Hij kon dat afkopen door hem met de feestdagen krentenbrood te leveren.Mijn vader heeft daar in toegestemd ,
wat moest hij anders. 
Jaren lang heeft hij dat brood opgehaald.Zijn tas zat vol met kaas ,jenever etc. 
Als mijn vader sliep ,na die lange nachten,zei hij altijd dat hij het voor niks kreeg. 
Wiij zaten ,mijn zusje en ik boven aan de trap die naar het winkeltje liep.Te huilen,omdat mijn vader zo hard 
moest werken.

189.  harry van groen 

20 Feb 2008 om 11:04 

Omdat Willy Alberti bij ons in de buurt woonde,had mijn vader een krentenbrood naar hem vernoemd,en dat 
aangeboden. 
Nu doet willeke veel goeds voor die ouwetjes ,zo zij was laatst in het bejaarden huis. 
Na afloop vroeg mijn negentig jarige vader of zij dat nog wist. 
Nou of ze dat wist ,ze hadden nog jaren dat brood laten halen,omdat het zo lekker was.
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190.  harry van groen 

21 Feb 2008 om 11:06 

De Verlosser ,Godenzoon,het kan allemaal niet op. 
Laten wij normaal blijven doen,heel veel zijn al KNETTERGEK. 
Ook Cruyff alleen kan niet alles oplossen,zeker niet als er mensen bij Ajax rondlopen die zakken aan het vullen 
zijn ,of heeeel belangrijk willen zijn. 
Tegen die stroom kan niemand op,ook Pim niet,zo eerst een mentalteits verandering,en dan kan Cruyff nog 
best veel beteken voor zijn club.

191.  harry van groen 

21 Feb 2008 om 11:38 

Net als van Baalen,had den UIL zo ook zijn nazi sympathieën 
In 1939 had hij een interssante en gelukkige tijd gehad,in Duitsland.De drammer ,nu zelf weer tot leven 
gebracht,vond het duitse ras herboren,en een zelfbewuste volk. 
Eensgezind,dat is nog wat anders als onze VOC mentaliteit,om de Führer geschaad.Terwijl de kristalnacht,zo 
ook de rassenwetten al geweest waren. 
Zonder loon moest je goed en bloed verdedigen. 
Op het NOS journaal,die zo van alles regiseert,laten zij een familie lid en een jodenman van Niod antwoorden.
Zij vragen het niet aan geschiedkundigen,zigeuners,homosexuelen,of communisten,want die worden structueel 
ontkent,en het NIOD ,met blom,en de jong,die mogen onze geschiedenis bepalen van voor en na de oorlog.( is 
er aleen nieuwe verantwoordelijke directeur,na Blom?Dat omdat opa’s getuigenissen tegen Weinreb ,en die van 
mij tegen Voorhoeve ook structrueel zijn ontkent) 
Dan waren bij die discussie of die mijnheer met die bloem ,nu wel of niet een jurisprudentie moest zijn voor een 
VERVOLGING van strafbare feiten,zo ook de ONTKENNING daar van,ook aanwezig de heren DONNER ,vader 
van..,Wiegel,van Thijn,Duisenberg etc,die daar natuurlijk ook alles van afwisten,maar altijd ontkent hebben.Ja 
die van Agt wilde wel tot strafvervolging over gaan,van Dam op stappen ,u kent het wel. 
Den Uil schaamde zich helemaal niet,want nu zei die mijnheer met die bloem ,de eigenlijke koning,Mijnheer den 
Uil ik weet dat allemaal,zo u stopt dat maar in de doofpot. 
Als den Uil werkelijk van geformeerde huize was geweest had hij zich niet laten CHANTEREN,zo ook de rest. 
Nu zit Beatrix echt met een stinkende beerput ,en daar komt zij niet meer uit ,immers de wereldse 
gerechtigheid tav haar vader heeft nooit plaatsgevonden 
Het was wel heel naief van haar ,zo onbeschaafd te denken dat haar vader echt niets had gestolen,zeker toen 
zijn testament werd geopend ,terwijl hij niet van zijn gewone salaris kon komen. 
Ook HM ontkent dus. 
Volgens de wet en de grondwet had gewoon strafvervolging plaats moeten vinden.De koninginnen hadden hun 
ORANJE mentaliteit moeten tonen,dan hadden zij best aan kunnen blijven.Zo goed was hij nu ook weer niet als 
echtgenoot ,maar ook als vader als hij de monarchie zo te koop zette. 
Ja en zadelt HM nu haar zoon hier weer mee op. 
Trek die beerput open,haal de deksel van die doofpot,biedt uw excuses aan,zo dat een ieder begrijpt waar het 
over gaat,niet dat zweverige van de kersttoespraken,die de verkeerden naar zich toetrekken

192.  harry van groen 

21 Feb 2008 om 12:00 

De ontkenning van Auswitsch is ,terecht,strafbaar. 
Ik zal dat zeker niet ontkennen want opa heeft 5 concentratie kampen gezien ,mijn schoonvader en mijn vader 
de krijgsgevangenen kampen. 
Opa en mijn schoonvader verraden door NEDERLANDERS,mijn vader voor de Grebbenberg,waar nooit een 
erkenning voor geweest is,want dat was verloren geweest. 
Bij van Dis zag ik een dame zeggen,dat veel nederlanders ook bij de SS waren geweest,maar dat nog steeds 
ontkent wordt. 
Opa had gelukkig in die kampen gezeten,want als verzetsstrijder had hij de oorlog zeker niet overleefd,en door 
ëigen vuur”de dood gevonden,zie Hanny Schaft/Velseneraffaire,wat nog steeds ONTKENT wordt, 
Zo ook de ëigen vuren”"van veel mensen ,ook na de oorlog zoals Pim,die alleen niet beschermt werd bijv.Wordt 
onkent. 
Dat Dresden,mijn schoonvader was daarbijook genociede was ,zo veel meer doden dan gesteld,wordt ontkent. 
Uitzending van onze jongens,wat dood door schuld is ,wordt ontkent 
Dat rechters worden gewraakt,maar toch rechtmaken,zo onbevoegd zijn wordt ontkent 
Dat politie mensen,rechters ,politici,notarissen,advocaten,pers maar ook heel gewone mensen zo als u en ik ,zo 
ambtenaren hun werk niet doen bij het aantonen van een fascistische staat ,worden ontkent 
Nou ja u kunt het allemaal nog lezen op de klokkenluiders lijn wat wordt ONTKENT,ook al hebben zij liters bloed 
aan hun handen,wat weer een belediging blijkt te zijn als je dat zegt,alles wordt glashard ontkent,terwijl 
zwijgen ook ontkenning is.Er is al genoeg gezwegen in het verleden volgens politica dÁncona 
Zo alles optellende als Auswitsch ontkenning,nogmaals terecht,strafbaar is,wat dan al deze ONTKENNINGEN?

193.  harry van groen 

22 Feb 2008 om 10:50 

Heus,zo moeilijk is het allemaal niet,het is zelfs kinderlijk eenvoudig,die politiek. 
De politici en MR’s maken het moeilijk 
Ik sanp niet dat mensen nog politicologie studeren,want het is alleen op leugens en chantage gebaseerd. 
Als mensen zoals andere tijden daar geschiedenis van gaan maken,ja dan leven wij in een onbeschaafd land. 
Bij Pim werd gesteld,geen ouwe politici meer,maar bij elk conflict,opborrelen van onrecht in het verleden,komen 
ze weer naar boven drijven,buiten dat HM er nog steeds zit. 
Je moet oog en gevoel hebben,en je niet laten leiden door de onafhankelijkle pers.Gelukkig is er nu ook internet. 
Nu met den Uil zo maar wat opmerkingen. 
Hij heeft zich gerehabiliteerd door vrij nederland.Zo vrij was die niet ,zeker niet na de oorlog,ik kon mijn 
verhaal daar niet kwijt,natuurlijk wel de politici chanteren met wat je weet.Dan stelt hij je kan de man van de 
koningin niet in de kast stoppen.Nee je moet het omdraaien de kouwe kant van de oranjes,met het wilhelmus 
waar je geweten boven gezag MOET stellen,had natuurlijk nooit zo a-sociaal,zakkenvullend,hoerenlopend,
onkoninklijk mogen leven. 
Dan heeft hij zijn vrouw ,de KONINGIN zo psychisch lopen te mishandelen,ze was gek,ze was niet goed in bed,
zo hij hield niet van haar etc..Hij wilde graag oorlogje spelen,terwijl HM daar totaal ,terecht,van vervreemde 
Dan was Bernhard duitser,zo heel punktlich,niets aan het toeval overlatende.Na zijn stadhouders brief,had ook 
hij ,net als de elite van Duitsland door dat het een aflopende zaak was. 
Het was echter de vraag,na 5 JAAR,of de oranjes noch wel terug konden komen,zo de monarchie toen al op de 
schop zou kunnen komen.Die principiele communistische verzetstrijders van de dokwerker kon je daar niet bij 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/506/nieuw-de-week-van-de-democratie.html (40 of 46) [3/11/2009 12:34:13 AM]



Nieuw: de week van de democratie! at Klokkenluideronline

gebruìken,zo opruimen die handel.Dan zet je een joodse RIOD op,zodatdie hun gram ook kunnen halen.Je 
houdt daar grip op door in het bestuur mensen te zetten,die chantabel waren,of als ex Ss er ,of als 
landverrader,ex NSBér noem maar op.Die mensen daar weet je wat van ,zo die houden hun mond wel.Je “laat 
je benoemen als voorzitter van Bilderberg”.Je wordt voorzitter van World Wildfonds,met rekeningen over de 
gehele wereld ,zodat ieder chantabel bedrijdaar op kon stoten,en je zo wel een miljoentje uit je zak kon halen ,
zoa;s lenie wel eens zei. 
Dan “laat”je nog een soort Gladio oprichten,zodat het old boys netwerk ook kan spelen. 
Je moet natuurlijk wel weten wie er verder nog wil meewerken,zo je geeft haringparties etc. 
Dan moet je natuurlijk welzorgen dat het staatshoofd veel geld heeft voor slechtere tijden. 
Bij den Uil nog ,Bernhard wist dat van 1939 middels RIOD,den UIl was econoom,was gehersenspoeld ook door 
die studie,Niet alleen zijn partij zou de dupe worden ,maar ook de mensenzoals Duisenberg ,die dan nooit zo 
ver in de geld wereld gekomen zou zijn,Bilderberg kon hem helpen 
Het geweten zette hij overboord ,en deed of hij zich schaamde ,hij was POLITICUS. 
Die Marsel van Dam zei wel dat hij zou opstappen,maar deed het niet,dat was nou net de achterkant van het 
gelijk.Net als VOORHOEVE telt alleen als je dat wel had gedaan,mooie brieven ten spijt,en zeker zijn geweten 
niet volgend. 
Nee die den UIl had wel even wat met een chantabele Bernhard,een jaar daarna zie je hem al weer met 
Bernhard en VAN DEN STOEL,u weet welwaar die vader niet in de kerk van mocht komen,op de foto.

194.  harry van groen 

22 Feb 2008 om 11:02 

Dan van Mierlo,ja wat moet je daar van zeggen .Hij wist niets,had wel zo zijn vermoedens,ex journalist,wel op 
het afschijtsfeestje ,afscheidsfeestje van een landverrader,ex bestuurslid RIOD.Voor de gekozen burgemeester,
wat zijn voorzitter weer niet waar kan maken,zo ook Jacob Kohnstam,die verraad pleegt aan de privacy 
Dan van Agt,waar ik van dacht dat hij wel meer gewetenswroeging zou hebben,maar die als MINISTER van 
JUSTITIE had moeten zeggen: Joop,wat jij met je partij doet moet jij weten,ik vind als minister en volgens de 
wet en de grodwet dat de heer van liepen Biesterveld vervolgd moet worden,gezien ook het wilhelmus en CDA 
begindselen 
Ik antwoord niet ,ik heb het niet geweten ,dat zien wij meer bij MR’s,en politici,maar de heer van AGT komt als 
MENS voor de hemelpoort 
Ja dochter den UIl kent alleen maar haar vader ,niet de politicus,die NOOIT het achterste van zijn /haar tong 
laat zien,ook niet in familie verband,zeker voor zaken waar je niet trots op kan zijn. 
Ja die zwartwerker in de politiek heeft zo wel zijn rebelse verhalen,maae die kan beter met zijn treintjes gaan 
spelen

195.  harry van groen 

22 Feb 2008 om 11:19 

Het verschil tussen anoniem aangeven,en KLOKKENLUIDERS zit hem er in dat klokkenluiders alle,ja alle 
beschikbare instanties al heeft afgelopen 
Mensen zeggen wel eens waarom kan je geen advocaat krijgen ,dat kan toch een ieder,zeker volgens de 
grondwet. 
Ik leg dat niet meer uit ,dan kunnen zij deze site lezen. 
Het probleem is dat mensen eerst er zelf uit proberen te komen.Dan gaat er iemand het recht bij halen,en dan 
gaat het mis.Er is geen weg meer terug,zeker niet als je de orde betrapt op corruptie,zo maffia 
Aangezien dan de tegen partij is begonnen met het recht,is een schikkingsvoorstel onmogelijk,wil je geen 
schuld bekennen.Dan speelt civiel ,maar ook strafrecht mee,wat weer niet op één hoop te gooien is.Als de 
tegenpartij dan ook geen schuld erkent,zo ook geen JURIST inzet,blijft het een onopgeloste zaak,waar wel een 
ieder verantwoordelijk voor blijft. 
Wat die jurisprudentie van die Bernhard wel niet gekost heeft,want een ieder ging die norm maar hanteren,zo 
dat je nu niet meer te weten wie er corrupt is,want dat zijn ze allemaal ,of worden dat middels mijn 
getuigenissen. 
Die mijnheer uit Petten,klokkenluider ,had wel als advies het niet openbaar te maken.Dat ben ik niet met hem 
eens want ik 20 jaar mijn mond gehouden ,of moest ik die houden middels persvrijheid,dat helpt ook niet.Dat 
wil niet zeggen dat ik hem niet respecteer,en ik verder met klokkenluiders niet bemoei,want echt ,je moet het 
alleen doen,en alle adviezen moet je overwegen ,maar je eigen geweten volgen,want jij alleen weet alle feiten ,
gezegd of juist niet gezegd!!!!!!!

196.  harry van groen 

22 Feb 2008 om 12:21 

Ja en wat gaan de ORANJES nu doen. 
Zij hebben hun broodnodige rust in Lech. 
Zij laten nu de “kouwe lucht” even op trekken na het schandaal ten gevolge van publiceren van het boek van 
den Uil. 
Maar HM zal nu toch met de billen bloot moeten,hoewel dat daar wel een beetje te koud voor is. 
Direct terugkomen zou ik zo zeggen,ik ging altijd met de auto op vakantie zodat ik altijd terug geroepen kon 
worden,en maar voor 2 weken,voor onbelangrijkere zaken. 
Want wilde HM haar niet laten beëdigen voor dat haar vader in de kast zou komen,of dat dat een oranje 
onwaardige beslissing zou zijn. 
Toch is zij beëdigd ,ook voor de ervenis van haar vader. 
Als het voor haar vader zou zijn ,die boven de wet is gesteld,kan HM maar beter direct opstappen. 
Als het om de ORANJES zou gaan,dan zou ik zeggen eerst de democatie en de rechtsstaat herstellen,en dan 
opstappen. 
In het licht van ook bovenstaande artikelen ,kan u opmaken 
dat het gepeupel beledigd waren ,omdat wij geen nederlanders waren.Nederlanders dus met wetten ,rechten ,
identiteit ,noem maar op. 
IK ben beledigd door de uitspraak van uw schoondochter ,die dus ONTKENT dat ik een nederlander ben ,als 
belastingbetaler dienstplichtvervuller etc. 
Aangezien ook de MINISTER PRESIDENT verantwoordelijk is voor deze uitspraak,zo ook ministers,zeker als 
politieke uitspraak,zo al deze gevolgen, kan die beter ook maar meteen opstappen. 
U wil en kan geen koningin worden ,want anders had u geen koningin van deze nederlanders willen worden. 
Regeren is vooruitzien. 
Nou dan maar prinses,vooruit omdat heel wat nederlanders graag de privé lezen en van sprookjes houden ,en 
omdat gezien de escapades van d3e prinsessen van Monaco,u ook meer uit de band kan springen. 
Trouwens u neemt al steeds vaker het woord ,als uw man iets gevraagd wordt ,maar dat is dan ook weer erg 
vrouwelijk ,en behoeft hij daar geen verantwoording voor te nemen. 
Scheveningers kijk maar vast of de boot er aan komt. 
Zie ginds!
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197.  harry van groen 

23 Feb 2008 om 11:41 

KONINGIN biedt haar excuses aan. 
De ogenschijnlijke onmenselijke koningin van Engeland,heeft aan een kind haar excuses aangeboden,omdat 
een zwaan haar had gebeten. 
De Engelse koningin kent dan ook de beschavingsregels. 
Onze koningin kan daar nog van leren. 
Waar de nederlandse leeuw,die nog steeds niet ontkent wordt,je niet alleen van verdriet kan verscheuren,
verscheurt deze je ook letterlijk.HM laat dat gebeuren,weet dat ook ,maar ontkent dat dan weer. 
Om het dan over verdraagzaam te hebben,met de kerst,terwijl je al verscheurt bent,is wel heeeel onbeschaafd. 
Het leven wordt niet alleen onverdraagzaam,door al die beëdigde fascisten,het leven wordt ondragelijk,zodat 
mensen die gaan ontnemen,dus laat ontnemen. 
Witte zwanen,zwarte zwanen,Scheveningers ,sorry de boot gaat naar Engeland.De sleutel naar het mens zijn is 
gebroken,en er is geen mens in het land die hem maken kan.

198.  harry van groen 

23 Feb 2008 om 11:56 

Uit schaamte heeft de ene SSér de andere SSer uit de kast gehaald,maar hem ,eerlijk is eerlijk ook weer in 
gedaan,dat heten nu lijken in de kast. 
SS kan zijn Sympatie voor nationaal Socialisme,zo ook gingen er al foto’s rond in de kampen in duitsland,
volgens mijn schoonvader,van de heer van Liepen zum ,bis ,Biesterveld.Natuurlijk om het moreel ook voor het 
moreel van de gevangenen,maar ook zie maar waar je voor vecht ,deze staat al lang in de ijsKAST bij ons. 
Tot je 4 de jaar wordt je opgevoed,zo de heer den Uil had een gereformeerde opvoeding,net zo als PAPA Gaai 
de min.van BVD.Dat je daar later anders ,terecht of onterecht,anders over gaat denken,heeft zijn voordelen 
maar ook zijn nadelen. 
Den Uil schaamde zich omdat hij beter wist uit zijn opvoeding,schaamteloos handelde hij als minister president,
maar dat wist hij ook.Ik kan mij niet voorstellen,of je moet gewetenloos zijn of wel een heel harde,dat je 
geweten ooit parten zal gaan spelen 
Onder de mom God safe de koningin,heeft hij de monarchie gered ,ja,maar er is geen redden meer aan als je 
de hemelpoort gaat bereiken

199.  harry van groen 

23 Feb 2008 om 11:57 

Na het redden van de monarchie,waren heel wat bestaande nederlanders reddeloos verloren in de nederlandes 
democratie en rechtSStaat.

200.  harry van groen 

23 Feb 2008 om 12:07 

SS 1973-1977,op het laatst AFGETREDEN 
SS is Scutz Staffel of te wel BESCHERMINGS AFDELING 
Den Uyl Beschrmheer 
(van Agt’)Min van Justitie 
de Gaay ,pappa,de vader van… 
vd stoel,de vader…. 
Kemenade 
Duisenberg 
() Vredeling’) 
Gruyters 
Westenterp 
Lubbers 
Boersma 
Vorrink 
Pronk 
Brinkhorst de vader van ,zo de vriend van.. 
Glastra van Loon 
Polak 
v d Stee 
V Rooyen 
Scheafer 
)( van Dam)

ICH HABE ES NICHT GEWUST,waar hebben wij dat meer gehoord? 
muv ()

201.  harry van groen 

23 Feb 2008 om 12:16 

Wij hebben godsdienst VRIJHEID,je moet dan ook een ieder die vrijheid gunnen,maar ook niet mee bemoeien 
middels cartoons expres beledigen bijv. 
Als BALKENENDE zegt dat hij een CHRISTEN is,dan moet hij daar ook naar HANDELEN,en anders dat niet 
openbaren 
De LORD wil dit en dat volgens zijn boezem vriend Bush. Nee HIJ wil dat. 
Of hij wel of niet een CHRISTEN is mogen wij niet over oordelen ,gelukkig,maar ik denk dat hij het verder maar 
voor gezien moet houden,want dat referentie kader is heeel anders.

202.  harry van groen 

25 Feb 2008 om 10:54 

De dood lost vaak de problemen niet op. 
S.O.S.,redt onze zielen,is eigenlijk dan ook vreemd,temeer als een schip zinkt met man en muis.Het zou 
eigenlijk moeten zijn redt onze lichamen.Je ziel is je leven die je tot dan toe geleden hebt. 
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Niet voor niets werd je niet in gewijde grond begraven bij zelfmoord. 
In Amerika hoorde ik maar dat Jezus voor onze schulden was gestorven.Daar moet jeje dan ook niet mee 
bemoeien als mensen dat denken,maar misschien was Jezus wel schijndood ,zoals Lazerus,met een BDE ,zo hij 
is niet gestorven. In ieder geval is hij levend ter hemelvaart gegaan.

203.  harry van groen 

25 Feb 2008 om 11:17 

Mensen denken misschien wel die Hrry gaat wel heel fel tekeer tegen die Bernhard.U moet niet vergeten,dat 
door zijn handelen heel wat mensen de dood hebben gevonden,en dat ik nooit gelijk kan krijgen in deze 
rechtsstaat. 
Hij heeft ons gezinsleven 25 jaar bepaalt en nog. 
Weer heb ik een gemeente aangebracht bij de politie. Ondanks dat ik zo’n 200 items nu al heb,plus het archief ,
zo anoniem etc,stelt de politie : vertel uw verhaal maar.Nu kan ik deze dan overleggen middels hier naar te 
verwijwijzen,maar ik moet hem copieëren. 
Dan moet u niet vergeten dat een ieder stelsel matig van mij steelt,vooral de laatste tijd.Al zou ik een advocaat 
kunnen krijgen ,zo de beste,kan ik hem niet betalen. 
Om nu niet met almijn hebben en houwen naar buiten te treden,wat ook niet interessant is om te lezen ,enkele 
feiten. 
2 jaar geleden onze zaak verkocht,ondaks goede inzet niet volledige waarde gehad bij goodwiil. 
Fiscalist ,nu corrupt,had een berekening gemaakt,maar door diefstal dus van een ieder nu zo’n 30.000 euro 
minder per jaar.Dan had hij nog een constructie ,waar ik de provicie van hem dus ook betaal van - 25%,moet 
ik 2.5 maal meer investeren dan dat ik belasting had moeten betalen. 
Na 60 jaar ,waar 50% van de mannen de 65 niet halen,is elk jaar er één.Zo moet je het zo maken dat je zelf 
het meeste per jaar overhoudt ,desnoods tot 80 jaar ,wat geheel anders is dan bij 23 jaar,zo zo’n fiscalist moet 
daar rekening mee houden. 
Dan steelt de famolie 5000,dan verzekeringen 15000,dan de gemeentes.dan weer verenigingen van eigenaren 
noem maar op. 
Dan de belasting 52.500 euro,terwijl ik geen erfgenaam ben dan weer ,met boetes deurwaarder en al,dan weer 
procedre gelden deurwaarders gelden,kortom jatten,jatten en nog eens jatten. 
Ik wordt niet alleen afgeluisterd,maar mijn zaak wordt ook gecentraliseerd,zo mijn post wordt gecontroleerd,
zeker bij mensen die wel willen betalen.De rechter weet al eerder dat ik er aankom dan ik zelf,.Ik breng een 
hogerberoep aan ,met bepaalde vcoorwaarders,etc,hoor ik niets meer van,zo ook al 8 jaar geen huurprocedures 
van de rechtbank,maar wel betalen. 
Vroeger rookten zij mensen uit ,nujatten zij ,en jatten zij,en wederom moet ik dan bij familie aankloppen,die 
het wel goed menen,dus niet alleen het mes op de keel,maar ook eens zo pesten,dat je geen leven meer hebt.
Zo alles in naam der koningin,nou geef mij maar dan de zangeres zonder naam.

204.  harry van groen 

25 Feb 2008 om 11:32 

Morgen spreekt onze christelijke minister president over het Catshuis drama. 
Waar de weduwe al ,terecht,niet bij een herdenkingstegel was,daar zijn ze altijd wel snel mee ,hebben ze weer 
een vrije middag die ambtenaren,is het de vraag al moeten wij zo nog wel blijven herdenken. 
Zelf kom ik nooit meer in de plaats waaruit ik gepdeporteerd ben,zo ik begrijp die andere plaatsen niet zo. 
Dat wij dat nooit mogen vergeten is juist,maar is dat wel juist? 
Dan is er veel thinner gebruikt,ondanks de arbo wet,waar in ieder geval de werknemer niet verantwoordelijk 
gesteld kan worden,gezien de boekhouding daar van ,zo ook gevaar voor de gezondheid. 
Ik ken 2 schilders die daar al de dupe van zijn.Zo die ambtenaren hebben die schilder wel erg voor het blok 
gezet. 
Dan Pieter van Vollenhoven is MR,politicus,oranje aanhanger ,zo niet integer. 
Ja bij de Schipholbrand,daar moest hij wel,dat kon niet anders,maar die Donner is gewoon weer teruggekomen ,
net als Hisrch Ballin 1994 ,dat is geen opstappen,zo verantwoording nemen. 
Sterkte mevrouw,weduwe,dat dit er nog eens overheen moest komen ,na uw verdriet.Dikke kussen van mij.

205.  harry van groen 

25 Feb 2008 om 11:34 

De heer de Vries heet nu de man van 7 miljoen,hopenlijk wordt hij nu niet in verband gebracht mer de 7 
miljoen Afrikanen die zijn vermoord,zo onopgeloste misdaden zijn.

206.  harry van groen 

25 Feb 2008 om 20:11 

De roep om de onafhankelijke rechter,bij onderzoek Catshuis is groot. 
Volgens de Reclame Code Commissie is het spotje van de SP geoorloofd. 
De rechter is helemaal niet onafhankelijk ,wat wel mag blijken uit het volgende: 
Ik heb mijn beklag gedaan bij RCC voor reclames van deurwaarders ,incassoburo’s,advocaten,maar ook voor 
politieke partijen die reclame maken. 
Eerst behandelt de voorzitter de klacht ,zodat de rest hier niets van weet. 
De voorzitter is ,om het heeeel vertrouwenwekkend te maken lid van de Hoge Raad der Nederlanden.Een leuke 
bijbaan dus ,en direct verbonden met het bedrijfsleven,vaak. 
De voorzitter stelde duidelijk dat hij over reclames van politieke partijen geen uitspraak mocht doen. Mijn 
argument was ,dat dit controlerend orgaan,als een partij,oncontroleerbaar is ,gezien mijn ervaringen,zo 
reclames in deze ook dus.Zo konden zij zelfs hun identiteit niet waarmaken,bijv VVD. Vrijheid?volkspartij?
democratie? 
Het is dus vreemd dat de voorzitter/RECHTER nu met 2 maten meet,zo niet onafhankelijk is 
Trouwens ik heb nergens gelijk in gekregen,maar dat weet u wel,ondanks dat er groot op de enveloppen stond ,
die nu huisvrouwtjes van de ptt rondbrengen ,of buurtjes die op het huis passen bijv,nu lezen,Direct open 
maken ambtelijk bevel ,advocaat… de beste in echtscheidingen,incasso buro’s wij innen,met het mes op de 
keel ,waar een ander kan er naast grijpt ,zo ga maar door .Het mag allemaal. 
Nou ja na de rechter hebben wij altijd Pieter nog,maar die moet zijn piano nog stemmen.

207.  harry van groen 

26 Feb 2008 om 10:23 
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S.O.S. 
Eerst was de klokkenluiders line een Juridisch discussie,daarna een sociale discussie,nu is hij verdwenen. 
Door overheid bepaalt? 
Laat dan de nationale ombudsman dit overnemen,zoder censuur.

208.  harry van groen 

26 Feb 2008 om 11:00 

Geen instantie is op dit moment integer of transparant. 
Een klacht bij ook de nationale ombudsman helpt ook niet altijd. 
Een student zou een goede sier maken door te onderzoeken voor zijn proefschrift de zaken die NIET door deze 
onafhankelijke man onderzocht is. 
Over rechters etc mogen zij niet eens oordelen ,wel over advocaten ,maar daar gaan zij niet op in. 
Het is natuurlijk knettergek dat de O.M.niet mag oordelen over een rechter die zijn WERK niet goed doet. 
Dan heb ik het nog niet eens over of hij corrupt is of dood door schuld. 
Maar als er bijv .een terme de grâce niet wordt gevraagd of verleend,zo de rechter recht spreekt als hij 
gewraakt is,zodat hij een privé uitspraak doet,zo recht spreekt zonder advocaat ,in hoger beroep of kort geding 
etc,etc,DUS ZIJN WERK NIET GOED DOET,dan mag daar best over geoordeeld worden,en bij toekenning klacht 
een civiele procedure gestart worden tegen de rechter ,die zich hiet voor verzekert heeft. 
Als er corruptie in het spel zou zijn,dan zou de tegenpartij dat als argument kunnen gebruiken,als hij daar 
behoefte aan heeft. 
Dan kan hij nog een klacht indienen bij de orde. 
Een hele boel ellende zou een ieder bespaart kunnen blijven,maar dan moetde O.M. wel integer zijn ,en de 
klant kan in overweging nemen wat te doen ,om zijn zwakke positie anders te versterken. 
Wie niet sterk is ,moet slim zijn . 
Dat een overheid niet sterk is ,dat kunnen wij dagelijks zien,maar ze zijn ook niet slim.

209.  harry van groen 

31 Mei 2008 om 15:24 

De heer Luns had het altijd over neutronen granaten ,dat klonk niet zo zwaar als neutronen bom. 
Nu hebben wij de heer van Middelkoop als minister van oorlog ,defensie is het al lang niet meer,die heel rustig 
stelt dat 2 kabinetten ,wel of niet beëdigd ,hebben beslist over Irak en Afghanistan. Dat is juist ,maar de 
tweede kamer had de eindbeslissing. 
Ook zijn deze beëdigd ,en wel door een ex middenstandsvoorzitter/inval voorzitter der tweede kamer nu. 
Das Leben der Anderen,daar werden de zelfmoorden verzwegen. 
Zo ook in ons land ,maar ook de dood door schuld verantwoordelijken

210.  harry van groen 

31 Mei 2008 om 15:43 

De heer van Geel, fractie voorzitter van het CDA ,wil dat het gepeupel meer fatsoen hebben ,terwijl de een ex 
fractievoorzitter van PVDA nu stelt dat zijn collega’s weer onfatsoenlijk zijn geweest 
Je weet het niet bij die heren. 
Vast staat dat de gemiddelde burger gewoon braaf leeft ,en die je ook zo braaf moet laten leven. 
Maar waar politici ,MR’s etc zich gaan bemoeien met die brave burgers ,VOOR EIGENBELANG ,zo hun zakken 
gaan vullen,over de hoofden van die brave burgers ,en die een ieder al heeft gehad in Nederland ,dan kan het 
natuurlijk nooit zo zijn dat je die politici ,MR’s burgemeesters ,belastingdienst,noem maar op smadelijk nog kan 
aanspreken. 
Ze maken een ernstige gedachten fout ,waar je alles al hebt gehad ,ga je terug naar de basis en deel je alleen 
nog je GETUIGENISSEN mee.Deze mensen kunnen zich dan ook nooit persoonlijk aangesproken voelen.Wel wijs 
je op hun verantwoordelijkheid ,zeker als ze beëdigd zijn. 
JE OORDEELT NIET 
Een ieder die getuigenissen aflegt ,zeker aan christelijke mensen ,zal in die geloofsleer zelf ook ter 
verantwoording worden geroepen,door de aller hoogste rechter. 
Ja als de christelijke burgemeester niet beëdigd is ,ja dan houdt het op ,maar kan hij zich naar het gepeupel ,
maar zeker het christelijke gedeelte daarvan,niet meer als burgemeester manifesteren.Zo kan hij dan ook als 
burgemeester niet beledigd voelen 
Als in een politiestaat ,dan zijn politie de zaak niet onderzoekt en stelt dat het een kruistocht is ,dan wil ik de 
martelaar wel uithangen 
Zo heer van Geel haal niet de splinter uit een andermans oog ,maar eerst de balk uit uw eigen oog. 
Ik ben het wel met U eens dat er een nationaal debat komt over normen en waarden ,zo smaad of niet ,als de 
overheid in gebreke is. 
Zo ook wanneer wordt men als klokkenluider beoordeeld. 
,zeker waar zij veroordeeld worden ,in naam der koningin.

211.  harry van groen 

31 Mei 2008 om 15:57 

De heer Lubbers en de heer Rinooy Kan moeten de woeker diefstal gaan onderzoeken.Geen slecht idee ,want 
met boeven vang je boeven (dat geld niet voo een ieder hier in genoemd ,maar zo een paar) 
Zelf denk ik aan een commissie die de diefstal in vereniging bij banken ,verzeringmaatschappijen ,gaan 
onderzoeken 
Zo denk ik ook voor deze commissie ,van Agt en KOk -ing- 
Balkenende ,allen voorzitters van de regeringen 
Zalm 
Bos FIOD 
Min. van justitie 
Min van Binnelandse zaken 
Rijks Recherche 
Spong en andere strafadvocaten 
Radar personen 
prof van Maurik,Hof van discipline,orde van advocaten 
Prof Tak 
Pechtholt 
en anderen,die deze zaak best kunnen oplossen ,als de wil en verantwoordelijkheden er maar zijn. 
Zo zijn de voorzitters van raden van bestuur,verantwoordelijk ,maar ook strafbaar ,voor deze diefstal in 
vereniging etc
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212.  harry van groen 

24 Jul 2008 om 10:55 

De gehele kamer is woedend op Donner. 
Lijkt me voor die kamerleden niet zo leuk als ze op hun vakantieadres zijn, 
Alle wethouders van Amsterdam ,zijn er deze week niet. 
De oppositie mag op de winkel passen. 
De kommer en kwel tijd.

213.  harry van groen 

28 Jul 2008 om 14:25 

Ik ga geen getuigenissen afleggen over zaken waar ik geen ervaring mee heb. 
Wel vind ik dat een ieder voor zijn geaardheid moet uitkomen of mag komen ,wij zijn allemaal scheppingen 
Gods. 
Anders is het dat het strafbaar is dat kinderen gebruikt of misbruikt worden ,met of zonder medeweten van hun 
ouders. 
Bij onmoetingen van deze mensen kan men dan behoedt zijn wat je kan overkomen ,cq gechanteerd worden. 
Wel vind ik dat de heer Kat in nederland bescherming moet hebben van de nederlandse staat.Pim heeft er dan 
wel niet om gevraagd ,maar we weten nu hoe het kan werken,ook al vraag je dat niet. 
Juridisch ,zo ook persoonlijke bescherming ,zodar Hirsch Ballin niet kan zeggen “dass habe ich niicht gewüsst,zo 
ook mevrouw ter Horst,nu doen ze net of hun neus bloedt. . 
Waar blijft de heer Spong of Knoops.? 
De heer Kat heeft nu al geen rechtsgelijkheid ,en zal de zaak zo dan ook al bij voorbaat verliezen. 
Dan het advocatenkantoor ,die kan niet gewraakt worden ,maar wel steeds de belangen verdedigenvan client ,
die erg vermogend is.Maar indirekt worden dan nu ook eigen belangen verdedigd. 
Ja en verder moet de rechter nog maar eens goed de andere artikelen lezenop deze site. 
Heer Kat heeeeel veel sterkte in deze tantalus strijd. 
Hopenlijk kan heel juridisch Nederland haar geloofwaardigheid hier mee terug krijgen ,en HM de rechtsstaat 
weer goed onderhouden ,wat ze toch gezworen heeft.

214.  harry van groen 

30 Jul 2008 om 09:12 

Ik wilde “zelfreflectie”terug halen ,zal wel om juridische redenen weggehaald zijn. 
Nu bij deze : 
Natuurlijk kan men zo maar niet zeggen dat de rechter niet onafhankelijk is.Middels deze site probeer ik maar 
steeds weer aan te tonen dat dat niet het geval is ,met 25 jarige ervaring en obsstructie. 
Op deze site wordt vaak anioniem gereageerd ,dat kan en mag ook. 
Echter NIET als men persoonlijk gaat worden ,en men niet kan weten met wie men te maken heeft.Die scheld 
partijen hebben geen waarde. 
Zo moet men tegenwoordig ,als men voor de rechter staat ,zijn CV worden aangeboden ,automatisch. 
Welke bijbanen heeft de rechter ,zijn geaardheid ,politieke partij ,geloof ,noem maar op , anders kan men hem 
ook niet wraken. 
Dan bestaat een democratie alleen maar uit hoor en wederhoor. 
Als er stellingen op de KLOKKENLUIDERSLIJN worden gezet ,dat wil dus zeggen dat veel andere middelen al zijn 
gebruikt ,zo obstructie in is gepleegd ,zo de waarheidsbevindingen niet boven water zijn gekomen,dan lijkt het 
mij het verstandigst dat betrokkenen eerst hier op reageert. 
De rechter vraagt niet aan de heer Lippens ,bent pedofiel= 
heeft u wel eens sex gehad met kinderen etc.Op het laatste behoeft hij niet te antwoorden ,maar dan heeft hij 
het ook ontkent ,bijv voor de aller hoogste rechter. 
Zo stel ik dat de heer Jan Fransen wethouder is geweest ,in een voor Leiden niet zo gunstige periode.Hij 
ontkent dat op zijn cv.Hij kan ook rustig op deze site stellen ,mijnheer van Groen ,dat is onjuist. 
Zo om de klokkenluider zo al te beschermen ,zou de rechter moeten stellen ,niet om een bewijs ,maar gewoon 
op de man afvragen. 
Nu de rechter dat dus blijkbaar niet heeft gedaan ,zal de heer Lippens moeten veroordeeld worden dat hij dit 
gewoon op deze site niet heeft verklaard. 
En dat geld ,aangezien hij zeker al eerder geld heeft gestord op die bescherming voor pedofielen ,gebruikt 
moeten worden om de heer Spong in te schakelen ,zeker als ik zijn collums lees. 
En hoor en wederhoor bij de Nederlandse pers=Nog steeds worden stukjes niet geplaatst ,zo er is hier geen 
hoor en wederhoor ,laat persvrijheid.

215.  Morkhoven 

31 Jul 2008 om 09:34 

Het zou niet slecht zijn indien klokkenkuiders, aktievoerders en mensenrechtenorganisaties een ‘week VOOR de 
democratie’ zouden organiseren waarop mensenrechtenaktivisten uit heel de wereld zouden uitgenodigd 
worden.

216.  Morkhoven 

31 Jul 2008 om 09:44 

‘Week van de democratie’

Hier volgt nog een voorbeeld van de manier de Belgische democratie werkt:

Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar de 
Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie. 

De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden. 

In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die 
de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde. 

Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys die toen minister van 
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justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken. 

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke 
documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms van de 
Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn. 

De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele bevoegdheid 
heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken. 
Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar veroordeeld werd en 
die de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een zeepbel’ noemde, was verplicht de verdwijning van de cd-roms 
Zandvoort van de Koning toe te geven. 

Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger in haar 
plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms gebleven zijn. Daarvoor 
hoeft men de grondwettelijke ’scheiding der machten’ waarmee in de praktijk maar weinig rekening gehouden 
wordt, zelfs niet eens te schenden. 

Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart schreef, liet 
mij niets weten. 

De Belgische minister van Justitie van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal 
op de gerechtshoven een normale zaak. 
Hij werd ook al door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd maar 
reageerde dus niet.

Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -volgens een 
rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, wil toedekken.

217.  harry van groen 

3 Aug 2008 om 20:54 

Beste Jan Morkhoven. 
Bedankt voor je bericht.Ik had al eerder iets geschreven ,maar dat is niet op deze site verschenen,hopenlijk nu 
beter. 
Ja ,Jan een goed idee ,maar hoe wilde je dat aanpakken? 
Uiteindelijk hebben wij in Nederland 225 mensen ,die buiten hun 300 vakantie dagen,onze democratie dienen te 
controleren. 
Ons kabinet gaat 100 dagen het land in ,maar vergeten de klokkenluiders ,die zo heel wat te vertellen hebben. 
Dan is mijn ervaring dat U dat alleen moet doen ,er zijn zo veel mollen ,zo mensen die van 2 walletjes eten 
hier ,zo dat je niemand kan vertrouwen . 
Ja ,wij hebben persvrijheid ,maar hoor en wederhoor kennen de journalisten niet. 
Ik ga zelfs de stelling aan ,dat als men dat al in de 80 jaren had gedaan ,Pim Fortuyn nog geleefd had. 
Ik heb in 25 jaar NOOIT gehoord ,sorry mijnheer van Groen ,wij hebben een fout gemaakt ,is daar over te 
praten ,zonder wisselgeld onzerzijds. 
NOOIT excuses ,terwijl men dat hier van Japan ,Duitsland wil hebben.Nee de heren ,en dames zijn gauw 
beledigd ,maar dat ziet U nu bij Fortis ,waar ik van de week op terug kom,met de stelling :in een failliete ,
fascistische saat ,bestaat geen smaad. 
Dan hebben wij hier een staatshoofd ,die onschendbaar is ,zo een constitutionele oorlog kan men hier niet 
winnen ,terwijl ,net als Berlusconi ,nu,je wel onschendbaar kan maken ,maar medeplichtigen dat dan ook 
automatisch worden.Zo wordt haar kerstrede heeeel onchristelijk. 
Jan verbeter de wereld,en begin bij jezelf ,zegt men dan altijd. 
Natuurlijk hebben ik en U fouten , 
Maar Gij zijt een goed mens.,en daar gaat het toch om in een democratie ,daar moet een ieder voor vechten ,
zonder eigen belang ,ook onze staatshoofden
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« Intimidatie journalisten in zaak-Horchner Nieuw: de week van de democratie! »

Mega-oplichting bij doorstart IT Amsterdam?
Gepubliceerd door Micha Kat 30 september, 2007 in Algemeen. 

it.jpeg Eind december zou de beruchte Amsterdamse discotheek IT de poorten weer openen en 

een nieuwe (gay)club openbaren die zijn gelijke in Amsterdam en misschien wel in Europa 

niet kent. Op het openingsfeest dat naar verluidt vijf dagen gaat duren zouden zowel Shakira als 

George Michael als Diana Ross optreden. Het Parool schreef er al uitgebreid over. Maar nu meldt een 

klokkenluider deze site dat het hele feest niet doorgaat omdat de betreffende investeerder Stefan 

Wolvers een enorme oplichter blijkt te zijn die nu al rekeningen onbetaald heeft gelaten ter waarde 

van 30 miljoen Euro. Een van de voornaamste gedupeerden zou Heineken zijn. Het curieuze is dat 

deze Wolvers op de site internetoplichting.nl ook al prominent voorkomt als… 

…oplichter rond villa’s in Spanje. De tip van de klokkenluider is erg gedetailleerd en het lijkt erop dat 

er een nieuw hoofdstuk kan worden toegevoegd aan de reeds zo roemruchte geschiedenis van de 

Amsterdamse IT. Wolvers zou zich thans een in Spaans ziekenhuis bevinden alwaar hij zich kan gaan 

opmaken voor een confrontatie met deurwaarders en advocaten….

11 Reacties op “Mega-oplichting bij doorstart IT 
Amsterdam?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Tasha Thunderpussy 

24 Okt 2007 om 17:14 

O M G!

Die Stefan (Geld)Wolvers zat me al niet lekker met z’n absurd hoge entreekosten van €450 voor een kaartje…

2.  alida 

7 Dec 2007 om 22:47 

Gek he dat iedereen een verhaal heeft over deze man , ik heb deze persoon gekend 2 jaar geleden in spanje. 
Alles wat deze man aanraakt verandert normale wijzen in goud , hij licht zeker geen mensen op heeft inderdaad 
meer dan 20 huizen in spanje en ieder die hem hier kent loopt weg met deze man omdat hij alles geeft aan de 
minder bedeelde , heeft een opvang tehuis in Colombia voor dakloze kinderen en heeft inderdaad een beetje 
vreemde kennissen kring ( zeg maar mensen waarvan je niet weet hoe ze aan zoveel geld komen) 
Als alle mensen die beweren opgelicht te zijn nu eens durfen aangiften te doen in spanje en niet alleen maar 
lopen te schreeuwen en onder een andere naam op allerlei sites hun beklag doen geloof mij er is niet 1 persoon 
die iets niet heeft terug gehad . Oja kijk eens in de spaanse kranten daar staat hij ook nog wel eens in en let 
dan als er een foto bijstaat hoeveel bewaking deze man heeft van Colombiaanen

3.  anno 

8 Jan 2008 om 18:04 
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Dat van die colombianen lijkt wel een dreigement. 
Denk toch echt dat Dhr Wolvers een serieus probleem heeft.

4.  Bloemetje 

26 Mei 2008 om 15:07 

Nou Alida… Hij is wel een rasechte oplichter. Ik heb het van dichtbij meegemaakt dus geloof me dat het wel zo 
is. 

Voor de rest wil ik iedereen toch echt waarschuwen voor deze persoon. Hij weet absoluut goed wat hij doet en 
hij doet het ook goed!!! Zeker geen zaken mee doen, zelfs als het lijkt dat het niet mis kan gaan. Stefan is een 
persoon die er geen rekening mee houdt dat het mis zou kunnen gaan en als dat zo is dan zal hij alles aan doen 
om niet voor op te draaien. 

Daarbij komt hij erg overtuigend over en neemt meteen alle twijfels weg. Echt waar mensen, niet mee in zee 
gaan. Hij heeft al zoveel mensen opgelicht dat wil je niet weten… Vandaar dat hij ook naar Spanje verhuisd is 
want in NL en zeker in Amsterdam hoeft hij zijn kop niet te laten zien. 

Groetjes,

5.  Carlita 

16 Jun 2008 om 00:04 

Sorry Alida er zijn zeker mensen die aangifte tegen dit figuurtje hebben gedaan. 
Ah hij komt zich zelf nog wel een keer tegen!!!! 
Wie het laatst lacht…………..

Groet,

Carlita

6.  een bekende 

17 Jun 2008 om 19:36 

Van: Monique Moonen [mailto:lupitamuis@yahoo.es] 
Verzonden: woensdag 12 december 2007 11:05 
Aan: 
Onderwerp: Re:

lieve…. voorwat zou ik dit liegen,het waren de spaarcentjes van mijn overleden vader.Ikga je vertellen mijn 
vader is overleden in Januari 2002 aan kanker van te voren heeft hij mij zijn geld gegeven anders moet je er 
hier veel belasting over betalen,het waren zo ongeveer over de 50.000euro daar hat ik een grote som van vast 
gezet voor 5 jaar dus ik kon er niet aankomen,Ik heb het net een maand of anderhalf(weet ik niet meer zo 
precies)van te voren eraf gehaald want Stefan zij dat de Fortis Bank van 50.000 in een jaar 60.000euro gaf,ik 
heb nergens verstand van dus voor mij was dit heel erg aantrekkelijk zoals je kan inzien terwijl ik het toch een 
beetje raar vond.ik hoop echt dat dit tussen ons blijft Carlo,niet dat je gaat denken dat dit niet waar is,ik zweer 
op het liefste wat ik nog heb mijn kinderen dat dit zoo is,en deze zomer hebben wij het flatje van mijn vader 
verkocht,daar heb ik ook 5jaar mee gewacht omdat je dan ook niks meer daarover te betalen hoeft,ik heb het 
verkocht voor 180.000euro 100.000 in een cheque en de rest zwart,een zat op de bank en het andere verstopt 
thuis.heel,heel stom maar ik vertrouwde blindelings in hem echt waar.hij zou mij gisteravond ook een emailje 
gestuurt hebben maar er is niks..ik voel mij als ik hem hoor gelukkig,maar als ik alleen ben leeg,eenzaam en 
verlaten,kan geen werk vinden en heb niks.Mag ik je vragen wat voor auto hij heeft en wat doet hij nou voor 
werk,want hij zecht dat hij werk?Als je blieft kan je mij daar antwoord op geven,als jij wat te vragen heb mag 
je dat rustig doen.ik mag je toch beschouwen als een vriend,ik heb niemand behalve een vriendin,niemand bied 
je hulp aan hier behalve dan de moeder ven mijn”schoondochter”die heeft mij xonder wat 25euro gegeven.doei 
lieve…

7.  een bekende 

17 Jun 2008 om 19:43 

Van: Monique Moonen [mailto:lupitamuis@yahoo.es] 
Verzonden: dinsdag 11 december 2007 19:00 
Aan: 
Onderwerp:

Hoi lieve….hier een emailtje van mij,ik ben er nog niet 100% zeker van maar het lijk wel of het met Steef echt 
de betere kant op gaat.Ik heb nog altijd mijn twijfels dat zal wel heel lang duren voor die weggaan,als die ooit 
weggaan,want dat is echt moeilijk hoor.Maar ik wil steunen zo goed en zo ver ik kan,weet niet of ik goed ben of 
stom(dat zeggen ze allemaal)maar dat is mijn keuze ik hou heel veel van hem en gevoelens laten stomme en 
ondoordachtzame dingen doen.Ik ben 48 jaar,maar mijn hersens zijn en mijn doen zijn net of ik een puber ben.
Ik ben vroeger heel erg streng opgevoed,mocht nooit niks,wert altijd gebracht en gehaald en ook nog enigskind,
was geen verwend kind want ik heb een hele zware en tamelijke rote jeugd achter de rug,was stapelgek op 
mijn vader,mijn moeder had een ziekte daar kon je niet mee samenleven,mijn exman heeft mij vroeger de 
hand opgetild en nu dit met mijn dikkertje,maar hij is altijd heel goed en lief voor mij geweest,en is het nu nog 
hij beld iedere dag,ik ben maar een Limburgs plateland meisje(ja,ja,ja)uit Maastricht wij zijn heel anders 
opgevoed dat julie.Nogmaals dank dat jij mij geholpen hebt je bent een kanjer zoals julie zeggen,groetjes 
Monique

8.  een bekende 

17 Jun 2008 om 19:46 

Para: Monique Moonen 
Enviado: miércoles, 12 de diciembre, 2007 0:51:18 
Asunto: RE:
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