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SEKSSCHANDALEN BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK IN MDI-ZAAK

Twee leden van de Raad voor de Journalistiek hebben verzwegen dat zij het bed hebben gedeeld met 

gedaagden in de zaak die het MDI heeft aangespannen tegen Pamela Hemelriijk en deze website. Het 

gaat om de leden G. J. Wolffensperger en B. Tillema. De eerste werd op de zitting door Hemelrijk met 

dit feit geconfronteerd en trok zich terug. De voorzitter van de Raad Fleers is na de zitting gewezen 

op de intieme betrekkingen die hebben bestaan tussen lid Tillema en mede-gedaagde Micha Kat. 

Hierop heeft Fleers aangekondigd een nieuwe Raad te zullen samenstellen die de zaak op 22 oktober 

opnieuw zal behandelen. Voorzitter van de nieuwe Raad is mr. R. Loeb (Raad van State). Verder 

nemen zitting drs. G. Driehuis (Tubantia), mevr. N. Salomons (Ombudsman Amsterdam), drs. C. 

Buys (De Gelderlander) en mevr. C. Dresselhuys (Opzij). Het samenstellen van een nieuwe Raad was 

noodzakelijk omdat drie van de vijf leden van de eerste Raad zich hebben moeten terugtrekken; 

reeds voor de zitting trok lid Th. Bouwman (PCM) zich terug na een wraking door Hemelrijk. Statutair 

is vastgesteld dat de Raad minimaal drie man sterk moet zijn om rechtsgeldige uitspraken te kunnen 

doen. 

 

Birgit Tillema Nadat Bouwman en Wolffensperger buitenspel waren gezet wendde Micha Kat 

zich tot Fleers met de mededeling dat ook lid Tillema zich had moeten 

verschonen. In een email aan Fleers stelde Kat dat hij Tillema een ’soft way out’ aanbood als de Raad 

een persbericht zou doen uitgaan waarin melding zou worden gemaakt van de onmogelijkheid voor 

lid Tillema om deze zaak onafhankelijk te behandelen. Bij monde van secretaris Koene zegde de Raad 

toe dit persbericht te zullen opstellen en op donderdag 26 augustus te doen uitgaan, maar bleef 

vervolgens in gebreke: er werd geen apart persbericht opgesteld maar het bericht werd zwaar 

verhuld gebracht in een reeks ‘aankondigingen’ waarin het onderaan is opgenomen zodat het 

nauwelijks opvalt. kijk op de site van de Raad 

Ook de naam Tillema is zoals te zien valt niet genoemd. Omdat de Raad de eigen belofte heeft 

geschonden, hebben gedaagden samen besloten de feiten over Tillema’s optreden binnen de Raad te 

onthullen. 

De vraag is of de leden Wolffensperger en Tillema nu deel kunnen blijven uitmaken van de Raad. Kan 

een lid van de Raad ongestraft verzwijgen dat hij het bed heeft gedeeld met een gedaagde? Het doet 

het ergste vermoeden over al die andere zaken waarin het duo recht heeft gesproken. Ook de positie 

van Bouwman is dubieus: hij was dubbel wraakbaar, niet alleen vanuit het conflict tussen het AD 

(PCM) en gedaagde Hemelrijk, maar ook wegens het boek over NRC Handelsblad (PCM) dat Micha Kat 

binnenkort zal publiceren.
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19 Reacties op “Raad door sex buitenspel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

27 Aug 2004 om 12:10 

ja, maar ik begrijp nu nog niet met wie gerrit jan en de rest het nest gedeeld hebben!! Is nog maar te hopen 
dat het een goede beurt was, dan is het tenminste de moeite waard geweest.

2.  Anoniem 

27 Aug 2004 om 12:57 

Die toestanden met deze Raad zijn vermakelijk. Die Raad is bedoeld om zgn “recht” te spreken en wat gebeurt: 
de Raad wordt aan de kaak gesteld en valt goed door de mand.  
In dit geval is dan gelukkig door mondige mensen aangetoond, dat zo’n Raad toch eigenlijk geen recht van 
bestaan heeft. 

Ik zit al uit te kijken naar de volgende verwikkelingen van deze affaire. 
Succes !

3.  Anoniem 

27 Aug 2004 om 14:12 

Drie van de vijf….. drie van de vijf worden terecht gewraakt. Wat een blamage. 

En omdat klokkenluideronline.nl deze blamage van de RvdJ openbaart kan niet worden verwacht dat deze 
laatste nog een onafhankelijk oordeel uitspreekt over de eerste.

Heer Wolffensperger, mevrouw Tillema, heer of mevrouw Bouwman…… van harte gefeliciteerd met deze 
uitzonderlijke prestatie!

4.  j.rhyn4 

27 Aug 2004 om 15:47 

Nou, ik zou er w?l erg mee zitten hoor, als die hele boel werd afgelast. Destijds heb ik hier ingezet voor een 4-1 
achterstand voor Pamela. Nou weet ik n?g niet of ik de toto gewonnen heb…

J. van Rhijn

5.  j.rhyn4 

27 Aug 2004 om 23:44 

Maar liefst drie van de vijf raadsleden trokken zich terug in de zaak tegen Pamela Hemelrijk en 
KlokkenluiderOnline! Te laat natuurlijk, maar daardoor des te vermakelijker! Hoe zou dat gegaan zijn? 
Eerst Theo Bouwman. Hij had vanzelfsprekend meteen tegen Bas de Gaaij Fortman moeten zeggen, dat hij zich 
maar beter niet op deze zaak had kunnen storten. Zou Bas zelf geweten hebben over de affaire van het terecht 
aangevochten ontslag van Pamela? Je zou haast denken van niet. Anders zou ie toch bij z’n volle verstand 
gezegd hebben: ‘Ga, fort man’! Maar ja, z? onbekend was die zaak nou toch ook weer niet… U en mij zou het 
niet overkomen zijn! 
Wanneer kwam het bij Theo op, dat van, oh ja, dat is waar ook, ik heb 12 augustus een afspraak… 
U en ik zouden waarschijnlijk een reisje naar de binnenlanden van Suriname geboekt hebben. Maar de heer 
Bouwman zit straks weer gewoon een of andere zaak op te lossen! 
En Gerrit Jan? Wanneer kwam het bij hem op dat ene Pamela ooit een affaire met hem had? Was ie het 
vergeten? Zou u en mij niet overkomen bij zo’n pittige tante! Zou Bas het geweten hebben? Dat zal toch niet. 
Dat soort zaken hang je nou niet direct aan de grote klok. Zal Gerrit Jan ??k gedacht hebben! Nou, dan heeft ie 
haar tijdens die periode slecht leren kennen! Kijk, van mij mogen ze hoor! We leven tenslotte in een vrij land. 
Maar op 12 augustus moest hij zich met de staart tussen de benen terugtrekken. U en ik hadden naar alle 
schijn het vliegtuig naar Timboektoe genomen, maar de heer Wolffensperger zit straks gewoon weer 
journalisten te berechten! 
En mevrouw Tillema? Ja, die zaak is vergelijkbaar met de vorige! Kijk, van mij mogen ze hoor! We leven 
tenslotte in een vrijend land. Toch had ze de affaire met Micha Kat maar beter direct aan Bas kunnen 
toevertrouwen. Bij Bas is zoiets in goede handen, lijkt mij. Nu weet iedere belangstellende ervan. U en mij zou 
dat niet overkomen zijn. Wij hadden wellicht het leven van de pingu?ns op Antarctica nader gaan bestuderen. 
Maar mevrouw Tillema werpt zich te zijner tijd weer op een nieuwe affai… zaak!

J. van Rhijn

6.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 14:24 

Zie hier een open brief van Micha Kat (klokkenluideronline.nl) aan mevrouw B. Tillema (RvdJ): http://www.
theovangogh.nl/lux1_61.htm

7.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 17:48 

Op het weblog van de maker van de websites van het MDI geeft deze spuit 11 telkens reacties op berichten die 
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met het MDI te maken hebben, zo ook op bovenstaand artikel. 
http://www.jolie.nl/weblog/

8.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 22:23 

Zojuist de open brief van Micha Kat gelezen op de site van Theo van Gogh… en het spijt me, maar hoe 
ontstellend lomp! De zaak die hier behandeld wordt door de raad is belangrijk en ik wens Pamela & 
klokkenluideronline alle succes toe met het winnen ervan. Maar de manier waarop Micha Kat meent de wraking 
van Tillema uit de doeken te moeten doen in het openbaar is wel uitzonderlijk boers te noemen. Hoe moet je 
het anders noemen wanneer Micha iemand met “wie hij nog niet zo lang geleden het bed heeft gedeeld” een 
(open!) brief schrijft met termen als “onze neukpartij”, “ik walg van je lafheid” en “vrouwelijke judas”? Hij 
erkent nota bene zelf dat de wraking hem eigenlijk niet zo interesseerde, tot het de kans bleek de Raad voor de 
Journalistiek goed te ‘fucken’, zoals in de brief valt te lezen: “Dat ik je niet direct heb gewraakt heeft te maken 
met het feit dat ik de Raad niet erken en me dus ook niet wenste te bemoeien met de samenstelling ervan. 
Maar bij nader inzien vond ik toch dat ik de stap moest zetten omdat ik hiermee de unieke kans kreeg de hele 
Raad gewraakt te krijgen (als drie van de vijf leden moeten afhaken kan er geen geldige beslissing meer 
worden genomen) en zo eens te meer te onderstrepen wat voor operette-orgaan de Raad is”

Naar mijn bescheiden mening is dit wel een erg lullige reden om wat geslachtelijk verkeer op straat te gooien. 
De raad in verlegenheid willen brengen, okee, maar moest dat nou zo op zo’n lompe manier, ook tegenover 
mevrouw Tillema? Journaistieke integriteit en dergelijke zijn belangrijk, maar er is ook nog zoiets als fatsoen.

9.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 22:48 

Klachten over ambtenaren worden behandeld door een commissie van rechtsbescherming bestaande uit 
ambtenaren betaald door degeen over wie de klacht gaat! 
Klachten in de journalistiek worden behandeld door journalisten! 
Betaald door de Journalistiek! 
Klachten over rechters worden behandeld door rechters. 
Ombudsman behandeld klachten van burgers over overheid. De overheid betaald de Ombudsman. 
Hoezo onafhankelijke commissie. 
Totaal zinloos. 
De open brief van Kat is een van de beste die ik de laatste tijd heb gelezen.

10.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 04:54 

Goed zo! Helemaal mee eens! Het is een schande dat “Klachten over ambtenaren worden behandeld door een 
commissie van rechtsbescherming bestaande uit ambtenaren betaald door degeen over wie de klacht gaat! 
Klachten in de journalistiek worden behandeld door journalisten! 
Betaald door de Journalistiek! 
Klachten over rechters worden behandeld door rechters. 
Ombudsman behandeld klachten van burgers over overheid. De overheid betaald de Ombudsman.” U heeft 
groot gelijk!!! Maar eh, wat heeft dit te maken met mijn reactie, waarin ik stelde dat hoewel Kat en Hemelrijk 
op inhoudelijke gronden verdienen te winnen, de open brief van Kat bijzonder lomp en nodeloos kwetsend is 
tov Tillema?!

11.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 08:21 

jezus christus. Micha Kat kon zeker niets interessanters krijgen. Wat een trol om te zien met de uitstraling van 
een theemuts. Ik hoop echt dat ze die beurt waard was hoewel ik dat sterk betwijfel. Jammer dat er nog steeds 
vrouwen zijn die denken dat je met kut alles kunt bereiken. Wat een sukkels van een kerels die er in trappen! 
Get a life.

12.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 11:46 

“Maar eh, wat heeft dit te maken met mijn reactie, waarin ik stelde dat hoewel Kat en Hemelrijk op inhoudelijke 
gronden verdienen te winnen, de open brief van Kat bijzonder lomp en nodeloos kwetsend is tov Tillema?!”

Dat U Kat lomp vindt lijkt me niet relevant voor het onderwerp. De sociale vaardigheden van Kat staan hier niet 
ter discussie.

13.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 13:11 

U, met een hoofdletter? Toe maar, jij durft wel een stoere toon aan te slaan tegen iemand die je klaarblijkelijk 
als niet van deze aarde beschouwt.

Het staat iemand vrij om opmerkingen te maken over de toon van een boodschap aangezien het juist die toon 
is die het grootste deel van het effect van de boodschap bepaalt.

Nou weet ik wel dat Kat liever niet effectief is omdat hij daarmee discussies zou kunnen verkorten en dat voor 
iemand, die leeft voor het (op de man gespeelde) conflict, waarschijnlijk geen doel is, maar je zal het toch met 
me eens moeten zijn dat bijvoorbeeld het afwisselend plaatsen van reacties onder eigen naam dan wel als 
redactioneel stuk nou niet bepaald getuigt van het bezitten van de moraliteit die we graag zien bij een 
klokkenluider. 
In het verlengde daarvan moeten we waarschijnlijk ook zijn nodeloos lompe of kwetsende stukjes zien. 
Hier passen slechts medelijden.
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14.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 14:28 

Weet u wat boers is? Lees dan maar eens http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en fatsoen is ook om openlijk te 
staan voor wat je zegt en schrijft en jezelf bekend te maken, m.vr.gr. Paul Quekel senior.

15.  Anoniem 

1 Sep 2004 om 16:50 

Dat de manier waarop de landelijke media over Pim Fortuyn berichtte gebrekkig en eenzijdig was en getuigde 
van weinig journaistieke objectiviteit wist ik al langer, dank u. “Boers” is daarvoor nog erg zwak uitgedrukt. 
Maar dit heeft nog minder met mijn opmerking te maken dan de reactie van Anoniem op 30 aug, 2004 - 22:48, 
voor zover ik kan zien zelfs helemaal niets! 

Verder vind ik “fatsoen is ook om openlijk te staan voor wat je zegt en schrijft en jezelf bekend te maken” wel 
een beetje flauw, 90& van de mensen op dit forum (net als op de meeste internetforums) posten anoniem, 
onder pseudoniem, of gebruiken alleen hun voornaam. Maar nu ik een beetje kritiek uit op Kat is het opeens 
“onfatsoenlijk”? Het is een van zegeningen van internet dat je anoniem kan discussieren over zaken, zonder je 
identiteit vrij te geven. Waarom zou iemand geen commentaar mogen geven, bedoelt als bijdrage aan de 
discussie, zonder dat zij/hij daar met naam en toenaam bij genoemd wordt?

Reden voor mijn eerste post op 30 aug, 2004 - 22:23 was dat Micha met zijn open brief een beetje 
“klokkenluiden” en “de vuile was buiten hangen” door elkaar haalt en dat dit jammer is, zeker voor iemand die 
een klokkenluiderssite runt. Dit lijkt me toch een relevant commentaar. 

16.  Anoniem 

3 Sep 2004 om 10:21 

Volstrekt mee eens. 
Het jammere aan de heer Kat, is dat hij meestal niet reageert op kritiek, hoe fatsoenlijk deze ook is in 
vergelijking met andere teksten op deze site. 
Het waarom daarvan is me een raadsel. 
Je zou toch zeggen dat het aloude “wie kaatst……” ook voor een klokkenluider moet gelden.

17.  Anoniem 

3 Sep 2004 om 20:53 

“U, met een hoofdletter? Toe maar, jij durft wel een stoere toon aan te slaan tegen iemand die je klaarblijkelijk 
als niet van deze aarde beschouwt.”

Ik heb geen reden aan te nemen dat U een buitenaards wezen bent. Ik gebruik al een leven lang ‘U’ voor 
mensen die ik niet ken - ik raad U aan daar niet meer achter te zoeken dan een poging tot beleefdheid.

En van een ’stoere toon’ laat staan ‘durf’ ben ik mij niet bewust.

18.  Anoniem 

13 Sep 2004 om 23:43 

De brief van Kat mag dan wel lomp overkomen, zelf denk ik dat je het meer moet zien in zijn erkenning dat 
hijzelf de genaaide partij is. Dat is wrang voor hem, en dus probeert hij er toch maar zijn voordeel mee te doen 
door het publiek te maken. Alsof vrouwen zich heden ten dage er nog voor moeten schamen dat ze 
schaamteloos en wellustig hun schaamdelen ter beschikking stellen. Als ik dat troeltje was zou ik zo zeggen 
meneer Kat “u bent vast de enige niet met wie ik tussen de laken gelegen heb, bovendien was het weinig 
indrukwekkend. Op de schaal van 0-10 was het een matige 6 minnetje”, so what’s the big deal??

19.  Anoniem 

3 Apr 2007 om 00:48 
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Tweede wraking bij Raad in MDI-zaak Raad door sex buitenspel »

Neelie Kroes mega-chantabel
Gepubliceerd door admin 26 augustus, 2004 in Politiek. 

NEELIE KROES TIKKENDE TIJDBOM IN EUROPA

Het wekte wel enige bevreemding, de wijze waarop Neelie Kroes werd binnengehaald als ‘onze 

Europese hoofdprijs’. Geen woord van kritiek klonk op in onze media. En dat terwijl Neelie toch een 

verleden heeft dat haar nog veel parten kan gaan spelen in haar nieuwe Europese carriere. Want 

Neelie, die overal als ’super-netwerker’ wordt omschreven maar nergens als ’super-intrigante’, heeft 

enkele saillante en pijnlijke feiten op haar conto die haar hoogst chantabel maken mochten ze bekend 

worden bij een Fransman of Fin die haar wil vloeren omdat hij het niet eens is met haar Europese 

mededingingsbeleid… 

 

Neelie Kroes Zou het een primeur zijn, een Eurocommissaris die kantoor houdt in een pand van 

een capo uit de vastgoedwereld waarvan bekend staat dat hij tal van banden 

onderhoudt met de onderwereld? Neelie deed het: ze beschikte over een luxe kantoor in het 

monumentale pand van haar feestende en hemelsrijke vriend Dirk-Jan Paarlberg (Merwede Groep) 

aan de Vecht. Du moment dat het OM Paarlberg arresteerde wegens zijn banden met de infameuze 

Willem Endstra (hij werd kort daarna weer vrijgelaten) wist Neelie niet hoe snel ze haar decadente 

optrekje moest ontruimen. Pikant is dat Paarlberg enige tijd een kantoor heeft gedeeld met Endstra 

(bron: Quote). Niet echt een vertrouwenwekkend beeld van haar activiteiten en kennissenkring dat 

onze nieuwe vrouw in Europa hier neerzet. Toch feliciteerden onze ‘kwaliteitskranten’ premier 

Balkenende er uitvoerig mee dat hij er ‘na intensief lobbyen’ in geslaagd is deze ‘zwaargewicht’ voor 

ons land naar Brussel af te vaardigen. 

Wie na de bestijging door Neelie van haar Europese troon wel gillend wakker zal worden is officier 

van justitie Rolf de Groot. Hij zal ogenblikkelijk denken aan de wijze waarop Neelie het meest 

omvangrijke milieuonderzoek ooit in Nederland compleet om zeep hielp. Dat deed zij door de met 

haar bevriende broers Langenberg van TCR/TCA te tippen dat het OM een inval bij hen voorbereidde. 

Het cruciale gesprek van Neelie met Langenberg stond op een tape die De Groot in zijn bezit had, 

maar ‘van hogerhand’ werd hem opgedragen Neelie in deze zaak met rust te laten. TCR en TCA 

kregen van minister Neelie honderden miljoenen subsidie om installaties te bouwen om tankers te 

cleanen, maar ze dumpten het afvalwater linea recta in de havens. De Groot raakte zo gefrustreerd 

van deze affaire dat hij het Amsterdamse parket heeft verlaten. Hij ging ergens in de provincie 

vervolgen waar niets meer van hem is vernomen. Thans werkt hij bij de AFM, de Autoriterit Financiele 

Markten. Met zijn vertrek uit Amsterdam stortte de hele unit Milieucriminaliteit aldaar als een 

kaartenhuis in elkaar: geen enkele grote zaak werd meer voor de rechter gebracht. Allemaal dankzij 

Neelie. Leuke info ook voor haar collega in Europa die milieu in de portefeuille heeft. De Groot heeft 

over zijn hallucinerende ervaringen met Neelie wel eens gesproken met journalisten, maar dat leidde 

gek genoeg nooit tot publicaties. 

We gaan vervolgens terug naar het begin van de jaren negentig. Neelie kreeg toen de opdracht een 
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consortium samen te stellen van Nederlandse bedrijven die enkele high-tech kruisers konden leveren 

aan Dubai en Bahrein. Ze drong zich binnen in de onderhandelingen met de Arabieren en meldde hen 

dat een deel van de betalingen gestort diende te worden op een rekening van Caldic, het bedrijf van 

haar intimus Joop van Caldenborgh (jazeker, de eminente kunstverzamelaar) dat met de onderhavige 

deal niets van doen had. Toen de Arabieren met deze ‘Italiaanse eis’ van Neelie werden 

geconfronteerd bliezen ze het hele zaak subiet af waarmee het Nederlands bedrijfsleven voor 

honderden miljoenen schade leed. Dit alles tot immense frustratie van Rene Mollinger, medio jaren 

negentig onze ambassadeur in Teheran, maar daarvoor onze ‘wapenambassadeur’: de man die 

namens Buitenlandse Zaken defensieorders voor ons land moest binnenslepen. Hij had deze deal van 

zijn leven in de stijgers gezet middels jarenlange noeste arbeid. Mollinger heeft de rol van Neelie in 

deze zaak onthuld aan twee Nederlandse journalisten die hem kwamen opzoeken in Teheran. Hij 

vertelde hen ook dat hij zich middels een brief aan Wim Kok heeft beklaagd over het rampzalige 

optreden van Neelie in deze zaak. Als beloning werd hij door de ‘bloedraad’ van BuZa (het geheime 

clubje dat beslist over de loopbanen van onze mensen abroad) jarenlang weggeparkeerd als Derde 

Brievenopener in Beiroet. Want zo gaat dat met mensen die Neelie in de gehakte wielen rijden. Idem 

dito advocaat-generaal Feber van het Amsterdamse Gerechtshof die het zich meende te kunnen 

permitteren bij minister Korthals Altes van Justitie te gaan klagen over Neelie’s informatenrol in de 

genoemde TCA/TCR-zaken. Hij werd op de tv door Neel voor zwakzinnig uitgemaakt, werd het 

ressortsparket uitgepest en belandde inderdaad daadwerkelijjk bijna in een gekkenhuis. Thans 

vegeteert hij weg in een huisje ergens op de Veluwe en rent nog atijd gillend van angst naar binnen 

als hij een auto ziet naderen. 

Moeten we nog ophalen hoe Neelie (we zijn nu terug in de periode van haar ministerschap) de 

(opnieuw intiem met haar bevriende) gebroeders Wyler uit Wassenaar (die van Granaria) acht 

miljoen gulden gemeenschapsgeld ter schenking aanbood? Of stilstaan bij haar rampzalige optreden 

in het Betuwelijn-dossier dat inmiddels dermate traumatisch is voor heel Den Haag dat het woord 

‘Betuwelijn’ nauwelijks meer mag worden uitgesproken? Welnee, te lang geleden allemaal en veel 

minder heftig dan de eerder genoemde affaires van Neelie Kroes die reeds als studente op schoot 

kroop bij Ruud Lubbers en Onno Ruding. 

Maar we kunnen de hele zaak met hetzelfde gemak ook omkeren en stellen dat Neelie heeft bewezen 

precies over die eigenschappen te beschikken, die in het corrupte Europa waar complete commissies 

aftreden wegens malversaties nodig zijn om overeind te blijven. In die zin moeten we premier 

Balkenende inderdaad feliciteren met zijn uitgelezen en afgewogen keuze voor Neelie Kroes als 

commissaris Mededinging in de nieuwe Europese Commissie.

21 Reacties op “Neelie Kroes mega-chantabel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

26 Aug 2004 om 15:04 

We doen het maar anoniem, want we willen ook niet afgevoerd worden in een dwangbuis door een bevriende 
psychiater van deze afschuweljike mevrouw. Het is diep triest, en eigenlijk maar te hopen dat flink snel deze 
dame aan de schandpaal genageld wordt. Dit vreselijke mens moet afgestopt worden en een flinke trap onder 
haar brutale ego-kont krijgen.

2.  Anoniem 

27 Aug 2004 om 13:05 

Toch verbazingwekkend zo’n verhaal, is er dan echt sprake van goed georganiseerde kongsi ? Hoe kan dat nou 
buiten de pers blijven ? Durft dan niemand zulke dames aan de kaak te stellen ? Dat pleit toch ook niet voor het 
NL journaille. Op zich geen hoge dunk van de NL pers, maar dit is wel gortig.

3.  Anoniem 

27 Aug 2004 om 14:48 
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Maar ach! De beschreven avonturen van mevrouw hebben destijds wel allemaal de media gehaald hoor, uit en 
te na zelfs. 
Maar Den Haag klampt zich zoals steeds vast aan het spreekwoord “De tijd heelt alle wonden.” 
Geert Theunisse

4.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 16:16 

Het ontbrekende milieudebat

Door Pim Fortuyn

In Nederland - en trouwens in de gehele wereld - ontbreekt het aan een echt debat over het milieu. Het milieu 
is heilig en doet politici slechts vervallen in vrome, dikwijls huichelachtige, overpeinzingen en standpunten. Men 
praat het grote publiek graag naar de mond. En het grote publiek wil het goede, maar doet stilletjes het kwade. 
En geen politicus die uit is op herverkiezing wenst deze collectieve huichelarij in ronde bewoordingen aan de 
kaak te stellen. Het grote publiek beleidt met de mond Moeder aarde te willen bewaren en behouden voor hun 
kinderen en kindskinderen tot in alle eeuwen der eeuwen, amen… zo voeg ik eraan toe. Maar kom het grote 
publiek niet aan de vliegvakantie, niet aan de automobiliteit, niet aan de onbeperkte consumptie, want dan 
wendt het grote publiek zich snel van de onheilsbrenger af. Het grote publiek wil een mooi milieu, maar wenst 
er, opdat enkele kwartje in een lucifersdoosje na, niet voor te bloeden. Politici en milieumaffia hengelen 
ondertussen in dezelfde vijver en maken beide gebruik van deze collectieve hypocrisie. De milieumaffia wakkert 
de angst van het grote publiek aan en ontvangt daarvoor de aflaat van de grote financi?le steun van 
particulieren en overheid. De politicus bewijst lippendienst aan het milieu en ontvangt daarvoor stemmen, geen 
gezeik allemaal rijk! 
Dat ‘milieu’ inmiddels big business is geworden, waarin hele grote bedragen omgaan, dat ontgaat het aflaat 
kopende grote publiek. De dames en heren milieu-maffiosi doen daar hun voordeel mee en schromen ook de 
private verrijking niet. De politici incasseren in stilte al dan niet financieel.  
Een weerzinwekkende vertoning dus, die op den duur het milieu slechts kan schaden. De tijd is niet meer ver of 
de eerste grote schandalen op het gebied van milieubeheer zullen aan het licht treden. In de Rotterdamse 
haven hebben we zo’n schandaal zelfs al achter de rug.  
Een schandaal, waarbij overigens de uiterste dubieuze rol van oud-minister Neelie Kroes met de mantel der 
liefde is bedekt. Alleen de echte schurken voor de schermen zijn voor de kadi gesleept en in het gevang 
gestopt. Ondertussen heeft mevrouw de minister, als minister en later als commissaris, een vette vinger in de 
pap gehad en ze heeft er zelfs een leuke cent aan verdiend. De elite zorgt ervoor, met behulp van het 
opsporingsapparaat, dat dat niet tot op de bodem is uitgezocht, al was het maar om de lieftallige Neelie vrij te 
pleiten van elke blaam. Zo werkt dat niet en de cartoonist in het Rotterdams Dagblad die de euvele moed had 
om dit in een sexy satirische prent aan de orde te stellen, mocht rekenen op een heus proces van de kant van 
‘ons Neelie’. Een proces dat ze gelukkig heeft verloren. Waar blijven we tenslotte als niet meer getekend mag 
worden, wat eigenlijk gezegd had moeten worden. De rechterlijke macht verdreef met deze uitspraak enigszins 
de geur van klasse-justitie, echter niet meer dan enigszins. En was het niet ons Neelie die op TV ons de oren 
van de kop zeikte over onze kinderen en kindskinderen, zo begaan was zij met het milieu. Maar toen ze er ?cht 
iets aan kon doen, liet ze niet alleen maffiosi hun gang gaan en keek ze de verkeerde kant op, maar aanvaarde 
het lieftallige vrouwtje van de even schattige en lieftallige Rotterdamse burgervader, Bram Peper, daarvoor ook 
geen enkele verantwoordelijkheid. Laat het welzijn van onze kinderen en kindskinderen maar over aan vrouwtje 
Neelie, dan bent u er zeker van dat het de verkeerde kant opgaat. Maar haar bedoelingen zijn goed en dat is 
genoeg in het goede vaderland.  
Ondertussen krijgt de milieumaffia alle ruimte met haar gestook tegen de inmiddels meer dan schone auto, met 
haar gezeur over het broeikaseffect, met haar dubieuze voorspellingen van milieurampen als Shell de Brentspar 
afzinkt, en de gevolgen van het in brand steken van de oliebronnen van Koeweit door die vreselijke dictator van 
Irak. Oliebronnen die met gevaar voor eigen leven door Amerikaanse mannen zijn geblust, niet door 
milieumaffioso Reinders. D?e voorspelde ons een poolnacht, bleef lekker thuis en hield zich stil toen die 
poolnacht uitbleef. 
Ben ik nu tegen een goed milieubeheer? De lieve lezer zou het haast gaan denken, maar zo is het n?et. 
Uiteraard ben ik voor een goed milieubeheer en voor het nadenken op de lange termijn daarover. Ik houd niet 
van struisvogelpolitiek, dus ook niet op het gebied van milieu. 
Wat ik w?l wil is een zinnige discussie, die niet voortdurend door geloofsijver is beladen. Een discussie waarbij 
integriteit wordt voorondersteld en niet voortdurend met zalvende bezweringsformules behoeft te worden 
bewezen. Een discussie die het milieubeleid open trekt en uit zijn door niets en niemand gecontroleerde 
ivorentoren van deskundigen en daarvan gewiekst gebruikmakende handige zakenlieden. Het ministerie van 
VROM is hard op weg zich eenzelfde positie te verwerven als Rijkswaterstaat, een staat binnen de staat. Er 
worden daar milieumaatregelen bedacht die in geen enkelen verhouding staan tot de kosten en de resultaten 
daarvan. Uiterst minieme verbeteringen worden afgedwongen tegen exhorbitante kosten, die de consument 
weer terug vindt in de prijs. Het milieubedrijfsleven spint er garen bij. Elke door hen gevraagde prijs, is een 
geaccepteerde prijs, gelijk die van onze automatiseringsadviseurs in de jaren tachtig. Dieven die nu met hun 
miljoenen - en somtijds miljarden - in zonnige oorden toeven. De maffia van milieuorganisaties tenslotte, waant 
zich boven en buiten de wet. Niets gaat te ver. Zelfs de vliegbanen van Schiphol zijn niet veilig voor hun heilige 
verontwaardiging. Als een rechter daar anders over oordeelt en hen bestraft, dan gaan ze in hoger beroep, 
desnoods tot aan de Hoge Raad. En niet te vergeten, ze verdienen er een aardig belegde boterham mee in het 
veilige besef dat ze zoveel beter en heiliger zijn dan wij, de boerenlullen die voor dit weerzinwekkende circus in 
zijn geheel mogen opdraaien. Ik wens een uitstekend milieubeleid op basis van de uitwisseling van uiterst 
zakelijke argumenten en ?cht gecontroleerd door onze volksvertegenwoordiging, niet meer en niet minder.  
En ja, de kwestie Neelie Peper uitgezocht tot op de bodem!

5.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 01:24 

Alle respect voor onze schone martelaar, deze goddelijke kale. Maar met deze column beschrijft de dhr. Fortuyn 
vooral zichzelf met zijn Maria aanbidding inplaats van Moeder Aarde, dom bijgeloof. Kaarsjes van parafine, 
terwijl bijenwas ook zou werken, worden gebrand door deze Katholieke Anti-Christ. Eigenlijk zou men kunnen 
zeggen: Niet het Katholike bijgeloof is dwaas, maar de lieden die in die gemakkelijk val trappen. Van welstand 
en comfort, laten we wel wezen, want de Anti-Christ doet het tegengestelde van wat de bedoeling was van de 
geestelijke welstand: Materiele welstand. 
Maar goed, ik kan ook columns schrijven over deze Contra Gereformeerde religie der politici, die hun zakken 
vullen met geleuter en dwazen die erin trappen: 60% der nederlanders ging meen ik nog stemmen na de 
moord op een openlijke Homosexuele Paep. Ja, we hebben de Paus weer een heerlijk koekje gegeven van eigen 
deeg. We zijn dus nog steeds de vrees van deze planeet.

De Geuzen 
Generaal Michael

6.  Anoniem 
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31 Aug 2004 om 12:55 

Luister naar hetgeen mevrouw Pamela Hemelrijk zegt over mevrouw Kroes op http://www.sdnl.nl/quekel-7.htm 
en klik hier op de foto van Pamela, m.vr.gr. Paul Quekel senior.

7.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 13:43 

Iedereen die denkt zinnige en staafbare kritiek te hebben m.b.t. de kandidatuur van mevrouw kroes kan die 
sturen naar:

pvanbuitenen@europarl.eu.int

Paul van Buitenen is op dit moment bezig met het opstellen van parlementaire vragen m.b.t. de kandidatuur 
van mevrouw Kroes. Dus aub geen anoniem gezwam maar graag deugdelijke informatie over de rijke historie 
van deze kandidate! 

8.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 16:35 

Wie garandeert mij dat dit een bericht van Paul van Buitenen is? Het is immers anoniem geplaatst.

9.  Anoniem 

4 Sep 2004 om 03:05 

Laten we ook vooral niet vergeten dat Neely, als VVD-prominent, verantwoordelijk is geweest voor de 
introductie van de psychisch gestoorde VVD-parlementarier Hirsi Ali.

10.  j.rhyn4 

4 Sep 2004 om 12:31 

Neelie heeft z?ker ook goede kanten! 
Maar ik zal m’n tijd niet verdoen met het wachten op argumentatie van deze anonieme schrijver omtrent de 
psychische gestoordheid van Hirsi Ali…

J. van Rhijn

11.  Addie 

5 Sep 2004 om 17:27 

Neelie is Doodgoed! 
Levend is ze helaas minder!

12.  Hajo 

6 Sep 2004 om 22:15 

Op argumentatie zou ik maar niet op wachten want het i.q. van deze uiteraard anonieme schrijver zal niet veel 
hoger zijn dan 40 (staat ongeveer gelijk aan een schildpad). Maar Neelie heeft zeker goede kanten, ik woon 
hier aan de vecht en zag haar elke ochtend kantoor houden in het miljoenen pand van een vastgoed magnaat 
die gezellig inkopen deed met onze Edstra. En laten we het vooral niet hebben over Nijenrode en haar 
handjeklap en gesjoemel met miljoenen subsidie in de Rotterdamse haven, Neelie zou het klusje wel even 
klaren en het millieu probleempje wel even oplossen op kosten van de belasting betaler voor haar mannetje die 
toen toevallig burgemeester van Rotterdam was. Over haar funktioneren als minister van V&W, haar rol in de 
betuwe lijn en nog meer van haar fantastische geldverslindende ideen maakt van deze vrouw een totaal 
ongeschikte kandidaad en is zij inderdaad hoogs chantabel. Zij verdient de zak zonder recht op enig wedde!! 
Hajo

13.  j.rhyn4 

6 Sep 2004 om 22:29 

Ach Hajo, wellicht blijkt de introductie van Hirsi Ali bij de VVD wel de enige goede kant van Neelie te zijn…

14.  Anoniem 

12 Dec 2004 om 07:52 

Mw Kroes heeft in haar ‘nijenrodetijd’ iemand die had gefraudeerd met een handtekening - welke fraude euro 
500.000 opleverde - bedreigd ‘ : als hij de fraude zou bekennen hij met staande voet zou worden ontslagen’. 
Hij verscheen niet meer op Nijenrode, bleek - rapport van de door haar ingeschakelde politie - al 3 dagen dood 
op zijn bed te liggen. Kwam haar feitelijk wel goed uit: ‘hij zal geen verklaring (meer kunnen) afleggen’.

Iemand die - onder zware druk geforceerd - gefraudeerd heeft en ’schoon schip wil maken’ wordt door haar 
bedreigd. Dat is een karaktereigenschap van een psychopaat.  
Zoals ook Hirsi Ali een psychopaat is die natuurlijk daarom aantrekkingskracht op Neelie had - in haar smaak 
valt. Gelijken trekken elkaar aan. Zij daagt op een zeer extremistische manier - extremisten uit - en beweert 
hierbij dat alle moslims extremisten zijn. Is een schop tegen het zere been. Zij vereenzelvigt zich met 
extremisten (zij daar in grootgebracht) terwijl zij dat niet door heeft. Gooit dus nog meer kolen op het vuur. 
‘Vliegen vangt men met stroop (dan is men politica) niet met azijn’. En ze heeft geen liefde en respect. 
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Impliceert : ook geen zelfrespect. 
Als een moslimvrouw zichzelf tegenover haar verdedigt - het met haar oneens is - voor het behoud van haar 
integriteit - zegt zij : ,,Take it or leave it.” Met een arrogant handgebaar : ‘af via de zijdeur’ wuift zij de 
betrokkene weg. Arrogantie is een cover voor onbekwaamheid / onvermogen aan inlevingsgevoel. Haar gedrag 
- haar vijandige benadering - haar uitdaging de Koran in diskrediet te brengen - de profeet te provoceren - is 
ook extremistisch - is hetzelfde als een tijger in Artis die in zijn kooi zit te gaan tarten. Dan weet je dat hij je zal 
aanvallen. Zij is niet voor niets doodsbang. Toch doet zij het. Zij haat overduidelijk - (tenminste is dit haar 
‘politieke opdracht’ van Neelie Kroes) - de Islam en met haat kan men geen vrede stichten. 

Als de politiek haar laat doorgaan met films maken zullen er nog meer doden vallen. (Waarom gaat zij geen 
studie aan de filmakademie volgen - en vraagt zij een studiebeurs aan ; - (die zal zij - ook als men illegaal in 
Nederland is - en gezien haar leeftijd en vooropleiding - niet krijgen). 

Een argelozer man - een kunstenaar - een vrouwenman in positieve zin - als Theo van Gogh kon zij niet 
tegenkomen en zij wist hem in te palmen. Zij wist uiteraard wel degelijk dat zijn leven op het spel stond. Die 
man moeten wij nu missen. Zij gaat nog een film maken. Op naar de volgende moord.

Terug naar Nijenrode - (over die periode in het leven van mw Kroes verneemt men nooit iets).

Ook personeel van het dagelijksbestuur bestelde voor privebestemmingen op kosten van Nijenrode taxi’s - plus 
hotels. Een taxichauffeur die dit bekend maakte werd - op haar: Neelie Kroes dwingend verzoek - onmiddellijk 
ontslagen. Van de afkoopsom die het RIJK betaalde voor de opheffing van B.B.A. Universiteit Nijenrode in 1991 
- Hfl 63.500.000,– heeft ze bepaalde personen - die daar geen recht op hadden - begunstigd. Waarom wordt er 
door de FIOD nooit een onderzoek gedaan naar hoe mw Kroes en haar companen daar - die miljoenen van het 
RIJK voor Nijenrode hebben besteed en welke personen die recht op schadevergoeding hadden werden door 
haar bestolen? Mega-chantabel. En dhr Korthal Altes is een persoonlijke VVD vriend. 

OOK UIT BETROUWBARE BRON :  
Dat zij het authentieke meubilair van Nijenrode zwart heeft verkocht. Wat heeft zij met dit geld gedaan? Dieven 
horen in de gevangenis thuis om hun zonden te overdenken. Een dief heeft daar recht op en op een bepaald 
moment er ook behoefte aan. 

Maar er is meer.

Niet anoniem :

C. Elisabeth van der Moere 
Stationsweg 9 
3621 LJ Breukelen

Tel.fax.nr.: 0346 26 20 660

15.  j.rhyn4 

12 Dec 2004 om 17:27 

Wat nu, C. Elisabeth van der Moere, u gebruikt het chantabel zijn van Neelie Kroes om geheel off topic een 
aanval te doen op Hirsi Ali? 
Mag ik van u de bronvermelding waarin te vinden is, dat Hirsi elke moslim extreem noemt? Heb ik iets gemist? 
Tot nu toe heb ik van haar nooit anders dan in keurige bewoordingen aanmerkingen horen maken op de koran 
en de extremistische volgers daarvan. Om u aan te tonen, dat diezelfde koran op uitermate gespannen voet 
staat met de democratie, zal ik speciaal voor u hier enkele soera’s uit dit o zo heilige boekwerk laten volgen:

3.110. Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, 
verbiedt wat kwaad is en gelooft in God. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker 
beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

3.118. O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven 
u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. 
Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

8.22. Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen die niet willen 
begrijpen.

8.55. Voorzeker, in de ogen van God zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet 
geloven.

2.221. En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een 
afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, 
voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen. 
Zij noden tot het Vuur, maar God noodt je tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn 
tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.

2.120. En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: 
“Voorzeker, God’s leiding is de Merkelijke leiding”. En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is 
gekomen, zul je aan God Vriend noch Helper hebben.

3.85. En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het 
Hiernamaals onder de verliezers zijn.

3.141. Opdat God de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen

Heeft u meer nodig? Vraag er gerust om! Ik lepel dit soort proza uit het ‘boek der boeken’ moeiteloos voor u 
op! En denk niet dat ik het stiekem uit Mein Kampf heb gehaald! 
Mocht u toch vasthouden aan het psychopaat zijn van Ayaan Hirsi Ali, luid dan rustig hier de klok met een 
nieuw topic. Maar bedenk wel, dat er hier behoorlijk tegengas gegeven zal worden! 
En verder, ik zal hieronder toch mijn adres maar even niet volledig noemen. Er lopen hier namelijk nogal wat 
lieverdjes rond die net even extremer zijn dan u in al uw onschuld in de verste verte niet vermag te vermoeden.

Kunnen we dan nu weer terug naar Neelie?

J. van Rhijn
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16.  Anoniem 

7 Sep 2005 om 00:34 

En vergeet ook de ‘KLM-affaire’ niet, waarover onder meer Vrij Nederland, HP/De Tijd en Haarlems Dagblad 
hebben gepubliceerd. In de jaren ‘70 was de Staat nog voor ruim driekwart aandeelhouder van de KLM. 
Toenmalig minister Smit-Kroes bestond het bijna 300 Kamervragen over een zwarte KLM-kas (t.b.v. het 
binnenhalen van landingsrechten), ’smeertickets’ voor politici en dergelijke te pareren. Het verhaal deed 
destijds de ronde dat mevrouw Smit-Kroes KLM-baas Sergio Orlandini wilde opvolgen… Hoe zorgvuldig het PvdA-
Kamerlid Hessel Rienks, SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie)-voorzitter Pieter Lakeman en ex-KLM-
assistent-accountant ook aantoonden dat de KLM onder meer smeet met miljoenen van onze belastingcenten: 
Neelie’s mistmachine werkte perfect en de hele kwestie verzandde. Zelfs het relaas van een voormalige 
topbestuurder van de KLM over het bestaan van de zwarte kas mocht niet baten.

17.  Anoniem 

7 Sep 2005 om 00:37 

En vergeet ook de ‘KLM-affaire’ niet, waarover onder meer Vrij Nederland, HP/De Tijd en Haarlems Dagblad 
hebben gepubliceerd. In de jaren ‘70 was de Staat nog voor ruim driekwart aandeelhouder van de KLM. 
Toenmalig minister Smit-Kroes bestond het bijna 300 Kamervragen over een zwarte KLM-kas (t.b.v. het 
binnenhalen van landingsrechten), ’smeertickets’ voor politici en dergelijke te pareren. Het verhaal deed 
destijds de ronde dat mevrouw Smit-Kroes KLM-baas Sergio Orlandini wilde opvolgen… Hoe zorgvuldig het PvdA-
Kamerlid Hessel Rienks, SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie)-voorzitter Pieter Lakeman en ex-KLM-
assistent-accountant Jos de Wit ook aantoonden dat de KLM onder meer smeet met miljoenen van onze 
belastingcenten: Neelie’s mistmachine werkte perfect en de hele kwestie verzandde. Zelfs het relaas van een 
voormalige topbestuurder van de KLM over het bestaan van de zwarte kas mocht niet baten.

18.  Anoniem 

21 Mrt 2007 om 04:36 

met anonimiteit kom je er niet

19.  Anoniem 

21 Mrt 2007 om 04:41 

j. van rijn.

dat is jouw ellende

bij jou moet men gerigestreerd zijn.

wij, nederlanders hebben dat niet nodig.

wij zijn vrij

20.  Anoniem 

6 Apr 2007 om 12:19 

oplichtingsmethode neelie kroes is simpel

misbruik maken van een handtekening / valsheid in geschrifte / leverde heel veel geld op.

de kroongetuige die hier een bekentenis over zou afleggen werd door de politie gevonden,

hij lag al 3 dagen dood in zijn bed.

zwijg liever over kroes, 
zij is super gevaarlijk

21.  Anoniem 

18 Jun 2007 om 14:22 

Dit verhaal is toch langszamerhand zo oud, dat het best wel eens van het net kan verdwijnen. Daarnaast is het 
ook niet al te accuraat.

R.Mollinger
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Tweede wraking bij Raad in MDI-zaak
Gepubliceerd door admin 15 augustus, 2004 in Media. 

OPERETTE BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Door Pamela Hemelrijk 

Eigenlijk hoort de Raad voor de Journalistiek 5 man sterk te zijn, maar in de zaak Eissens/MDI versus 

Hemelrijk/Klokkenluideronline.nl waren er uiteindelijk nog maar drie over. Dat mocht statutair nog n?

t, volgens Bas de Gaay Fortman. Hij was de voorzitter. 

Twee wrakingen in ??n zitting, zou dat een record zijn? Ik hoop het maar. 

Het lid Theo Bouwman was als eerste afgedropen, na een schriftelijk verzoek mijnerzijds. (Ja, ik ga 

me daar een beetje laten berechten door de baas van het krantenconcern waar ik met knetterende 

ruzie ben vertrokken en waar ze Klokkenluideronline-baas Micha Kat wel kunnen schieten vanwege 

zijn snaakse stukjes over onfrisse praktijken bij de NRC. Ik ben daar gek.) Volgens Bas de Gaay was 

het trouwens toeval dat Bouwman niet achter de tafel zat. Met mijn wraking had dat helemaal niks te 

maken. ?De heer Bouwman is gewoon onherroepelijk verhinderd?. Uit sportiviteit heb ik toen het lid 

Wolffensperger ook maar gewraakt. Want ik wil niet berecht worden door mijn gezworen vijanden, 

maar ook niet door een van mijn ex-vrijers. Zo iemand hoort zich toch zeker te verschonen? Waarom 

moet ik dat pijnlijke onderwerp zelf ter sprake brengen?

 
Na deze tweede wraking van mijn kant ging de hele santenkraam tien minuten in raadkamer waarna 

Gerrit Jan als een speer vertrok. Toen waren er nog maar drie. Het werd knap leeg in de zaal, want 

aanklager Eissens was ook al niet op komen dagen. Als proloog van deze operette wilde ik graag een 

korte verklaring afleggen, maar dat mocht niet van Bas. Ik mag ook nooit eens wat. En dat terwijl ik 

slechts formeel bezwaar wilde aantekenen tegen het feit dat het in de Raad zwart ziet van de politici 

die meestal ook nog de voorzittershamer hanteren. Terwijl het juist voor politici van levensbelang is 

om de publiciteit naar hun hand te zetten; hun carri?re staat of valt er zelfs mee in deze mediacratie, 

laten we wel wezen. Vandaar dat duizendkoppige leger van mediatrainers, personal coaches, 

voorlichters en spindoctors. Het be?nvloeden van de media is een gespecialiseerde industrie 

geworden waarin miljoenen belastinggeld omgaan. Anders gezegd: de burger moet betalen voor het 

manipuleren van zijn eigen nieuws. Van de commissie-Wallage moest daar zelfs nog 50 miljoen extra 

in gestoken worden ?om de voorlichting aan de burger beter te sturen?zoals hij het noemde, ?

aangezien die thans teveel door de onafhankelijke pers wordt gefilterd? zoals de PvdA-politicus het 

uitdrukte. Daar is toch geen woord Frans bij? De overheid kondigt, in niet mis te verstane 

bewoordingen, aan dat zij meer controle op de media wenst, en daar heel veel geld in gaat steken. 

En wat doet de Journalistenvakbond? Die legt de rode loper uit! Nogal wiedes dat de politiek ook 

graag een dikke vinger in de pap wil hebben bij de Raad voor de Journalistiek. Daar vallen immers 

besluiten over wat je wel en niet mag schrijven, en daar wil de politiek maar wat graag over 

meebeslissen. Ik begrijp niet dat de Raad zich daar als een mak schaap voor leent. Ik begrijp niet dat 
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de NVJ minister Donner, of all people, als eregast uitnodigt op haar ?Persvrijheidscongres? en zich 

daar gewoon door zijne excellentie laat toebijten dat er in dit land juist v??l te v??l persvrijheid is. Ze 

hebben het nog braaf op hun voorpagina?s gezet ook. Alsof ze allemaal voor de Pravda werken. 

Ik herinner me nog goed hoe Brinkman van de pers op zijn kop kreeg omdat hij de PC-Hooftprijs niet 

eigenhandig aan Hugo Brandt Corstius wilde uitreiken. Het huis was te klein: dit was ongeoorloofde 

overheidsinmenging! Waarom laat de pers dan wel doodleuk toe dat politici zich met onze 

tuchtrechtspraak bemoeien? Het medisch tuchtcollege nodigt bij mijn weten nooit Bram Peper of Erik 

Jurgens uit om mee te beslissen over medische fouten. Maar als je voor de Raad voor de Journalistiek 

wordt gedaagd sta je voor je het weet oog in oog met Ed van Thijn of Bas de Gaay Fortman of Gerrit 

Jan Wolffensperger. Zie zo maar eens kans de waakhond van de democratie te blijven. Welke 

journalist heeft er nog zin om misstanden bij de overheid aan de kaak te stellen als diezelfde 

overheid de Raad domineert? Stel, ik schrijf een verhaal over fraude bij het Ministerie van Justitie. Ik 

noem maar wat. Het ministerie zegt dat het allemaal gelogen is, en sleept mij voor de Raad. Dan loop 

ik dus een gerede kans dat minister Donner in die jury zit, als ik pech heb. De vorige keer dat ik voor 

de Raad stond was mijn tegenpartij Het Parool; Ed van Thijn was toen voorzitter. Terwijl de innige 

vriendschapsbanden tussen Van Thijn en het Parool toch algemeen bekend zijn. Zou het niet veel 

beter zijn als partijen zelf een arbitragecommissie mogen aanwijzen, in wie ze beide vertrouwen 

hebben, waarna ze allebei plechtig beloven zich bij de uitspraak neer te leggen? Ik vraag het maar. 

Dat lijkt me in elk geval een stuk zindelijker. 

Dat het meestal ex-politici zijn, die in de Raad voor de Journalistiek zitten te kakelen, stelt me 

helemaal niet gerust. Na hun vertrek uit de actieve politiek oefenen ze vaak immers meer macht uit 

dan ooit tevoren. Wim Meijer is thans voor zijn partij zijn gewicht in goud waard, als topman bij de 

Rabobank, commissaris bij de NS, en vooral als hoogste baas van PCM en commissaris van de NOS. 

Hij kan daar veel meer voor zijn partij doen dan toen hij nog op het Binnenhof rondhing. Waar je ook 

kijkt bij de media, overal delen politici en ex-politici de lakens uit. Bij de besturen van de publieke 

omroep ziet het er zwart van. En wat doet de NVJ? Die gebruikt onze contributie om te gaan strijden 

voor de persvrijheid in Marokko. Ondertussen gooit ze haar eigen onafhankelijkheid in de uitverkoop.

Enfin, dat had ik ze dus allemaal graag recht in hun gezicht willen zeggen, daar bij de Raad voor de 

Journalistiek. Maar dat was buiten de orde, volgens Bas. Daarvoor moest ik maar andere kanalen 

benutten. Nou, bij deze dan. Wat de zitting betreft kunnen wij kort zijn: die draaide zoals altijd 

gebeurt weer uit op taalkundige haarkloverijen over wat een woord precies betekent. Helaas zit er 

nooit eens een Neerlandicus in de Raad want die ex-politici zwammen maar een eind weg en hebben 

geen greintje verstand van semantiek en morfologie. Mocht ik wel of niet zeggen dat MDI-baas 

Ronald Eissens ?lid? is van de AFA? Mag je de AFA-actie in Kerkrade als ?terreur? bestempelen? 

Voorzitter Bas vond van niet, dat stak hij niet onder stoelen of banken. Want, aldus Bas, er waren 

daar immers geen strafbare feiten gepleegd, althans geen arrestaties verricht (wat trouwens lang niet 

altijd hetzelfde is). Voorzitter Bas vond blijkbaar dat je het woord ?terreur? alleen mag gebruiken als 

er misdaad in het spel is. Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar ik zou met onze kroonprins willen 

uitroepen: dat is slechts ??n mening van ??n ex-politicus. Van Dale is het in elk geval niet met Bas 

eens, want volgens het gezaghebbende woordenboek heb je terreur in alle soorten en maten. Je hebt 

de terreur van Al Qaeda, maar je hebt ook overheidsterreur, of de terreur van de mode, of de terreur 

van de zaktelefoon. En alles daar tussenin. Als we Bas zijn definitie aanhouden mag ik niet eens meer 

schrijven dat een vader zijn gezin terroriseert, of dat het ettertje van hiernaast de buurt terroriseert 

met zijn gettoblaster. Tenzij ik kan bewijzen dat het ventje een Jihadstrijder is. Enfin, het schijnt dat 

er inmiddels een gemengde EU-commissie zit te broeden op een waterdichte juridische definitie van 

het begrip terreur, begreep ik van Bas, maar die commissie schijnt ?er nog niet uit te zijn? dus daar 

hadden we ook niks aan. Bas zal zich dus wel aan zijn eigen definitie blijven vastklampen, vrees ik, 

als een hond aan een bot. Hij bleef er maar op hameren dat er geen arrestaties waren verricht. En hij 

bleef er ook maar op hameren dat alle gemeenteraadsfracties van Kerkrade mede tot de AFA-

demonstratie hadden opgeroepen. Of ik soms van mening was dat alle raadsleden dus ook 

beschuldigd konden worden van steun aan terreuracties? 

?Aha? dacht ik bij mijn eigen. ?Daar komt de aap uit de mouw. Een aanval op de AFA is impliciet een 
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aanval op de gemeenteraad. Wie aan de AFA komt, komt aan hunnie. Vandaar dat het Bas de Gaay 

zo hoog zit.? 

De verleiding was dan ook groot om te antwoorden: ?Gut, daar had ik nog niet bij stilgestaan, maar 

nou u het zegt, inderdaad. Die antifa?s zijn mans genoeg om zelf knokploegen te mobiliseren voor 

het gooien van stenen naar de ME. De gemeente hoort ze daar niet bij te helpen.? Als ik het goed 

begreep heeft de gemeente Kerkrade dus zelf opgeroepen tot de AFA-betoging die de 

belastingbetaler 7 ton heeft gekost. Zoveel politie-inzet was er namelijk voor nodig om te voorkomen 

dat 3000 antifascisten die 100 NVU-ers te lijf gingen. Neonazi?s: dure demonstranten kopte de NRC 

een dag later, en verzuchtte: Hoeveel geld hebben wij nog over voor het beschermen van de vrijheid 

van meningsuiting en het tolereren van extreem-rechtse demonstraties? 

Nou kun je veel van de Volksunie zeggen: dat ze met hakenkruisen lopen, en Rudolf Hess 

herdenkingen houden, en meer van al dat fraais. Maar duur zijn ze niet. Het waren die drieduizend 

antifascisten die de gemeente op kosten hebben gejaagd, laten we wel wezen. Niet die honderd 

notoire outcasts van de NVU. De website www.lonsdalenews.nl, die de jeugd weerbaar wil maken 

tegen extreem-rechts (en die trouwens ook een geesteskind van Eissens schijnt te zijn) schrijft het 

nota bene zelf: ?Extreem rechts, dat zijn ultrakleine clubjes. Ze hebben geen geld, geen macht, en 

niemand wil met ze samenwerken. Zelfs met elkaar willen ze niet samenwerken.? 

Mooi zo, zou ik zeggen. Neo-nazi?s zullen hier nooit een poot aan de grond krijgen, want ze worden 

door iedereen uitgekotst. Bovendien is hun aantal te verwaarlozen. Daar hebben jullie helemaal gelijk 

in. Waarom winden jullie je dan zo mateloos op over dat handjevol zwakbegaafde losers? Waarom 

valt lonsdalenews de schooljeugd lastig met een uitgebreide inventarisatie van alle nazi-symbolen? 

Waarom moeten die arme schapen omstandig worden voorgelicht over runetekens, pijlkruisen, 

wolfsangels, hakenkruisen, cijfercodes (18 staat voor Adolf Hitler, 88 voor Heil Hitler, en 192 voor 

Adolf is Back), levensbomen, ss-tekens en sa-tekens? Wat is dat voor ziekelijks? Is dat jullie idee van 

jongereneducatie? Ik zou zeggen: wees blij als pubers zich niet voor nazi-symboliek interesseren. 

Dadelijk gaan ze die pijlkruisersplaatjes nog ?cool? vinden en op hun jas naaien. Met dank aan de 

antifascisten van lonsdalenews.nl. En aan de overheid natuurlijk, die dit soort baarlijke nonsens 

subsidieert.

Maar ja, ik had een bruin vermoeden dat dergelijk gekanker op de politiek bij een ex-politicus als Bas 

niet in goeie aarde zou vallen. Dus ik heb deze overwegingen maar voor me gehouden. Jammer 

eigenlijk. Want die zaak verlies ik toch, wat ik ook zeg. Tenminste, als het aan Bas de Gaay Fortman 

ligt. En de resterende twee anderen? Die hadden niet veel in te brengen. Mevrouw Tillema heeft geen 

woord gezegd en de heer Schmeink hield het bij de opmerking dat ?intimidatie ook onder terreur kan 

vallen?. Dat geeft nog een sprankje hoop. Uitspraak pas over acht weken!

16 Reacties op “Tweede wraking bij Raad in MDI-
zaak”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

15 Aug 2004 om 14:42 

Hemelrijk: “Maar als je voor de Raad voor de Journalistiek wordt gedaagd sta je voor je het weet oog in oog 
met Ed van Thijn of Bas de Gaay Fortman of Gerrit Jan Wolffensperger. Zie zo maar eens kans de waakhond 
van de democratie te blijven.”

Dat lijkt me kern van de zaak. 

Wie heeft eigenlijk deze oud-politici benoemd tot lid van de RvdJ? Wie stelt deze raad samen? En heeft iemand 
hun wel eens gevraagd waarom ze zo verzot zijn op (oud)-politici. Wat maakt juist hen zo geschikt voor die 
functie?

2.  Anoniem 

15 Aug 2004 om 18:47 
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Zie vooral de volgende link voor informatie over de achtergronden van MDI manipulaties:

http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=28288

Het betreft MDI dat eerst vooral raciaal bezig was met alleen vermeende anti-semitisme en nauw samenwerkt 
met het CIDI; een verlengstuk van de staat Israel. 
Het anti-racisme is de cover, maar men gebruikt dat voor andere doeleinden.

Zie ook de sdmanewerking in Antweropen tussen Vlaams Blok en sommige Joden tegen de Moslems/Arabieren, 
etc.

Ook bij Nieuw-Rechst is dezelfde tendens te bespeuren; Michiel Smit moest zich onlangs verdedigen dat hij de 
Joodse Defensie Liga had uitgenodigd. 
Deze had volgens Michiel zichzelf uitgenodigd, maar wel had Israel veel support uit zijn kringen, vanwege de 
gezamenlijke haat tegenover Moslems/Arabieren/Palestijnen etc.

Zodoende is men alleen uit op manipulatei in het belang van de staat Israel; ook al zijn daarbij Moslems de lul. 
Zogenaamd anti-discriminatie, maar men is juist aan het stoken. 
Uiteraard laat MDI tegenwoordig wel wat meer van zich horen als het over vermeende discriminatie van andere 
groepen dan Joden gaat. 
MDI is immers door de mand gevallen en doet er alles aan om het cover te herstellen. 
Zie voor meer achtergronden en motivaties, de genoemnde link.

3.  Anoniem 

16 Aug 2004 om 14:13 

“Dat lijkt me kern van de zaak.”

Inderdaad… ik wist niet eens dat er politici in de Raad zitten; in mijn naiviteit ging ik er van uit dat het allemaal 
journalisten waren, of tenminste mensen die nauw betrokken zijn bij de nieuwsgaring. Ik dacht dat niets mij 
nog kon verbazen, maar dat was dus niet zo. Het is ook iedere keer weer rotter en corrupter dan je verwacht.

“Wie heeft eigenlijk deze oud-politici benoemd tot lid van de RvdJ? Wie stelt deze raad samen? En heeft iemand 
hun wel eens gevraagd waarom ze zo verzot zijn op (oud)-politici. Wat maakt juist hen zo geschikt voor die 
functie?”

Er is al vaker geklaagd over het feit dat de media en de politiek bij elkaar in bed liggen. In dat licht bezien is 
het logisch dat politici ook zitting hebben in deze Raad :). 

Maar even serieus: (oud-) politici zijn natuurlijk volkomen ongeschikt voor deze rol. Het mag iedereen duidelijk 
zijn dat de bemoeienis van politici een zeer nare verstrengeling van belangen is, en in directe tegenspraak met 
de persvrijhed. Ik denk dat we de RvdJ niet meer serieus hoeven te nemen.

4.  Francis 

16 Aug 2004 om 14:53 

“maar je hebt ook overheidsterreur, of de terreur van de mode, of de terreur van de zaktelefoon. En alles daar 
tussenin” 
Of de terreur van de reclame op tv, of de terreur van de pop-up’s, of de terreur van de discjockeys van radio 
538, of de terreur van de barbecues, of de terreur van de ambtelijke molens.

Daarin zit natuurlijk de kern Pamela’s verdediging. Waar staat namelijk geschreven dat terreur tegen de wet 
behoort te zijn? Vele vormen van terreur zijn gewoon wettelijk toegestaan, ook als ze een mens het leven 
verpesten of onmogelijk maken.

5.  Anoniem 

16 Aug 2004 om 15:09 

“Daarin zit natuurlijk de kern Pamela’s verdediging. Waar staat namelijk geschreven dat terreur tegen de wet 
behoort te zijn? Vele vormen van terreur zijn gewoon wettelijk toegestaan, ook als ze een mens het leven 
verpesten of onmogelijk maken. “

De kern?! Dit is toch je reinste flauwekul en een volkomen irrelevante bijzaak? Het gaat hier om een aantal 
fundamentele en belangrijke kwesties, en in plaats daarvan wordt er ge-OH’d over de preciese definitie van een 
woordje. Maar het verbaast me niet nu ik weet dat er politici in de Raad zitten; deze mensen zijn kampioen als 
het gaat om het uit het oog verliezen van het verschil tussen hoofdzaken en bijzaken.

6.  j.rhyn4 

16 Aug 2004 om 22:16 

Telkens weer dringt zich de vraag bij mij op: ‘Wat heeft Ronald Eissens met het Centrum Informatie en 
Documentatie Isra?l?’ 
De walgelijke benadering van extreemrechts t.a.v. Isra?l mag bekend verondersteld worden. Maar heeft Isra?l 
van links tot en met extreemlinks nou zo veel m??r krediet? Als je zo je oor te luisteren legt, zou ik zeggen dat 
die kant toch vooral de Palestijnen steunt. En niet zo’n beetje ook! Het zou mij niet verbazen indien dat, vanuit 
Isra?lisch standpunt bekeken, gevaarlijker voor de Joden zal blijken dan het overduidelijk stompzinnige 
gezichtspunt van extreemrechts. Het zootje aanhangers van deze groepering loopt wat kennis betreft, omtrent 
wat de Joden in de Tweede Wereldoorlog is overkomen, ver achter op het gemiddelde basisschoolkind. Niet echt 
om serieus te nemen! Juist het eenzijdige nieuws is de sluipmoordenaar! 
Slechts mondjesmaat zullen hier de media toegeven, dat er bijvoorbeeld ook nogal wat Palestijnen zijn, die de 
Isra?lische wijnboeren niet gaarne zien vertrekken uit de Gazastrook. Het kost ze hun baan… Het is zelfs de 
vraag in hoeverre in Isra?l wonende Palestijnen het prettiger toeven zouden vinden onder Arafat… Maar daar 
lees je hier niet over, want het komt het journaille niet uit. 
Maar al te vaak wordt aangenomen, dat Isra?l gebieden heeft bezet om de Palestijnen te verdrijven. Het is 
echter juist andersom! Die gebieden zijn bezet omdat steeds terreur op hen werd uitgeoefend. Reeds (ver) voor 
1948! Dus zuiver ter bescherming werd een soort buffer tussen de vijand en zichzelf gecre?erd. Min of meer te 
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vergelijken met de huidige muur! De Nederlandse media zouden op z’n minst wat vaker die andere kant kunnen 
belichten! Maar die media zijn voornamelijk links. Het komt ze niet te pas u en mij onafhankelijk te informeren. 
Dus is weer mijn vraag: ‘Wat heeft Ronald Eissens met het CIDI?’ 
Volgens Theo Bouwman zijn linkse journalisten nou eenmaal de besten. En vanuit zijn smalle optiek bekeken is 
dat natuurlijk ook zo. Maar vanuit objectief oogpunt bezien zijn zij juist zeer eenzijdig en moeten wij ons in 
Nederland helaas behelpen met gebrekkige berichtgeving. Een achterlijke situatie eigenlijk! En is er dan eens 
iemand, zoals Pamela Hemelrijk, die ook de andere zijde belicht, dan past dat weer niet in hun straatje. Dan 
slaat de politiek toe. Onder het mom van de Raad voor de Journalistiek weliswaar, maar als je de samenstelling 
van deze raad bekijkt, kun je inderdaad ook nog wat journalisten tegenkomen… Meestal ter politieke linker/
rechter (doorstrepen wat niet verwacht wordt) zijde. Maar ja, onder voorzitterschap van Bas de Gaaij Fortman 
schijnen die hun mond nauwelijks te roeren… (Ik schrijf Gaaij met ij, want dat las ik op http://www.parlement.
com/9291000/biof/01667 ) Een voorzitter die kennelijk zelf het hoogste woord kraait. Moet Gaaij niet met een i? 
Het komt de heren niet uit, dat je een ‘tegendemonstratie’ tegen extreemrechts afkeurt. Maar in hoeverre 
hadden we bijvoorbeeld in Kerkrade te maken met een t?gendemonstratie? Liepen Aftaleden met borden als 
‘Lang leve de Joden’, of ‘6 miljoen Joden vergast in Duitse kampen’ of iets dergelijks? Ik heb daar niets over 
gelezen, maar d?t zou een tegendemonstratie zijn. En waarom zo’n demonstratie op dezelfde plaats en 
hetzelfde tijdstip? Dit is geen demonstratie, dit is zuiver en alleen het opzoeken van confrontatie. En, zo hebben 
we kunnen lezen, dit kost de burger geld… Je kunt die paar idioten natuurlijk ook gewoon laten lopen zonder 
enige aandacht! 
Wat heeft Ronald Eissens met het CIDI als zijn favoriete slag niets met Joden doende heeft? Ik kan niets anders 
bedenken dan dat hij dit centrum alleen nodig heeft om extreemrechts te lijf te gaan. Op zichzelf een nobel 
streven, maar daar heeft hij Magenta toch al voor? Als je een door de overheid gesubsidieerd meldpunt 
beheert, mogen wij daarop toch ook linkse discriminatie aantreffen? Maar dat zal wel niet uitkomen…

J. van Rhijn

7.  Anoniem 

17 Aug 2004 om 00:38 

Kwam de raad zelf met nieuwe feiten over Kerkrade of was het door de aanklager aangebracht. In het geval 
van het eerste zal de burgerrechter de raad direct terugfluiten in geval dat het negatief uitvalt.

8.  pinkeltje 

17 Aug 2004 om 19:50 

het stemt Pinkelteje droevig zoveel tegenwicht te zien na een artikel van Pamela. 
De heren Socialisten zitten overal en doen zelfs geen moeite meer zich te vermommen. 
Iedereen weet dat de salon jongens die hun schaapjes op ‘t droge hebben, hun hebben en houwen zullen 
verdedigen ten koste van de rand debielen die op hun stemt en dat ze die zullen gebruiken via het zoet houden 
met uitkeringenen het dogen van “coffee shops” etc. 
Dat Nederland naar de verdommenis is gebracht door deze mensen die zoals ik ergens las, het kiesvolk 
gebruiken als “Usefull Idiots”. dezelfde mensen die gestudeerd hebben op kosten van dezelfde idiooten, en ze 
vervolgens als kiesvee degraderen. 
Dat allerlei uitwassen van dit systeem een “eigen” weg hebben kunnen vinden bij de gratie van de 
allesomvattende grote socialistische Nederlandse samenleving is een logisch gevolg. 
Nu er een kleine meerderheid op een ander coalitie heeft gestemt maakt niets uit want de sleutel posities zijn 
immers al ingenomen. 
De indoctrinatie heeft plaatsgevonden vlak na de oorlog en niet via verkiezingen, nee. via ingenomen stellingen, 
ambtenaren op een bepaalde post. 
beleidsmakertjes, de arbeiders clubjes, de sociale verzekeringen, de semie sociale verzekeringen zoals de 
Centrale. etc. 
Geplande controlle… 
Die door de jaren heen alleen maar is geperfectioneerd. 
Om over de pers maar te zwijgen, daarover gaat dit alles. 
Pamela, er is iemand die van je houd.

9.  j.rhyn4 

17 Aug 2004 om 23:10 

Feiten over Kerkrade zijn na te lezen op allerlei sites, o.a die van het Auschwitz Comit?, en zullen ongetwijfeld 
aangekaart zijn door klager Ronald Eissens. Maar hij zal, naar mag worden aangenomen, zijn uitgegaan van 
tegendemonstraties. Het lijkt mij niet dat hij ze beschreven heeft als confrontaties. Toch is bij nalezing duidelijk 
op te maken dat AFA hier weldegelijk op uit was en is. Hoever is het uitlokken van ingrijpen van de ME nog 
verwijderd van terreur? Bas zal het wel weten! Een anonieme schrijver op deze site, KlokkenluiderOnline, 
verwees naar Alert! (http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_6/rustig.html), waar het verhaal ‘Doet u maar rustig de 
gordijnen dicht’ van de klager is na te lezen. 
Ik wil hier nogmaals nadrukkelijk zeggen, dat het optreden van neo-nazi’s meer dan walgelijk is, maar ben van 
mening dat zeker Joodse organisaties zich niet bezig zouden moeten houden met betrekkingen tot AFA. 
Vooralsnog lijkt hun enige affectie slechts te liggen in het feit van ??n gezamenlijke, eigenlijk nietige 
tegenstander. Meer liefde van links valt er voor Joden echt niet te verwachten. Het op deze wijze 
‘demonstreren’ geeft m.i. niet slechts veel meer ruchtbaarheid aan extreemrechts dan dit achterlijke clubje 
verdient, maar gooit ook de naam van Joodse organisaties te grabbel die zich oproepbaar stellen tot 
confrontatie op de manier zoals een ieder die kan nalezen. Ik zou ze willen aanbevelen: demonstreer op eigen 
initiatief en voorkom de mogelijkheid van een veldslag. Jullie krijgen t?ch al overal de schuld van!

J. van Rhijn

10.  Anoniem 

18 Aug 2004 om 03:21 

Natuurlijk maar de Ice Cream zingende balletjes en Donners brigades zijn ook 
hetzelfde als de socialistische 3,5 dag in de week werkers.Nederland is dood,laf en 
het ergste is dat we net doen of we het niet weten.Rechters en aanklagers hebben teveel contact en politieke 
spelers kijken mee.Er komt absoluut een klap op.

11.  Anoniem 
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18 Aug 2004 om 23:12 

Natuurlijk komt die klap, maar dan zitten die salonsocialisten met hun vette bankrekeningen (links lullen, rechts 
vullen) allang hoog en droog in die vervloekte USA waar ze dan de “liberal” gaan uithangen en doorgaan met 
zwammen en serieus daarbij kijken!

12.  Anoniem 

19 Aug 2004 om 22:23 

Wederom eens ,maar blijf niet zitten op de Edjes vanThijn en de schoffies van Verploegjes.Rechtse balletjes 
houden graag met Job Cohennen de mythes in stand.Tijd voor ontluistering.Ed weet van Job dat hij….. .De code 
is door Verploeg nog eens aangestipt om hier geen mededelingen over te doen (informeel tijdens het 
hoofdredacteuren bijeenkomst). Lucky Luciano kon bij die gasten in de leer.

13.  pinkeltje 

20 Aug 2004 om 22:38 

Lucky Luciano kon bij die gasten in de leer.

Of die gasten zijn bij Lucky in de leer geweest. 
Lucky’s vijanden werden keurig afgeschoten door z’n knechten.

14.  Anoniem 

25 Aug 2004 om 12:22 

Was Ed van Thijn niet de man die als burgemeester voor de PvdA onwelgevallige stukken uit Het Parool hield 
door zijn partijgenoot Wouter Gortzak te bellen? 
Over journalistieke ethiek en onafhankelijkheid gesproken!

15.  Anoniem 

25 Aug 2004 om 12:34 

Nou en of hij dat deed! De permanente hotline tussen het parool en het stadhuis was in zijn tijd legendarisch. 
Groeten Pamela.

16.  Anoniem 

25 Aug 2004 om 12:44 

Iemand schreef: “Was Ed van Thijn niet de man die als burgemeester voor de PvdA onwelgevallige stukken uit 
Het Parool hield door zijn partijgenoot Wouter Gortzak te bellen? Over journalistieke ethiek en onafhankelijkheid 
gesproken!”

En zo iemand zit in de Raad voor de Journalistiek? Het is toch gewoon om te janken… 

Moet je trouwens de ‘verantwoording’ van Hans Laroes (Hoofdredacteur NOS Journaal) lezen m.b.t. zijn 
medewerkers die tonnen opstrijken bij instanties waar ze zef over berichten: http://www.nos.nl/journaal/
indiscussie/verantwoording/index.html (’Bijklussen’). Daar word je ook niet vrolijk van…..
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Bevooroordeelde Raad in MDI-zaak
Gepubliceerd door admin 31 juli, 2004 in Media. 

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK ZET BOUWMAN IN INZAKE HEMELRIJK/MDI

De voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, mr. H. Fleers, heeft besloten Theo Bouwman op te 

nemen in de Raad die op 12 augustus de klacht behandelt van Ronald Eissens van het MDI tegen 

Pamela Hemelrijk. De andere leden zijn prof. mr. B. de Gaay Fortman (voorzitter), Mr. G. J. 

Wolffensperger, mr. A. Schmeink en B. Tillema. De aanwezigheid van Bouwman is verbijsterend daar 

hij voorzitter is van het bestuur van PCM. Het Algemeen Dagblad, onderdeel van PCM, ontsloeg 

Hemelrijk op onjuiste gronden en werd hiervoor in een door Hemelrijk aangespannen procedure door 

de burgerlijke rechter op de vingers getikt. Maar ook in relatie tot de tweede gedaagde naast 

Hemelrijk, deze website, heeft Bouwman een belangenconflict. 

 
Deze website wordt immers mede gerund door Micha Kat die op het punt staat een boek te 

publiceren over NRC Handelsblad, het ‘vlaggenschip’ van het PCM-concern, waarin de journalistieke 

praktijk bij deze krant met de grond gelijk wordt gemaakt. Dat Bouwman zitting neemt in deze Raad 

zonder zichzelf zoals dat heet te ‘verschonen’ geeft aan dat het met de ethiek van deze bestuurder 

niet best is gesteld. De statuten van de Raad bieden volgens lid 4 van artikel 7 de mogelijkheid aan 

partijen om leden te wraken. Klokkenluideronline maakt van deze mogelijkheid in elk geval geen 

gebruik daar het de Raad niet erkent. Of Hemelrijk Bouwman zal wraken is nog niet duidelijk.  

Maar de belangentegenstellingen van de Raad in deze zaak gaan nog verder. Over de voorzitter, mr. 

Fleers, heeft Kat immers ooit  

op de site van Theo van Gogh een stuk gepubliceerd waarin hij beschreef dat deze Fleers op een 

symposium te Utrecht de artikelenreeks over Edwin de Roy van Zuijdewijn en Prinses Margarita 

omschreef als ‘roddeljournalistiek’. Het feit dat deze site de Raad niet erkent komt vooral voort uit de 

partijdigheid, vooringenomenheid en het gebrek aan kennis van de journalistiek die de voorzitter van 

de Raad bij deze gelegenheid aan de dag legde. Daarnaast is de samenstelling van de Raad veel te 

eenzijding links-georienteerd en de is aanwezigheid van Bouwman, voorzitter van het bestuur van ’s 

lands grootste krantenconcern, reeds een schandelijk feit op zichzelf. 

Dit alles werpt de principiele juridische vraag op of de Raad nog kan en mag oordelen over partijen 

die zich eerder kritisch over de Raad hebben uitgelaten. In deze zaak is dat dus bij uitstek het geval.
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2 Aug 2004 om 22:40 

Het is misschien wel aardig in dit verband ook eens Pamela’s column te lezen ‘Het verhuisverbod van een 
Stalinist’ (www.speakersacademy.nl). Zij stelt daarin, dat 85% van de Journaalredactie uit PvdA-stemmers 
bestaat. Eerlijk gezegd, valt me dat nog niet eens tegen; ik had wel een procentje of 90 links-geori?nteerden in 
gedachte… maar goed, dat wordt misschien toch wel bereikt, want zij noemt in deze column geen 
onderzoekcijfers van andere partijen. 
Persoonlijk begrijp ik niet, waarom een zichzelf respecterende nieuwsinstantie (ook participerend in de Raad 
voor de Journalistiek) deze twijfel aan onafhankelijkheid over zichzelf wenst af te roepen. Men kan herhaaldelijk 
rondom vernemen het NOS-journaal toch vooral kritisch te volgen. Waarom beknot je je eigen berichtgeving? 
Hoofdredacteur Laroes meent daaraan niets te kunnen doen, ?omdat vakkundige en intelligente journalisten nu 
eenmaal per definitie links zijn?… Pamela’s opmerking: ?Voor?ngenomen?? M?i??? is dan ook treffend. 
Trouwens, staat kwantiteit voor kwaliteit? Evengoed zou men kunnen spreken van de grijze massa… 
Toch is er nog hoop, want diezelfde Laroes kom ik tegen op www.extra-media.nl met de uitspraak: ?
Journalistiek te veel progressief getint? Gaat er dan toch een ‘klokje luiden’ dat nieuws niet partijdig hoort te 
zijn?… 
Verder surfend kwam ik terecht bij de website van de NOS zelf (Je surft wat af als je wat weten wil!) om te 
kunnen constateren, dat Charles Groenhuijsen na zijn column ‘De angst is terug’ al voor een rechtse (!) bal 
uitgemaakt wordt, terwijl hij niet anders deed dan de in de Verenigde Staten heersende gevoelens weergeven! 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat sommige mensen willens en wetens voorgelogen wensen te 
worden! Ik ga hier verder niet over uitweiden. Zelf maar even lezen indien u ge?nteresseerd bent! 
Op een soortgelijke manier beknot ook de Raad voor de Journalistiek zijn eigen geloofwaardigheid. Door juist 
Theo Bouwman mede op de klacht van Ronald Eissens versus Pamela Hemelrijk te zetten, heeft deze raad al bij 
voorbaat zijn eigen oordeel nietig verklaard! Van generlei waarde! Waarom wacht men ermee tot 12 augustus? 
We weten de uitslag allang. Zij toch ook wel! Bel even rond, dan kunnen we weer overgaan tot de orde van de 
dag! 
Een ding heb ik in elk geval zeker geleerd van deze discussie: Het MDI is beslist niet het meldpunt aan welke ik 
eventueel door mij gevonden discriminatie op het internet zou doorgeven. Er zijn wel andere instanties! Die w?l 
normaal kunnen antwoorden op vragen. Want niet alleen Pamela Hemelrijk werd met een kluitje in het riet 
gestuurd, maar ook het antwoord dat Peter Siebelt kreeg op de vraag of er bij de stichting Magenta een zwarte 
lijst wordt gehanteerd, werd (pas na dreiging e.e.a. aan de grote klok te hangen) door Eissens afgehandeld met 
de onbeschofte woorden: ?Nee, … maar als wij die zouden hebben stond u er bij deze op.? Beslist geen 
antwoord van een directeur, die een dergelijk belangrijke instantie als het MDI zou horen te leiden.

J. van Rhijn

2.  Anoniem 

3 Aug 2004 om 13:50 

Als het klopt wat er in dit stukje staat maakt de RvdJ zich uitzonderlijk belachelijk. Je mag van zo een orgaan 
verwachten dat ze het goede voorbeeld geeft met betrekking tot het voorkomen van ook maar de schijn van 
belangenverstrengeling……

Trouwens is ‘mr. G.J. Wolffensperger’ de Gerrit Jan Wolffensperger waarmee D66 tijden heeft lopen leuren 
omdat niemand ‘m wilde hebben toen hij werd afgeserveerd als fractievoorzitter?

3.  j.rhyn4 

3 Aug 2004 om 17:10 

Hij is dezelfde Wolffensperger. De zoveelste politicus voor wie na zijn politieke loopbaan wel een leuk baantje 
was weggelegd. In dit geval voorzitter van de NOS… 
Ik blijf maar verwijzen naar columns voor de liefhebbers: http://www.theovangogh.nl/wolffens.html. 
Schat u hem in als een fan van Pamela Hemelrijk?

J. van Rhijn

4.  Anoniem 

3 Aug 2004 om 19:26 

Mijn complimenten voor dit artikel. KlokkenluiderOnline laat zien dat zij geenszins van plan is om zich willoos 
door deze vooringenomen RvdJ-meute te laten afslachten. 

Peter Siebelt

5.  Anoniem 

3 Aug 2004 om 23:30 

Ik merk zojuist dat de websites meldpunt.nl, magenta.nl, icare.to niet meer bereikbaar zijn. Ik hoop dat dat 
permanent is!

6.  j.rhyn4 

3 Aug 2004 om 23:44 

Bedankt voor het compliment! Het geeft mij voldoende moed vervolgens prof. mr. B. de Gaaij Fortman in het 
zonnetje te zetten. Een man met een bewonderenswaardige staat van dienst, dat valt niet te ontkennen. Maar 
ik licht nu slechts zijn politieke carri?re toe. 
Hij is de zoon van de destijds bekende minister W.F. de Gaay Fortman van de ARP (Anti Revolutionaire Partij). 
Zoon Bas leek hem in de voetsporen te zullen volgen, maar stapte in 1968 over naar de PPR als zgn. ARP-
spijtstemmer (de VVD mocht immers niet in de regering komen!!!). 
In 1989 verruilde hij deze partij voor GroenLinks… 
Verder is in dit verband nog vermeldenswaardig dat hij van 1977 tot in 1984 o.a. een nevenfunctie had als 
voorzitter van de NOVIB. 
Als ik de tussenstand voor Pamela nu even opmaak, kom ik al tot een 3-0 achterstand. 
Van mr. A. Schmeink weet ik slechts, dat hij van Het Parool afkomstig was. Dus waag ik toch reeds een 
voorspelling van 4-0. 
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Misschien dan een tegenpuntje van de freelance-journaliste B. Tillema? Vooruit dan maar, ik ken haar niet. 
Wellicht kan een ander mij informeren…

Begrijp mij goed, ik neem niemand zijn politieke richting kwalijk. Wat zou anders de democratie nog 
voorstellen? Maar het betreft hier een klacht die juist politiek gericht is. Het gaat hier niet om een beoordeling 
of in een krant ten onrechte de volledige achternaam van een crimineel geplaatst is. De rechten van criminelen 
schijnen in de wet goed verankerd te zijn. Dus zo’n oordeel is deze RvdJ ruim toevertrouwd. Maar Pamela 
Hemelrijk verdient natuurlijk een onafhankelijke raad. Niet een raad die zich onafhankelijk noemt. 
Het komt nu in het kort op het volgende neer: Zij veroordeelt het gedrag van een (zeer) linkse Ronald Eissens 
en wordt nu beoordeeld door een linkse raad… 
Maar goed, ik ben ook de beroerdste niet, ik houd het op 4-1. En de Raad mag wat mij betreft 12 augustus 
vrijaf nemen. Zet de champagne maar vast koud!

J. van Rhijn

7.  Anoniem 

4 Aug 2004 om 00:49 

Tja. Zo gaat dat in het oude Kameraden-netwerk. En nu Neelie ook weer leuk “onderdak helpen”…

8.  Anoniem 

4 Aug 2004 om 10:22 

In NL wordt er recht gesproken voor en door vakbroeders bij artsen, advocaten, notarissen, journalisten e.d. 
Deze aanpak heeft het voordeel, dat het zonder directe kosten kan en de rechtbanken ontlast. Het nadeel is, 
dat er vaak een “conflict of interest” voorkomt. Dat betekent in de praktijk, dat de grootste partijen elkaar 
buiten schot kunnen houden.

Eea heeft dan ook niet veel met rechtspraak te maken. Eigenlijk moet niet veel betekenis aan dit soort 
“Beslissingen” worden gehecht. Het is vriendjespolitiek, niet meer niet minder….

Maar ja, wat is een betere oplossing voor dispuut ?

9.  Anoniem 

5 Aug 2004 om 16:43 

De opname van Bouwman is des te interessanter omdat PCM zeer rancuneus is tegen oud-werknemers die een 
proces aanspannen om arbeidsrechtelijke redenen. Het is wel eens gebeurd dat een van de kranten een 
ontslagen journaliste wilde terugnemen. Dit werd verboden door de top van PCM omdat ze had geprocedeerd 
tegen haar ontslag, dat overigens met onterechte redenen was gemotiveerd. 
Dat belooft weinig goeds voor Pamela.

10.  Anoniem 

11 Aug 2004 om 00:38 

En ze hebben allemaal een bankrekening en een hypotheek bij de ING bank.De voormalig eigenaar van PCM.Of 
hebben de engelsen geeist dat er in London nog 
een leninkje is gegeven aan koper.Daar weet J.krant vast alles van.!!!!Er gebeurd toch wat in Buitenveldert!

11.  Anoniem 

11 Aug 2004 om 00:42 

Oh onwetende. Het heet daarom ook raad VOOR de journalistiek en niet VAN de 
journalistiek.Alles wat resulteerd of iets te maken heeft met de NVJ, is gebaseerd op macht ,manipulatie,
leugens en….. daar istieweer.. GELD…..,,Lees de cijfers!

12.  Anoniem 

12 Aug 2004 om 16:13 

Lees net dat Bouwman gewraakt is… Alhoewel…

“De heer bouwman heeft zich afgemeld voor de zitting”…

Nee maar dat was dan puur toeval… Eikels. 
-Stewie

13.  Anoniem 

12 Aug 2004 om 16:15 

Lees net dat Bouwman gewraakt is… Alhoewel…

“De heer bouwman heeft zich afgemeld voor de zitting”…

Nee maar dat was dan puur toeval… Eikels. 
-Stewie

14.  Anoniem 
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12 Aug 2004 om 18:30 

Iemand enig idee hoe de zaak is afgelopen?

15.  j.rhyn4 

12 Aug 2004 om 20:58 

Wat is dat nou, heeft alleen Theo Bouwman maar naar me geluisterd? Ze mochten toch allem??l vrijaf?!

J. van Rhijn

16.  Anoniem 

13 Aug 2004 om 17:02 

Aan complottheori?n is op deze site in elk geval geen gebrek. Nu de bewijzen nog.

17.  Anoniem 

13 Aug 2004 om 17:26 

“…Het Algemeen Dagblad, onderdeel van PCM, ontsloeg Hemelrijk op onjuiste gronden en werd hiervoor in een 
door Hemelrijk aangespannen procedure door de burgerlijke rechter op de vingers getikt…”

Dat is er vast ??n!

18.  Anoniem 

15 Aug 2004 om 11:42 

Het AD is vaker op de vingers getikt voor het ontslaan op onjuiste gronden. PCM gedraagt zich altijd zeer 
rancuneus tegen procederende werknemers, ook als ze door de rechter in het gelijk worden gesteld. Stichting 
Democratie en Media heet een van de grote aandeelhouders, maar het recht om een proces aan te spannen 
hoort niet tot de PCM-democratie.

19.  Anoniem 

25 Aug 2004 om 11:47 

Het formeel niet erkennen van de Raad van Journalistiek is terzake de juiste instelling, omdat Tuchtwetgeving 
zich kenmerkt door het feit, dat vakgenoten oordelen over Vakgenoten en daar kan wat rechtspraak betreft 
alleen maar rotzooi uit voortvloeien. Anderzijds is het goed, dat Pamela Hemelrijk het wrakinsmiddel hanteer t 
en zodoende de belangenverstrengeling voor buitestaanders zichtbaar maakt. Dit zeker op de scherpzinnige 
wijze waarop zij dan als geen ander kan. Ik wens haar dan ook veel succes. 

K.H. de Werd
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PROCEDURE BIJ RVDJ BELOOFT VUURWERK OVER STATUS MDI

Aan de Raad voor de Journalistiek 

Johannes Vermeerstraat 22 

1071 DR Amsterdam

Amsterdam, 8 juli 2004-07-07

Mijne heren,

Hieronder mijn reactie op de klacht die Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie 

Internet, op 2 juli j.l. tegen mij heeft ingediend. Ik zal op de behandeling niet aanwezig zijn, en 

wacht met belangstelling uw uitspraak af. 

Punt 1. 

In mijn stuk staat niet dat Ronald Eissens zelf grof geweld gebruikt; wel dat hij actief deel uitmaakt 

van een beweging die grof geweld gebruikt. Als je iemand die regelmatig kopij levert aan het 

actieblad van de AFA, en daarin o.a. verslag doet van ?onze? demonstratie in Kerkrade, niet tot die 

beweging mag rekenen, wie dan wel? Hij steekt in dat stuk trouwens niet onder stoelen of banken 

dat een harde confrontatie met de NVU het doel van de betoging was. Waarom zou je anders ?door 

de omsingeling van de ME heen breken? en vervolgens in Herzogenrath het station bezetten, om de ?

Duitse kameraden van de NVU? daar op te wachten? Je kunt toch ook vreedzaam rondjes lopen met 

je antifascistische spandoeken? Maar dat was duidelijk niet de bedoeling. Eissens spreekt zelfs van ?

een anticlimax?. Blijkbaar had hij liever gezien dat het op een veldslag was uitgedraaid. Ik sluit een 

kopie van zijn stuk bij.  

De AFA heeft uiteraard wijselijk geen offici?le leden, zoals ze ook geen met naam en toenaam 

genoemd bestuur heeft. Met deze overbekende strategie weten krakers, autonomen en andere 

radikale actievoerders al sinds jaar en dag buiten schot te blijven, zowel van het strafrecht als de 

publiciteit.  

Vergeleken bij Eissens, die er niet voor terugdeinst om alles wat in zijn ogen rechts is voor fascist of 

neonazi uit te maken, heb ik mij zeer gematigd uitgedrukt, vind ik. Ik blijf het verbijsterend vinden 

dat deze man van de overheid de vrije hand heeft om naar eigen goeddunken op te treden tegen 

alles wat hij als verbaal geweld wenst te defini?ren, terwijl hij ondertussen openlijk solidair is met een 

beweging die lijfelijk geweld propageert, en stenen prefereert boven argumenten. 

 
2. Iemand die deelneemt aan ultralinks activisme kan gekwalificeerd worden als een ultralinkse 

activist. Dunkt mij. Zeker in een maatschappij waar 1,6 miljoen Fortuyn-sympathisanten stelselmatig 

het etiket ?extreem-rechts? opgeplakt krijgen, hoewel zij, voor zover bekend, nog nooit iemand een 
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haar hebben gekrenkt.

2. (Eissens is hier de tel kwijt.) De AFA fungeert als de ringleader en de dorps-tamtam voor het 

ondergrondse wereldje van militante antifascistische actievoerders in Nederland. Ik zie niet in 

waarom ik er niet op zou mogen wijzen dat dit antifa-wereldje indertijd verantwoordelijk was voor de 

brandstichting in Kedichem. Dat de beweging intussen is uitgegroeid tot een geoliede organisatie met 

een eigen logo, een eigen tijdschrift en een eigen website (alsmede uitmuntende contacten met 

bovengrondse organisaties als het CIDI, de Anne Frank Stichting en niet te vergeten het Meldpunt 

Discriminatie Internet ), maakt de zaak er alleen maar verontrustender op. Want de antifa?s munten 

nog steeds bepaald niet uit in gematigdheid, zoals blijkt uit bijgaand ?AFA-bericht voor deelnemers 

anti-NVU demo.?)

3. Eissens zegt dat hij slechts ??n keer aan een AFA-actie heeft deelgenomen. Ik heb daar andere 

berichten over gehoord. Maar die zijn nu eenmaal moeilijk te verifi?ren, bij een beweging die zich 

stelselmatig in anonimiteit hult.

4. De AFA-demo in Kerkrade was wel degelijk een terreuractie. Niet voor niets moesten er 10 

pelotons ME aan te pas komen om te voorkomen dat een overmacht van antifa?s de betoging te lijf 

ging.

5. Suzette Bronkhorst is niet alleen bestuurslid, maar ook medewerkster. Eissens heeft in 2003 

desgevraagd zelf aan Netkwesties opgegeven dat hijzelf 32 uur per week voor het MDI werkzaam 

was, en Suzette Bronkhorst 5 uur per week. De overige medewerkers zouden samen goed zijn voor 

28 uur per week. Ik wijs erop dat op de MDI-website geen inzicht wordt verstrekt over de wijze 

waarop de subsidie wordt besteed, of welke vergoeding de medewerkers ontvangen.

6. Verplicht of niet; feit blijft dat het MDI pas recentelijk jaarverslagen op zijn website heeft gezet, en 

dat daarin geen financi?le verantwoording wordt afgelegd. Dat de hoeveelheid subsidie die het MDI 

ontvangt geen geheim is, verbaast me hogelijk, want niemand kan daar exact opheldering over 

geven ? behalve Eissens zelf, en die laat er niets over los. Het heeft me een hoop moeite gekost om 

cijfers los te krijgen van Justitie en BiZa, en die weken weer af van de cijfers die Justitie en V&I 

recentelijk aan Netkwesties hebben verstrekt. Blijkbaar kan de overheid zelf ook niet goed wijs uit 

haar eigen boekhouding. Om de onduidelijkheid te illustreren sluit ik twee artikelen van Netkwesties 

bij, waaruit blijkt dat de ene woordvoerder van justitie de andere tegenspreekt, en dat er grote 

verwarring bestaat over de vraag of het om euro?s danwel guldens gaat. Netkwesties kondigt verder, 

op gezag van Justitie, aan dat er nieuwe regels in de maak zijn om het Meldpunt scherper te 

controleren, maar op mijn vraag of dat klopte zei een Justitiewoordvoerder van niets te weten. 

Kennelijk weet de ene hand van Justitie niet wat de andere doet. 

Verder zou het interessant zijn te weten in welke verhouding het MDI staat tot de stichting Icare.to, 

die o.a. fungeert als gids voor het loskrijgen van allerhande subsidies. Dit onder het motto: ?Getting 

money for your organisation is turning into an art?. Netkwesties benaderde Icare per email en per 

telefoon, en kwam prompt weer bij het MDI uit. De penningmeester van het MDI bevestigde 

vervolgens dat het MDI, de stichting Magenta en Icare in feite ??n en dezelfde organisatie zijn, met ??

n en dezelfde directeur, en opgetelde budgetten. Het zou fijn zijn als Eissens enig licht zou willen 

scheppen in deze duisternis. Waarom immers zo zwijgzaam, als er toch niets te verbergen valt? Ik 

citeer MDI-penningmeester Onno Rodbard, in antwoord op vragen van Netkwesties: ?Wat een gedoe 

zeg. Wat een gedoe. Ik ben door Suzette gebeld; ze heeft me dringend gevraagd om niet meer over 

cijfers te praten…? 

7. De wet. Die is goed. In de wet staat niet meer dan dat ?hij die in het openbaar …aanzet tot haat 

tegen of discriminatie van mensen … wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht 

of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 

een jaar of een geldboete van de derde categorie. (art.137 d) 

Een definitie van het begrip ?aanzetten tot haat? wordt niet gegeven. Mij dunkt dat het aan de 

rechter is om uit te maken welke uitlatingen onder die noemer vallen, en niet aan Ronald Eissens en 
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Suzette Bronkhorst.

8. Het doet me genoegen te vernemen dat Eissens zijn email aan het CIDI over Jaap de Wreede hier 

zelf bevestigt. Mijns inziens had het op zijn weg gelegen gerechtelijke stappen tegen de Wreede te 

ondernemen als hij van oordeel is dat diens artikelen onjuist of smadelijk zijn. Niet om dit soort 

emails rond te sturen. 

9. Toen ik in maart van dit jaar belde had ik nog geen letter over het MDI geschreven; laat staan ?

smadelijk en lasterlijk?. Ik was juist bezig aan een eerste artikel over het Meldpunt, en wilde om 

commentaar vragen. Maar ik had mijn naam nog niet genoemd of de hoorn ging erop. Ik heb daarna 

maar geen verdere pogingen meer ondernomen. Er is geen kwestie van dat ik de dame die mij (niet) 

te woord stond zou hebben gevraagd of ze ?eigenlijk wel wist wie ik was?. Dat is een aperte leugen. 

De mededeling dat ze bij het MDI wisten wie ik was kwam er spontaan uit, gevolgd door het 

verbreken van de verbinding. Ik kan alleen maar concluderen dat het MDI mij ook als ?blacklisted? 

beschouwt, vanwege mijn pennevruchten in het algemeen. 

Hoogachtend,

Pamela Hemelrijk

5 Reacties op “Verweerschrift Hemelrijk inz. MDI-
klacht”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Jul 2004 om 18:03 

Het heeft er alle schijn van de Eissens/Magenta inmiddels zijn websites

http://www.kafka.nl en http://www.kafka.antifa.net

uit de lucht hebben gehaald.

Zou hij dan toch nattigheid voelen?

2.  Anoniem 

26 Jul 2004 om 18:03 

Graag zou ik weten wie zo’n subsidie goedkeurt naar dit soort mensen.

Zijn toch ook gedeeltelijk mijn centen dacht ik zo…

3.  Anoniem 

26 Jul 2004 om 19:36 

Ter ondersteuning van de klokkenluiders hebben wij het MDI op hypocrisie.net ook maar afgezeken.

4.  Anoniem 

26 Jul 2004 om 20:37 

Ik heb niet alles gesaved, maar laat ik eens wat archiefstukken herposten:

From: magenta@dds.hacktic.nl (Ronald Eissens) 
Newsgroups: dds.dds,dds.multcult,dds.politiek,nlnet.misc 
Subject: Re: Meinder Fennema: uitspraak Ronald Eissens is racistisch 
Date: 23 Aug 1995 09:11:53 GMT 
Organization: Stichting Hacktic Netwerk, Amsterdam 
Message-ID: <41ercp$1us@news.xs4all.nl> 
References: <41aa1i$f4k@news.xs4all.nl>

Enige maanden geleden schreef Rinus Visser het e.e.a. over 50 jaar 
herdenken, 
het bezoek van Kohl aan Rotterdam en Duitsers die zich niet hoefden te 
schamen, het is al zo lang geleden, etc. 
Hij schreef ook in dit artikel :
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“Bovendien zij jullie het beste volk ter wereld”.

In een reactie schreef ik toen : “Dat moet zijn : het meest efficient- 
moorddadige”.

Een andere lezer sprak mij hier terecht op aan. De indruk was gewekt dat 
ik hiermee het hedendaagse Duitse volk bedoelde. Dat is niet het geval.

Ik heb toen als volgt gereageerd :

“….anderzijds is wat de Duitsers van 1933 tot 1945 hebben gedaan de meest 
moorddadig-efficiente operatie in de geschiedenis. Dat is geen aantijging, 
dat is een historisch feit. Maakt dit het hedendaagse Duitse volk tot ‘het 
meest efficient-moorddadige ? Nee.”

Na diverse andere reacties heb ik nogmaals verklaard dat ik met de gewraakte 
uitspraak *niet* het hedendaagse Duitse volk bedoelde. 
Onlangs werd deze zaak opnieuw opgerakeld. Ik heb toen nogmaals uitgelegd 
dat mijn uitspraak over het toenmalige Duitse volk ging, niet over het 
hedendaagse. En dat ik van mening ben dat het grootste gedeelte van het 
toenmalige Duitse volk medeverantwoordelijk was voor de gruwelen.

H. van Meeteren heeft niet deze teksten aan Meindert Fennema voorgelegd. 
Fennema is gevraagd te oordelen over de zin :”Het duitse volk is het meest 
efficient-moorddadige ter wereld”.

Ondertussen heb ik contact op genomen met Meindert Fennema en hem de 
complete 
artikelen over deze kwestie ter hand gesteld. Hij zal binnenkort zijn mening 
geven.

– 
————————————————————- 
DE DIGITALE STAD

En inderdaad, dat deed Meindert kort daarna:

Newsgroups: dds.politiek,dds.multcult,dds.dds,nlnet.misc,nlnet.burgerrechten,nln 
Subject: Meinder Fennema: uitspraak Ronald Eissens is racistisch 
Date: 21 Aug 1995 15:51:14 GMT 
Organization: Purpose Management Consultancy 
Lines: 23 
Message-ID: <41aa1i$f4k@news.xs4all.nl>

Meindert Fennema, politicoloog aan de universiteit van Amsterdam en 
auteur van verschillende gezaghebbende boeken op het terrein van racisme, 
heeft op maandag 21 augustus 1995, op een antiracistische bijeenkomst op 
de Dam te Amsterdam, verklaard dat een uitspraak van Ronald Eissens, 
bestuurslid van de stichting Magenta, ondubbelzinnig racistisch is. De 
gewraakte uitsprrak was: `Het Duitse volk is het meest 
efficient-moorddadige ter wereld’. Eissens deed deze uitsprrak in de 
internet-nieuwsgroep dds.multcult, alwaar een discussie gaande is over 
racisme en vrijheid van meningsuiting. Dezelfde Eissens heeft onlangs een 
deelnemer aan die discussie, Rinus V. uit Rotterdam, aangegeven bij de 
hoofdstedelijke politie wegens een -in de ogen van Eissens- 
ontoelaatbare racistische uiting tijdens het electronische debat.

Fennema: `Elke uitspraak die een etnische groep, een volk of een ras 
vastnagelt op een absoluut negatieve eigenschap is mijns inziens 
racistisch van karakter. Je mag zeggen: ik hou niet van Duitsers, of ik 
hou niet van Turken, of Indiaanse muziek kan ik niet aanhoren, dat zijn 
allemaal toelaatbare uitingen. Maar zodra je een groepering tot een 
onveranderlijke eigenschap gaat vastzetten, ga je over de schreef’.

Fennema heeft er geen bezwaar tegen dat zijn visie op Internet is gezet.

( bron = Google) 
http://groups.google.com/groups?selm=FDqorI.Bpn%40vulcan.xs4all.nl&output=gplain

5.  Anoniem 

10 Aug 2004 om 12:14 

Wat betreft punt 3 van het artikel. Ook in het volgende artikel zegt Eissens dat hij bij antifascistische 
demonstraties aanwezig was en dat ze ‘in de toekoms’ misschien anders moeten demonstreren. http://www.
xs4all.nl/~afa/alert/1_6/rustig.html
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MDI klaagt klokkenluideronline aan
Gepubliceerd door admin 7 juli, 2004 in Media. 

EISSENS: KLOKKENLUIDERONLINE SMADELIJK EN LASTERLIJK

nieuw: Jaap de Wreede reageert op de beschuldigingen van Eissens

Ronald Eissens, directeur van het MDI, het Meldpunt Discriminatie Internet, heeft deze site 

aangeklaagd bij de Raad voor de Journalistiek inzake een artikel van de hand van Pamela Hemelrijk 

dat op 29 juni op Klokkenluideronline verscheen onder de kop ‘MDI: linkse extremisten ‘controleren’ 

internet’. Hij bestrijdt tal van beweringen in het artikel: zo zou hij geen lid zijn van de AFA (Anti 

Fasistische Aktie) en ook geen ‘ultralinkse activist’ zijn. Hij ontkent tevens ‘regelmatig bij 

demonstraties aanwezig te zijn’ maar geeft wel weer toe dat hij in 2001 acte de presence gaf op een 

grote demonstatie in Kerkrade. 

 
Ook geeft hij toe het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (een lobbyclub voor 

Israel die ook wel bekend staat als het ‘Centrum voor Indoctrinatie en Documentatie Israel’) 

gewaarschuwd te hebben voor een journalist, alhoewel hij weer nadrukkelijk ontkent dat er sprake 

zou zijn van ‘zwarte lijsten’ van journalisten die de (extreem) linkse zaak niet goed gezind zijn. De 

journalist in kwestie is Jaap de Wreede. Eissens: “Inderdaad heb ik overigens het CIDI ooit 

gewaarschuwd voor de journalist Jaap de Wreede, zijn kruistocht tegen alles wat hij onder de noemer 

‘links’ wenst te plaatsen en zijn gewoonte om onjuist of onzorgvuldig te citeren en het niet bijzonder 

nauw te nemen met de feiten.” Op de passage uit het stuk van Hemelrijk waarin zij schrijft ‘Het MDI 

blijkt niet tot enig commentaar bereid. Een medewerkster gooit meteen resoluut de hoorn erop: “U 

weet wie wij zijn en wij weten wie u bent, goedenmiddag’ reageert Eissens aldus: “Wij zijn altijd tot 

commentaar bereid als wij serieuze vragen voorgelegd krijgen. Echter, vragen van een personen die 

ons al eerder (??? hiervan is ons in het geval van Hemelrijk niets bekend, red.) smadelijk en lasterlijk 

hebben bejegend hoeven wij niet te beantwoorden. De medewerkster die mevrouw Hemelrijk aan de 

lijn kreeg was dan ook goed ingewerkt hierop en heeft inderdaad de bovenstaande regel uitgesproken 

als reactie op de vraag van Hemelrijk ‘Weet u eigenlijk wel wie ik ben?’” 

Eissens eindigt zijn klaagschrift aan de Raad met de woorden: “Het artikel van mevrouw Pamela 

Hemelrijk is ons inziens smadelijk en beledigend voor het MDI, haar directeur en haar bestuur. Het is 

niet mis waar wij van worden beschuldigd: deelname aan geweldpleging, terrorisme, het toepassen 

van censuur en het misbruik van subsidiegelden”. De zaak wordt behandeld ter zitting van 12 

augustus a.s.. De klacht van Eissens is inmiddels de derde die de Raad over deze site te behandelen 

krijgt: eerder werden klachten van A. Gerla en advocaat J. van der Steenhoven gegrond verklaard. 

Meer over de banden tussen het MDI en het linkse activistenwereldje op staatsgeheim
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Groot was mijn verbazing toen ik op deze website het volgende citaat las van  

Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet:  

“Inderdaad heb ik overigens het CIDI ooit gewaarschuwd voor de journalist  

Jaap de Wreede, zijn kruistocht tegen alles wat hij onder de noemer ‘links’  

wenst te plaatsen en zijn gewoonte om onjuist of onzorgvuldig te citeren en  

het niet bijzonder nauw te nemen met de feiten.”

Hoe Eissens tot de conclusie komt dat ik een leugenaar ben, is voor mij een  

raadsel. Voordat Eissens de aanval op mij en mijn broodwinning opende, heb  

ik nooit een woord aan hem vuil gemaakt. Ik heb hem wel enkele malen aan de  

telefoon gehad en toen was hij altijd vriendelijk. Kennelijk is Eissens’  

oordeel over mij vooral ingegeven door de radicale kringen waarin hij  

verkeert, zoals de activisten van het Baskenland Informatie Centrum. Maar  

‘van horen zeggen’ mag nooit een reden zijn iemand zwart te maken. Daarom  

daag ik Eissens uit met bewijzen te komen voor mijn slechte functioneren als  

journalist. Ik heb artikelen geschreven voor onder meer NRC Handelsblad,  

Skrien en het Reformatorisch Dagblad. Altijd tot volle tevredenheid.

Vanwege mijn teksten ben ik nooit ofte nimmer voor de rechter geweest.

Waarom de heer Eissens (of zijn vrienden) zich zo druk maken om mijn  

persoontje? Dat zullen mijn kritische artikelen over extreem-links activisme  

en terrorisme zijn. (Een deel van deze artikelen is na te lezen op deze  

website.) Dat Eissens zich door deze artikelen voelt aangesproken, is  

veelzeggend.

Tot slot is het interessant dat Eissens voor het eerst openlijk toegeeft dat  

hij een journalist op achterbakse wijze heeft belasterd. Eerder ontkende hij  

het CIDI te hebben ‘gewaarschuwd’ in een e-mail. Op 24 februari 2004 kreeg  

ik van Eissens het volgende antwoord op mijn vraag naar de e-mail:

“Geachte heer de Wreede, 

Er is door mij, of door mijn collega’s nooit een e-mail van die strekking  

verzonden.”

Binnenkort leest u veel meer over deze gesubsidieerde roddelaar. Op deze  

website, en op andere plaatsen…

Jaap de Wreede

8 Reacties op “MDI klaagt klokkenluideronline aan”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

10 Jul 2004 om 12:29 

——————- 
“Inderdaad heb ik overigens het CIDI ooit gewaarschuwd voor de journalist  
Jaap de Wreede, zijn kruistocht tegen alles wat hij onder de noemer ‘links’  
wenst te plaatsen en zijn gewoonte om onjuist of onzorgvuldig te citeren en  
het niet bijzonder nauw te nemen met de feiten.” 
————–

Wat in hemelsnaam bezielt deze directeur van het MDI, het Meldpunt Discriminatie Internet, om een instantie 
te waarschuwen voor een journalist, nota bene achter zijn rug om, en dat met betrekking tot vermeend gedrag 
wat niets met Discriminatie of Internet te maken heeft?

Ik mag toch hopen dat deze man niet door de overheid betaald wordt om journalisten dwars te zitten….. 
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Er zit maar ??n ding op. De instantie die deze man subsidie verstrekt wijzen op zijn gedrag en reputatie en 
verzoeken een verlenging van zijn contract te heroverwegen.

2.  Anoniem 

16 Jul 2004 om 19:49 

” Ook geeft hij toe het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (een lobbyclub voor Israel die 
ook wel bekend staat als het ‘Centrum voor Indoctrinatie en Documentatie Israel’) gewaarschuwd te hebben … “

De geloofwaardigheid van de redactie van KlokkenluiderOnline.nl is laag omdat zij het CIDI van indoctrinatie 
beschuldigen.

3.  Anoniem 

4 Aug 2004 om 03:13 

?De geloofwaardigheid van de redactie van KlokkenluiderOnline.nl is laag omdat zij het CIDI van indoctrinatie 
beschuldigen.?

Het is juist deze regel, die de redactie van Klokkenluideronline v??l credibiliteit verschaft. Het CIDI zou zich 
verre moeten houden van dubieuze organisaties als het MDI, waar ‘de waarheid en niets dan de waarheid’ 
wordt gefaciliteerd door het links-fascistisch gedachtegoed.

Dat het CIDI infiltreert en indoctrineert, is makkelijker te vergoelijken dan ‘de ontkenning’, die notabene de 
Duitsers decennia parten heeft gespeeld. 

Conclusie:

U maakt sneller vrienden door de zaak van Isra?l met de handen boven tafel te verdedigen, dan de soldaten 
van de democratie te beschuldigen van leugens. De Palestijnse vlag hangt hier heel wat slapper dan de 
apocalytische spreuken van ijzervreetser en Arafat-groupie Gretta Duisenberg u doen vermoeden.

Met groet,

Geert Geel.

4.  wdsparling 

23 Aug 2004 om 17:57 

Het CIDI indoctrineert wel degelijk: toen Duisenberg zei dat hij voor 100% achter zijn vrouw stond - wat 
volgens mij de plicht is van iedere man -, stuurde CIDI-chef-de-clinique Ronny Naftaniel een brief aan 
Duisenberg waarin hem gevraagd werd om opheldering. In deze brief wordt gesuggereerd dat wie achter zijn 
vrouw staat, waarschijnlijk ook achter de MENING van zijn vrouw staat, iets dat volgens mij helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is. Gretta’s mening werd zodoende geprojecteerd op Duisenberg zelf, waarna het CIDI 
triomfantelijk in gaat hakken op deze strooien pop: Dhr. Duisenberg mag geen politiek standpunt innemen, 
vindt Ronny. Ik zou niet weten waarom niet, zolang hij zijn priv?meningen maar niet vanaf de katheders van de 
Eu. Centr. Bank verkondigt - en dat deed hij ook niet. Om de druk op Duisenberg wat op te voeren werd een CC 
aan EU-voorzitter Prodi, Staatssec. de Hoop-Scheffer, en EU-president Simitis gestuurd.

Vervolgens werd Duisenberg gewaarschuwd door het World Jewish Congress dat hij de rest van zijn carriere wel 
kon vergeten, als hij niet toe zou geven.

Onder druk van het CIDI, het WJC en Federatief Joods Nederland heeft Duisenberg daarop besloten de vlag te 
verwijderen.

Wie is hier de uiteindelijke verliezer? De vrijheid van meningsuiting zelf. Ik neem tenminste aan dat het 
ophangen van een vlag om je sympathieen kenbaar te maken nog steeds onder vrijheid van meninguiting valt…

5.  Anoniem 

24 Aug 2004 om 14:16 

Je bent niet wijs.Dan valt een hakenkruis of zoiets ook onder die vrijheid zeker.?

6.  wdsparling 

26 Aug 2004 om 01:15 

Euh… Zou je niet eerst proberen om een weerwoord te vinden op mijn beschuldiging aan het adres van het CIDI 
dat ze wel degelijk indoctrineren? Of betekent ‘t uitblijven van zo’n weerwoord dat je dat toch wel met me eens 
bent?

Wat je nieuwe onderwerp betreft (of hakenkruizen mogen of niet): mijn hele huis hangt er vol mee. Maar ik ben 
dan ook een Crypto-Boeddhist… Mag dat, o censor?

Om mani padme hum etc.

7.  gevangenevandedemocratie 

3 Okt 2004 om 23:20 

Dat is het ook. Het CIDI doet al jaren alle andere meningen dan die van de staat Israel af als antisemitisme. 
Diep triest. 
Dat zij hiertoe banden hebben met het MDI is duideljk. 
Het CIDI is een lobbyclub voor Israel.
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Drie maal hoezee voor klokkenluider online.

8.  Anoniem 

19 Aug 2005 om 15:41 

Artikelen van Jaap de Wreede vallen te lezen op www.platformdekrijger.nl

Maarten van Geijn
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« MDI in de praktijk, deel 1 MDI klaagt klokkenluideronline aan »

Heksenjacht bij NautaDutilh
Gepubliceerd door admin 3 juli, 2004 in Advocatuur. 

BESCHADIGD TOPKANTOOR WREEKT ZICH OP KLOKKENLUIDERS

Bij NautaDutilh, het grootste advocatenkantoor van Nederland waar meer dan 1000 mensen werken 

(kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, New York, Luxemburg en Londen) is een heksjenjacht 

geopend om de mensen te achterhalen die hoogst beschadigende details over het reilen en zeilen ten 

kantore naar buiten hebben gebracht. Deze informatie is gepubliceerd op de website Advocatie.nl 

 
De artikelen zijn geschreven door journalist Micha Kat die is gespeicialiseerd in de advocatuur. Kat 

zegt de namen van zijn bronnen niet te kennen en alle emails te hebben vernietigd. Wel heeft hij zich 

ervan ‘verzekerd dat de informatie authentiek is’ door de bronnen om stukken te vragen. Deze 

hebben ze hem gegeven in vorm van geemailde pdf-bestanden. Deze stukken zijn te lezen op de 

website van Advocatie. 

Volgens de bronnen is Nauta erin geslaagd reeds een van de klokkenluiders te ontmaskeren. Deze 

zou inmiddels thuis zitten. Een van de bronnen: “Men zoekt nu in het computersysteen naar extra 

gegevens die personen kunnen linken aan gepubliceerde documenten. Bij elke verdere aanwijzing 

volgt definitieve ontmaskering met desatreuze gevolgen voor de betrokkenen. Gaarne NIETS meer 

openbaar maken: geen emails, geen documenten.”

16 Reacties op “Heksenjacht bij NautaDutilh”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

4 Jul 2004 om 06:49 

Zou het zinvol zijn als Micha Kat een klacht tegen Nauta Dutilh indient bij de Raad voor Discipline ? Het belang 
van MK (en anderen) is, dat er een algemeen belang is voor correct/ integer opererend Nauta Dutilh. Als Nauta 
Dutilh zo werkt, wat kun je dan verwachten van kleinere kantoren die minder in the limelight staan ….

2.  Anoniem 

4 Jul 2004 om 07:35 

Daar gaan we weer: Kat die in de derde persoon enkelvoud een bericht over een artikel van zijn hand op 
Klokkenluider plaatst. Komen de opmerkingen straks ook van hem?

3.  Anoniem 

5 Jul 2004 om 15:19 

Nou en? Is niet de inhoud van groter belang?
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4.  Anoniem 

5 Jul 2004 om 15:32 

Het lijkt me dat de boodschap belangrijker is dan de persoon die erachtetr zit.

Don’t ever shoot the messenger!

5.  Anoniem 

10 Jul 2004 om 21:21 

Dames en Heren .U komt allemaal uit een ei.Wist u dat Nauta de zaken doet voor een aantal locale overheden 
en bijvoorbeeld in Amsterdam directe lijnen heeft met de rechterlijke macht.Allemaal per ongeluk en vanuit een 
sociale circuit is er een solciale richtlijn ontstaan waardoor rechters en nauta’s(of dutilhs?) elkander 
tegenkomen.Dan krijg je wel eens ruzie onderweg daar niet iedereen dit aardig vindt.Maar goed !Niets aan de 
hand want de panden van nauta zijn keurig verkocht aan “wie ook alweer” ? De overwaarde weten de maten 
wel raad mee. 
En roddelen die ouwe jongens!!!!!!!

6.  Anoniem 

23 Jul 2004 om 10:32 

ik snap de stilte.De maatjes hebben de billetjes tegen elkaar want als deze snel-in-de-zak actie bekend wordt! 
Daar helpt geen briefje naar een vvd raadslid tegen.En let op want de gemeente Amsterdam werkt (nog) alleen 
maar met u.Zelfs gelobby bij J.Cohen. helpt meestal als er iets fout dreigt te gaan.

7.  Anoniem 

23 Jul 2004 om 11:49 

Sinds wanneer ben jij weer op vrije voeten?

8.  Anoniem 

6 Aug 2004 om 00:22 

Sinds jij weer op televisie was!

9.  Anoniem 

14 Aug 2004 om 03:03 

Daar schrik je van he?? ouwe nep communist!

10.  Anoniem 

21 Aug 2004 om 03:06 

Ik wil graag in contact komen met Micha Kat. 

Keeshana@home.nl

11.  Anoniem 

21 Aug 2004 om 11:50 

Ik zou zeggen, probeer het eens op redactie@klokkenluideronline.nl .

12.  Anoniem 

11 Sep 2004 om 01:46 

Ook ik had het ongenoegen om de werkwijze van Nauta Dutilh te leren kennen. Nadat de Raadsheer de Kok in 
een tussenvonnis bepaald had dat er ernstig getwijfeld kon worden aan de onbevangenheid van de getuige door 
het redigeren van de getuigenverklaring door de advocaat (hetgeen deze Raadsheer als rechter-commissaris 
ook vond tijdens de getuigen verhoren) van de tegenpartij, Mr. B. van Tongeren heb ik in hoger beroep alsnog 
deze zaak verloren. 

Gelukkig heeft Prof. Dr. Mr. Knoops aangegeven voor ons in cassatie te gaan. Lees wat deze advocaat van 
Nauta Dutilh uitgehaald heeft en er zelfs mee wegkomt en geef uw commentaar wat u hiervan vindt, lees op 
www.sdnl.nl/nauta-dutilh.htm en www.sdnl.nl/quekel-33.htm inzake Parmalat / Nauta Dutilh.

Overigens was er in deze zaak een raadsheer-plaatsvervanger Mr. F.M. Vermeulen en heeft Nauta Dutilh een 
advocaat met de naam Mr.Dr. E.M. Vermeulen daarnaast heeft Nauta Dutilh 2 Raadsheer-Plaatsvervangers en 
mininaal 1 Rechter-plaatsvervanger in het rechtsprekende arrondissement  
’s-Hertogenbosch. 

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior
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●     107 gezamenlijk maximum

●     1165388 totaal aantal bezoekers
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13.  Anoniem 

16 Okt 2004 om 16:08 

Zelf zijn wij een tweemanskantoor en beiden, vele jaren geleden overigens, voormalige Nauta Dutilh 
medewerkers. Integriteit is natuurlijk ook iets wat je zelf moet hebben, dat hangt niet af van het feit of je een 
klein kantoor of groot kantoor bent. U suggereert overigens dat Nauta Dutilh een fatsoensnorm 
vertegenwoordigd en tot voorbeeld van ons allen, en dan met name de kleine kantoren moet/moest strekken? 
Ik heb ND nimmer als norm beschouwd ook niet toen ik er werkte.

14.  Anoniem 

10 Jan 2005 om 18:36 

ja ik vind dat die spel snel kom vinden jullie dat niet

15.  Stichting Sado L.Nederveld 

25 Okt 2007 om 15:12 

graag het telefoonnummer van de stichting Medemens secretariaat D.Hasekamp-Linthorst, een verstuurde brief 
van 17 okt. naar postbus 15453 komt onbestelbaar retour.

een tweede adres wat ik ontvangen heeft is van Nauta Dutilh NV t.a.v. dhr. A.C.H.Franken.

vandaar mijn verzoek aan jullie het juiste adres en telefoonnummr en/of e-mail adres van de stichting 
Medemens met Kvk nr. 34143235

16.  W.H.Nussy 

14 Apr 2008 om 18:38 

Helaas verzonden brieven van 19 maart en 30 maart naar de stichting Medemens ta.v. 
voor de secretariaat D.Hasekamp-Linthorst en Nauta Dutlilh NV t.av. 
dhr. A.C.H. Franken geen antwoordt ontvangen. 
Projectnr:08-1-04 
Bij deze graag een tegen bericht.

Met vriendelijke groet,

W.H.Nussy

namens Stichting Satuhati 
Rembrandtplein 22 
7442KJ Nijverdal
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MDI in de praktijk, deel 1
Gepubliceerd door admin 2 juli, 2004 in Media. 

HOE HET MDI DE SITE GEENSTIJL ATTAQUEERT

De populaire en kwalitatief hoogstaande site GeenStijl is terug in de lucht! Een van de drijvende 

krachten, de absoluut stijlloze prof. Hoxha, brengt klokkenluideronline op de hoogte van zijn 

eraringen met het MDI van Ronald Eissens en Suzette Bronkhorst. Hieronder een recent schrijven van 

zijn hand aan Eissens die nog niet op de brief heeft geantwoord:

Beste Ronald Eissens,

Op bladzijde 11 van het jaarverslag over 2003 staat het volgende: “Over nieuwkomer geenstijl.nl, 

een interactief weblog dat zich voornamelijk kenmerkt door een hoog gehalte aan onder andere 

schelden en provoceren, werden 17 uitingen gemeld, voornamelijk anti-Marokkaans en anti-Moslim.” 

 
VERZOEK 1: Wij willen graag opheldering over dit aantal meldingen. Waar kunnen we die meldingen 

vinden? Ik zie graag de gewraakte passages tegemoet met uw kwalificatie erbij. Het is nimmer ons 

beleid geweest om dit soort taalgebruik te laten staan, zo kunnen we nagaan wat er nog weggehaald 

moet worden. Daarnaast willen we graag enige duidelijkheid over welke maatstaven het Meldpunt 

hanteert.

UITLEG: Feit is dat wij in 1 ‘posting’ van mening zijn dat dit zeker niet discriminerend is. Het stuk 

(zoals dat in uw jaarverslag staat) werd geschreven na uitlatingen van gezagsdragers zoals Oudkerk 

en is overduidelijk een cynisch bedoelde visie op onze samenleving. Dit stuk halen we niet weg, mede 

omdat we schrijven over ‘kutmarokkaantjes’ en het overduidelijk is dat we hier niet de gehele 

Marokkaanse gemeenschap mee aanduiden. Daarnaast, kutmarokkaantjes is een smakeloze 

aanduiding voor criminele Nederlandse hangjongeren met Marokkaanse ouders, criminelen 

stigmatiseren is niet strafbaar.

Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben wij slechts 2 mails en dus 2 meldingen van Meldpunt 

ontvangen. (maar misschien dat ik 1 niet zelf behandeld heb). Ik vraag me af waar die andere 15 

meldingen gebleven zijn. Ik vermoed dat wij die zinnen zelf weg hebben gehaald eer u hier melding 

van kon doen. De vraag is dan waarom u dit opgenomen hebt in uw jaarverslag. Of is er willekeur 

wat betreft het aangeven van onwelgevallig taalgebruik aan GeenStijl? Dus hierover gaarne 

duidelijkheid en een uitleg van de procedure.

OPMERKING OVER 1 VERWIJDERING: De teller staat nu op 150.000 commentaren, dus die ene 

aanwijzing was zeker nuttig om stompzinnig racistisch geblaat weg te halen. We hadden het 

simpelweg niet gezien. Zoals u dan ook zult weten hebben we toen direct maatregelen getroffen en -

naar ik meen- binnen 24 uur een technische beveiliging gebouwd zodat het niet langer mogelijk was 

om op oude, van de voorpagina verdwenen postings te reageren. Helaas mis ik deze opmerking in uw 
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rapport waardoor het rapport wel erg zwartmakerig en eenzijdig overkomt.

VERZOEK 2: Ik zou graag een financieel jaarverslag over 2003 ontvangen van het Meldpunt cq. 

Margenta.

VERZOEK 3: Op bladzijde 10 van jullie jaarverslag over 2003 is een screenshot met leestbare tekst 

van GeenStijl afgedrukt. Hiervoor is geen toestemming gevraagd en dit is in strijd met de 

auteursrechtenwetgeving. Aangezien Meldpunt niet boven de wet staat, had hiervoor toestemming 

gevraagd moeten worden. We zien graag binnen een week een schikkingsvoorstel. Wij denken zelf 

aan een redelijk bedrag van 300 euro, over te maken aan Stichting www.mishandeling.nl, een 

belangrijke digitale en anonieme uitlaatklep voor -veelal- mishandelde vrouwen die het zonder 

subsidie stelt.

Mocht u geen schikking willen treffen, dan verzoeken we u vriendelijk de tekst uit het rapport te 

halen en een door een notaris ondertekende opgave te sturen van het aantal inmiddels gedrukte 

exemplaren. Zodat de nog in uw bezit zijnde exemplaren teruggenomen en vernietigd kunnen worden.

VERZOEK 4: graag een afschrift van ALLE mogelijke manieren waarop GeenStijl.nl en eventueel de 

makers in uw administratie, dossiers, in uw elektronische kennisbanken voorkomen. Onder 

dossiervorming valt ook de correspondentie die de stichting over GeenStijl heeft gevoerd met derden. 

Hieronder vallen dus ook door u of namens MDI opgestelde aangiften (waarover we sowieso graag 

uitleg krijgen, in plaats dit via de media te vernemen). Dit omdat we het recht hebben om door u 

opgeslagen informatie op juistheid te controleren.

VERZOEK 5: In uw jaarverslag geeft u aan dat MDI doet aan systematische dossiervorming. U 

verzamelt informatie over individuen en organisaties. Meldpunt slaat ip-nummers en nicknames en 

eigennamen op om eventuele identificatie en vervolging voor justitie te vergemakkelijken. Mijn vraag 

is onder welke naam of welk meldingsnummer u uw dossiervorming bij het wettelijk verplichte 

meldingenregister heeft aangegeven bij het CBP: http://www.cbpweb.nl/structuur/pag_reg.htm

Groeten, 

Namens GeenStijl 

Hoxha

6 Reacties op “MDI in de praktijk, deel 1”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

2 Jul 2004 om 10:19 

Wat is de datum van deze brief? Wat heeft Eissens geantwoord?

2.  Anoniem 

2 Jul 2004 om 10:34 

Inderdaad, ik ben wel erg benieuwd naar de afwikkeling hiervan. Heeft Ronald eissens uberhaupt gereageerd? 
Welke verzoeken zijn ingewilligd? Of is er zoals wel vaker gebeurt vanuit het CWI gewoon ineens geen enkele 
reactie meer geweest?

3.  Anoniem 

2 Jul 2004 om 20:21 

OK, ik zie nu “Hieronder een recent schrijven van zijn hand aan Eissens die nog niet op de brief heeft 
geantwoord” staan.

Dank hiervoor.
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4.  Anoniem 

13 Jul 2004 om 01:53 

Mooi ;)

5.  Anoniem 

25 Jul 2004 om 18:26 

Haha… stomme AFA randdebielen van het MDI kunnen zich hier toch niet uitlullen… Helaas zullen ze die 
100.000 euro belastinggeld volgend jaar toch weer incasseren. Luie varkens daar.

6.  Anoniem 

20 Sep 2004 om 17:33 

De populaire en kwalitatief hoogstaande site GeenStijl is terug in de lucht! 
de absoluut stijlloze prof. Hoxha

Aan het taalgebruik te zien, heeft Hoxha een dikke vinger in de pap van deze tekst.
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Hoe wordt ik topman van de NS?
Gepubliceerd door admin 12 juni, 2004 in Corporate. 

FALENDE VEENMAN VLIEGT VAN JSF NAAR DE NS

Aad Veenman, sinds eind 2002 directeur van de NS, heeft zich na de treinramp bij het CS in 

Amsterdam eind mei niet bepaald prominent gemanifesteerd in de media. Die rol viel hoofdzakelijk 

toe aan de Kamer, de regering, de spoorwegbonden, de politie, de Raad voor de Verkeersveiligheid 

en de reizigersvereniging Rover. Hij schijnt wel degelijk op de plek van de ramp aanwezig te zijn 

geweest, alsook op de persconferentie van burgemeester Cohen, maar krantenlezers en tv-kijkers 

hebben daar bitter weinig van gemerkt. Op veel leidinggevende capaciteiten in een crisissituatie viel 

hij in elk geval niet te betrappen. Terwijl de media zich massaal wierpen op Pieter van Vollenhoven 

leek de rol en/of de mening van Veenman over het dramatische en unieke ongeval ze nauwelijks te 

interesseren. Terwijl hij toch, op z?n minst in naam, de hoofdverantwoordelijkheid droeg voor de 

ravage. Waarom Veenman vorig jaar op grootse wijze werd ingehaald als de man die de NS weer ?op 

de rails? zou gaan zetten is een groot raadsel. De ravage die hij als bestuursvoorzitter heeft 

aangericht bij de machinefabriek Stork ligt de aandeelhouders daar immers nog vers in het 

geheugen. Onder zijn bezielende leiding kelderde de jaarwinst van 80 miljoen pijlsnel naar de rode 

cijfers en donderde de koers van een Stork-aandeel omlaag van 40 naar 8 euro. 

 
Op dringend verzoek van de Vereniging Effectenbezitters (VEB), die hem verweet dat hij geen 

langetermijn-visie had, werd Veenman op 13 augustus 2002 door Stork de keien op gemieterd. Met 

een gouden handdruk van 1.8 miljoen euro in zijn zak, dat wel. Zelf verklaarde hij bij die gelegenheid 

zich de kritiek ?niet aan te trekken?. Geen wonder, want hij werd diezelfde dag nog benoemd als 

president-directeur van de NS. Onder zulke omstandigheden heb je als manager inderdaad geen 

langetermijn-visie nodig. 

De huidige NS-directeur is, kortom, voor zijn wanbeleid niet alleen beloond met een douceurtje van 

1,8 miljoen, maar ook nog met een van de vier hoogst gehonoreerde topfuncties in de non-profit 

sector, oftewel: de sector die uit belastinggeld wordt betaald. Hij toucheert thans bij de NS een 

jaarsalaris van 458.000 euro, grotweg vier keer zoveel als de minister-president. Alleen 

Schipholdirecteur Gerlach Cerfontaine, ABP-baas John Neervens en Peter van Besouw van de Bank 

Nederlandse Gemeenten verdienen nog meer, zo blijkt uit nijver speurwerk van het tijdschrift 

Intermediair dat zijn bevindingen indertijd publiceerde onder de veelzeggende kop ?Hoezo non-

profit?? 

Wat bezielde de Raad van Commissarissen van de NS om deze brokkenpiloot zo enthousiast als 

redder in de nood binnen te halen? ?Wij zien in Veenman iemand met ruime ervaring in het besturen 

van een complexe onderneming, ook in roerige tijden? jubelde Wim Meijer indertijd tot de pers. Hij 

sprak verder van ?een aardige man die ook goed in een team kan werken?. (Wim Meijer is overigens 

niet alleen commissaris van de NOS en president-commissaris van het dagbladconcern PCM, maar 

sinds 2002 ook president-commissaris van de NV Nederlandse Spoorwegen. Die man oefent sinds zijn 
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vertrek uit de landspolitiek meer macht uit dan ooit.) 

Veenman heeft zijn succes op de maatschappelijke ladder te danken aan zijn capaciteiten, maar aan 

zijn innige contacten met de politiek. Hij heeft als Stork-baas namelijk ijverig meegewerkt aan de 

politieke lobby voor onze deelname aan de Joint Strike Fighter. Stork Aerospace is, met een aandeel 

van 50 procent, de belangrijkste business partner in het JSF project. De 800 miljoen dollar die de 

overheid heeft neergeteld om te mogen deelnemen moet vooral via dit bedrijf worden terugverdiend. 

Dat het besluit er door kwam is mede te danken aan Veenman, die nauw bij de onderhandelingen 

met Lockheed betrokken was en een zeer rooskleurige voorstelling van zaken gaf. Volgens hem zou 

Stork aan het project maar liefst 5 miljard dollar aan tegenorders overhouden. 

Daar is tot op heden niet bar veel van terechtgekomen, zoals bekend. Stork heeft nu zegge en 

schrijve voor 125 miljoen dollar aan kabels, deuren en luiken mogen leveren. Als het zo doorgaat, 

dan heeft Nederland over een jaar of tien zijn inlegsom terugverdiend, door tien jaar lang gratis 

arbeid voor Lockheed te verrichten. 

Hoe groot de strop ook uitvalt, Veenman zal zich er, dankzij zijn tijdige overstap naar de NS, niet 

meer voor hoeven te verantwoorden. Op sommige gebieden blijkt hij wel degelijk over lange-

termijnvisie te beschikken. Maar dan met name waar het zijn eigen loopbaan betreft.

4 Reacties op “Hoe wordt ik topman van de NS?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

20 Jun 2004 om 14:14 

Hoe wordt ik topman? Hoe leer ik Nederlands?

2.  Anoniem 

21 Jun 2004 om 19:12 

In ieder geval blijven sporen…..

3.  Anoniem 

3 Nov 2005 om 23:29 

Wat een zeldzaam onbenullig en schandalig artikel is dit: 
1. Onder Veenman zijn de prestaties van NS pijlsnel gestegen; ten gevolge daarvan schieten de klantoordelen 
en de reizigersaantallen omhoog. 
2. Veenman was - ondanks het feit dat hij uiteraard niet persoonlijk verantwoordelijk is voor de handelingen 
van iedere individuele NS-er en bovendien totaal niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
railinfrastructuur -ten tijde van het ongeval in A’dam pijlsnel aanwezig en heeft uitgebreid de pers te woord 
gestaan 
3. Welke lafbek publiceert dit soort flauwekul zonder feiten te checken; de rest van het verhaal over JSF/Stork 
zal ook vast feitmatige onjuist zijn 
Ik adviseer de redactie bovenstaand bericht per direct van deze site te verwijderen. 
Joost Ravoo, NS

4.  behoorlijkpissig 

10 Mrt 2008 om 13:23 

Ik weet de relatie niet tussen Joost Ravoo en Aad Veenman, maar de ervaring die ik zelf heb met Aad Veenman 
is niet veel beter. Ik werk al ruim 5 jaar bij NS en ik heb hem hooguit 1 of 2 keer in het echt zien lopen op 
Amsterdam Centraal of uberhaupt ergens. Ik zie hem geregelt in het propaganda blad “de koppeling” en in 
andere bladen en een keer op tv bij Paul en Witteman. Op TV zei hij zelf dat hij een rustige en aardige en 
makkelijke man was. Zo rustig, dat ik hem niet ken en zo ook 2600 medecollega’s. En ja ten tijde van het 
ongeluk in Amsterdam (welk ongeluk; 1 aan de oost kant met leeg mat en reizigers of de 2 goederentreinen 
aan de west kant?), is Aad Veenman vanuit het gebouw wezen kijken en is hooguit 10 minuten buiten geweest. 
En dat heb ik zelf gezien. NS wordt in mijn ogen geregeerd door een stelletje kapitalisten. Het treinpersoneel en 
het perronpersoneel doen al het werk en de rest kijkt over hun schouders mee en geeft een schop als het ze 
niet zint. Hoe hoger hoe meer politiek en minder met het product de dienstverlening en vervoer. En de 
opmerking; dat het goed gaat met NS, want er is al drie jaar niet gestaakt. Klopt van geen kant. En misschien 
gaat daar dit jaar ook wel vernadering in komen. 
HC asd (anoniem i.v.m. ktitiek is binnen NS niet gewenst, hinder)
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Update beerput ARN
Gepubliceerd door admin 1 juni, 2004 in Politiek. 

VERDACHTE AUTOSLOPER: IK HEB BURGERS NIET VERMOORD

Door Pamela Hemelrijk 

De 58-jarige autosloper P.K. die sinds september vorig jaar door justitie wordt vastgehouden op 

verdenking van de moord op Jan Burgers (zie het stuk ‘Beerput afvalverwerker ARN’ van 1 maart op 

deze site) bleek zich bij de behandeling bij Arnhemse rechtbank van de reconstructie van de moord 

op 19 mei weer prima te herinneren wat er op 18 september 2003 is gebeurd. Hij ontkende de dader 

te zijn. Volgens hem is Burgers voor zijn ogen doodgeschoten door een ander. Burgers had op zijn 

kantoor een gesprek gehad met K. Toen ze samen naar buiten kwamen werd Burgers aan zijn 

schouder opzij getrokken door een donkere man met een rode zakdoek voor zijn mond, die het vuur 

op hem opende. K. zou het vervolgens op een lopen hebben gezet. De schutter is volgens hem 

ontkomen door over een hek te klimmen. K. claimde tot nu toe dat hij zich niets meer van de fatale 

dag kon herinneren, maar de reconstructie van de moord, op 9 mei j.l., heeft zijn geheugen kennelijk 

opgefrist. Hij blijft in voorlopige hechtenis. De definitieve procesdatum is nu bepaald op 19 juli. 

 
De brief die een anonieme klokkenluider aan de officier van justitie heeft gestuurd, en die volgens K.?

s raadsman mr. J. Kuijpers een heel nieuw licht werpt op de moordzaak, blijft ondertussen in nevelen 

gehuld. Kuijpers beschikt over een kopie, maar heeft die nog niet vrij willen geven. Waarschijnlijk zal 

dat wel voor 19 juli gebeuren. 

In de brief staan nadere bijzonderheden over de malversaties bij ARN (Afvalverwerking Regio 

Nijmegen), het overheidsbedrijf dat er door Burgers van werd beschuldigd ter vernietiging 

aangeboden drugs en wapens te hebben doorverkocht aan de onderwereld. Ambtenaren zouden van 

de opbrengst riante vakantiehuizen hebben gekocht. Om Burgers het zwijgen op te leggen heeft de 

toenmalige president-commissaris van ARN, de Beuningse burgemeester Zijlmans, indertijd stappen 

ondernomen om hem gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting, hetgeen 

overigens niet is gelukt. De burgemeester is vervolgens strafrechtelijk vervolgd wegens 

machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar hij kwam er met een berisping af. 

Volgens mr. Kuijpers was Burgers ?doodsbang? voor verdere represailles van ARN, omdat het bedrijf 

een evident belang bij had bij zijn verdwijning van het toneel. Er zou zelfs een AIVD-onderzoek lopen 

naar het overheidsbedrijf. In de jaren negentig is ARN ook op malversaties doorgelicht door het 

onderzoeksbureau Ernst en Young, maar die rapportage is door de Raad van Commissarissen van 

ARN nooit openbaar gemaakt. Alle reden, zou men zeggen, om ARN eens duchtig aan de tand te 

voelen over de lotgevallen van wijlen Jan Burgers. Maar veel aanstalten daartoe heeft justitie 

vooralsnog niet gemaakt. Misschien dat publicatie van de klokkenluidersbrief daar verandering in zal 

brengen. 
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3 Reacties op “Update beerput ARN”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  SamBroersma 

11 Jun 2004 om 10:43 

In het artikel van Pamela Hemelrijk inzake de ARN en de rol van Burgers vermeldt zij het volgende; ” Om 
Burgers het zwijgen op te leggen heeft de toenmalige president-commissaris van ARN, de Beuningse 
burgemeester Zijlmans, indertijd stappen ondernomen om hem gedwongen te laten opnemen in een 
psychiatrische inrichting, hetgeen overigens niet is gelukt. De burgemeester is vervolgens strafrechtelijk 
vervolgd wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar hij kwam er met een berisping 
af.” 
Welke lezer gaat mij nader informeren over “strafrechtelijk vervolgen wegens machtsmisbruik”. Het is mij niet 
bekend, dat machtsmisbruik strafrechterlijk kan worden vervolgd, en graag wil ik daar meer van weten. Is het 
in het genoemde geval een kwestie van “abus de pouvoir” (misbruik van macht) of “detournement de 
pouvoir” (een overheidsbevoegdheid mag niet worden aangewend ter bereiking van andere doeleinden, dan die 
waarvoor de bevoegdheid werd verleend.  
Sam Broersma 
Zoutelande

2.  j.rhyn4 

29 Jul 2004 om 22:06 

Een tip voor een ieder die nog niet heeft kunnen kennisnemen van de betreffende column van Pamela Hemelrijk 
in Metro: Surf naar http://home.wanadoo.nl/jadurian/Pamela/Metro-2003-10-29-De%20stalinistische%
20aanpak%20van%20ANR.html! 
Het bedrag dat u voor mij in gedachte had voor deze tip kunt u storten op de rekening van KlokkenluiderOnline!

J. van Rhijn

3.  Anoniem 

22 Aug 2004 om 12:17 

—————— 
Personeel afvalbedrijf steelt drugs 
door John van den Heuvel 
AMSTERDAM - Door de politie in beslag genomen drugs worden lang niet altijd vernietigd, maar belanden soms 
gewoon in het criminele milieu. 

Dat stellen ex-werknemers van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam, waar de politie regelmatig grote 
partijen verdovende middelen heen brengt om te worden verbrand. “Niemand houdt toezicht op het vernietigen 
van drugs “, zegt een oud-kraandrijver van AEB in een gesprek met De Telegraaf Zondag. 

Lees hier verder: http://www.telegraaf.nl/binnenland/13230831/Personeel_afvalbedrijf_steelt_drugs.html 
——————
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Rechterlijke macht verder in diskrediet
Gepubliceerd door admin 21 mei, 2004 in Rechterlijke macht. 

RECHTSWEIGERING RAAD VAN STATE INZ. ‘DRIE VAN ARNHEM’

De Raad van State heeft recent een verrassende uitspraak gedaan. Minister Zalm moet een kopie van 

het offici?le ontslagbesluit van mr. Tilleke de Kroon overleggen. Inmiddels is er een kopie overgelegd 

die echter niet het authentieke ontslagbesluit kan zijn. Wel levert dit document, hoewel slechts 

enkele regels lang, een onverwachte onthulling op: het blijkt dat mr. de Kroon door haar werkgever, 

het ministerie van Financi?n, was gedetacheerd bij de Raad van State zelf. De Raad blijkt betrokken 

bij een affaire waarin het zelf uitspraak doet. Een uitspraak die nu juist tot bestuurlijke openheid had 

moeten leiden maar het tegengestelde bewerkt: rechtsweigering en rookgordijnen. 

De benoeming tot raadsheer van mr. De Kroon als een van de ‘drie van Arnhem’ geschiedde bij 

Koninklijk Besluit. Dat brengt de positie van de Majesteit in het geding. De Majesteit is echter ook 

voorzitter van de Raad van State. Het ontslagbesluit onthult nu dat mr. De Kroon vanuit de Raad van 

State, om zo te zeggen Majesteits eigen rechtscollege, is overgegaan naar het Gerechtshof Arnhem. 

En daar doet diezelfde Raad, onder haar formele voorzitterschap, nu ook nog eens uitspraak over. 

 
Voor de goede orde: we trekken hier niet de integriteit van de Majesteit in twijfel, we wijzen er 

slechts op dat zij als gevolg van dergelijke bestuurlijke manoeuvres in een pijnlijke positie gebracht 

wordt. Het staatshoofd heeft immers een eed afgelegd, die haar een unieke verantwoordelijkheid 

geeft voor de naleving van grondwet en wetten, vooral wat betreft de voor het leven benoemde 

rechters. En let wel: het gaat hier om een rechter die openlijk en gedocumenteerd beschuldigd wordt 

van valsheid in geschrifte, verduistering en belastingontduiking en van wie vaststaat dat zij langdurig 

is geschorst bij het ministerie van Financi?n, lopende een FIOD-onderzoek. Desondanks is zij bij 

Koninklijk Besluit benoemd.

Maar laten we nu eens naar het besluit van de Raad van State zelf kijken, want dat is, zoals dat 

heet, ?rijke leerstof?. Het eerste wat treft, is dat het geen antwoord is op het ge?iste. Aan de Raad 

van State was immers gevraagd uitspraak te doen of minister Zalm al dan niet terecht het argument 

van privacy heeft gebruikt, om geen nadere inlichtingen over het ontslag van mr. De Kroon te geven. 

D?t was de kern van de kwestie.

Op het eerste gezicht lijkt de eiser daarin in het gelijk gesteld. De Raad draagt de minister immers op 

een afschrift van het ontslagbesluit over te leggen. Toch is dat niet de uitspraak waar om gevraagd 

werd. De passage in het vonnis die daar nog het dichtst bij lijkt te komen, is de volgende: ?De 

afdeling ziet, (?), geen grond voor het oordeel dat de Staatssecretaris (?) niet (?) heeft kunnen 

weigeren deze documenten openbaar te maken?. Deze formulering bevat een oude truc. Rechters 

passen die graag toe wanneer zij, om wat voor reden dan ook, geen eenduidige uitspraak willen 

doen. Om een en ander te analyseren, moeten we eerst bedenken hoe een rechterlijke uitspraak 

principieel in elkaar dient te zitten. 
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Als het goed is, heeft die een drieledige structuur.

De structuur van elke correcte uitspraak kun je weergeven met de drieslag feiten?overwegingen?

uitspraak: een ketting met drie schakels, die logisch in elkaar grijpen. Een uitspraak begint met de 

feiten te noemen waarop de rechter zich baseert. Recht behoort immers te berusten op feiten en niet 

op fictie. Bij die feiten hoort een eenduidige formulering van het twistpunt, waarover de klager een 

rechterlijk oordeel wil. 

Na de feiten volgt het tweede element, de overwegingen. Hierin weegt de rechter de argumenten af, 

wat logisch tot de uitspraak dient te leiden. Dit derde en voornaamste element, ook wel het ?dictum?, 

genoemd, moet uitdrukkelijk aanwezig zijn, en een eenduidig antwoord vormen op het ge?iste. De 

rechter is immers een professionele beslisser. Als hij gesproken heeft, moeten beide partijen weten 

waar ze aan toe zijn. Als het goed is.

Maar soms is het niet goed. Laten we opnieuw kijken naar wat in deze zaak nog het meest lijkt op 

het ?dictum?, maar wat staat in de ?overwegingen?: ?De afdeling ziet, (?), geen grond voor het 

oordeel dat de Staatssecretaris (?) niet (?) heeft kunnen weigeren deze documenten openbaar te 

maken.? De dubbele ontkenning, nog extra gecompliceerd door de negatieve betekenis van ?

weigeren?, maakt de zin moeilijk te verwerken. Daardoor ontgaat het de lezer op het eerste gezicht 

dat de Raad de aandacht verschuift van het ge?iste naar het niet-ge?iste. Bij nader inzien is het niet 

de gevraagde uitspraak over de rechtmatigheid van Zalms gebruik van het privacy-argument, maar 

een ongevraagde uitspraak over het ongelijk van de eiser om dat aan te vechten. De eigenlijke 

kwestie blijft intussen onbeslist, wat een rechterlijke doodzonde is. Weten we nu of Zalm het recht 

heeft zich achter het privacy-argument te verschuilen? Nee. Zegt de uitspraak dan dat Zalm zich ten 

onrechte van dit argument heeft bediend? Nee, ook niet. Feitelijk heeft de Raad dus helemaal geen 

uitspraak gedaan, wat gelijk te stellen is aan rechtsweigering. De kopie van het ontslagbesluit dient 

als doekje voor het bloeden.

Een uitspraak heeft precedentwerking. Het is jurisprudentie waarop iedere bestuurder terug kan 

vallen. De onderhavige uitspraak tast dus de openbaarheid van het openbaar bestuur aan. Onder 

verwijzing naar dit vonnis kan iedere bestuurder bij een benoeming in de voetstappen van Zalm 

treden en privacy aanvoeren als reden om geen openheid van zaken te geven.  

Zo stelt de Raad van State, juist in een zaak die tot bestuurlijke openheid had moeten leiden, de 

openbaarheid van bestuur buiten werking en blijkt tegelijkertijd zelf met die zaak verstrengeld te zijn. 

Niet alleen door het nu pas onthulde feit dat mr. Tilleke de Kroon destijds hij de Raad gedetacheerd 

was, maar ook door de dubbele betrokkenheid van de Majesteit, die zowel voorzitter van de Raad van 

State is, als degene in wier naam rechterlijke benoemingen plaatsvinden. Het optreden van de Raad 

van State sluit bovendien aan bij dat van andere rechters in deze zaak. Al achttien jaar, sinds het 

begin van haar echtscheidingsproces, bevoordelen zij aantoonbaar collega Tilleke de Kroon. Dit is in 

strijd met ieders gelijkheid voor de wet.

In het bestuursrecht is de Raad van State de hoogste instantie. De uitspraak is een eindvonnis, 

waartegen geen beroep mogelijk is. Desalniettemin wordt een herzieningsverzoek ingediend.
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1.  Anoniem 

21 Mei 2004 om 19:35 

Het enig bevredigende is het commentaar van Uw hand. Kan geen respect opbrengen voor deze uitspraak en 
bijgevolg ook niet voor het betreffende forum.
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De RvS is een aanfluiting….

2.  Anoniem 

21 Mei 2004 om 20:00 

Rechtsweigering is in dit land -ook door de RvS- heel gewoon. 
Vooral als de notabelen zelf in het beklaagdenbankje belanden wordt het tobben. 
Geert Theunisse

3.  Anoniem 

12 Jun 2004 om 00:27 

graag meer info hierover…wat vooral opvalt is dat blijkt dat de overheid dus een apparaat is; wat uitstekend in 
staat blijkt te zijn om telkens weer haar eigen pionnen vooruit te schuiven om haar macht te consolideren of 
aan te wenden of uit te breiden, maar ondertussen het recht behoud om geen openbaarheid (van bestuur te 
geven. Dus m.a.w. bestuurders hoeven geen verantwoording meer af te leggen als hun integriteit als 
bestuurder in het geding komt bijv. bij benoeming tot bestuurder.

Immers ik citeer: 
” De onderhavige uitspraak tast dus de openbaarheid van het openbaar bestuur aan. Onder verwijzing naar dit 
vonnis kan iedere bestuurder bij een benoeming in de voetstappen van Zalm treden en privacy aanvoeren als 
reden om geen openheid van zaken te geven.”

Ik snap het wel alle (direct) betrokken partijen hebben er baat bij… 
It’s no game … It’s a SHAME

Nou success oranje!! en dick A. je mag best iets meer vertellen over de opstelling van oranje komende dinsdag. 
(p)
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Endstra had nauwe banden met ING
Gepubliceerd door admin 17 mei, 2004 in Corporate en Media. 

WORDT KURHAUS-SOAP ENDSTRA NOODLOTTIG?

Zo zout hebben we het in Nederland nog nooit gegeten: daags nadat het OM bekend maakte dat het 

onroerend goed-magnaat Willem Endstra niet zal vervolgen wegens diens mogelijke rol bij het 

witwassen van criminele gelden via belangrijke OG-transacties wordt de man vermoord. Over deze 

verassende ontwikkeling is zeker het een en ander te melden. Centraal hierin staat het Kurhaus in 

Scheveningen. 

Op 7 mei stuurde ING het volgende persbericht naar de bladen van de GPD: “Het ING-

vastgoedbedrijf Real Estate probeert te achterhalen wie de nieuwe eigenaar is van het Kurhaus. Half 

februari verkocht ING het bekende Scheveningse badhotel voor 46 mio Euro aan vier Zwitserse 

families, maar in de vastgoedwereld circuleert het hardnekkige gerucht dat de Amsterdamse 

vastgoedhandelaar W. Endstra achter de koop zit. Endstra is recent door crimineel Mieremet betiteld 

als ‘bankier van de onderwereld’. 

 
De verbinding tussen de officiele kopers en Endstra zou een amoureuze zijn. De Amsterdammer zou 

een relatie hebben met een vrouwelijk lid van de van oorsprong Oostenrijkse familie Swarovski, 

bekend van het gelijknamige kristal. De gemeente Den Haag heeft toestemming gegeven voor de 

verkoop zonder te weten wie de nieuwe eigenaar is. Endstra ontkent zelf de nieuwe eigenaar te zijn.”

Zover zijn we in Nederland al afgedreven: een van de bekendste hotels van ons land is verkocht aan 

een partij van wie niemand weet wie er aan de touwtjes trekt. ING is thans aan het uitzoeken aan 

wie het het Kurhaus nu eigenlijk heeft verkocht. Een kind kan begrijpen hoe desastreus het voor het 

imago van de ING (met Wim Kok als commissaris) zou zijn als zou blijken dat het Kurhaus verkocht is 

aan een onderneming waar Endstra aan de touwtjes trekt… 

In het Amsterdamse advocatenwereldje is bekend dat investeringsvehikels van de Swarovski’s op 

grote schaal investeren in OG. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van Fort Advocaten te Amsterdam. 

Insiders uit vastgoedland hebben gemeld dat de onderhandelaar namens de Zwitsers, ene Benedkit 

Hoess, samen met Endstra is gesignaleerd bij algemeen directeur Hanneke Baars van ING Real Estate 

om de deal met het Kurhaus rond te maken… De Swarovski’s zouden dus opereren met Zwitserse 

vennootschappen die vanuit de relatie die Endstra heeft met een van de Swarovski-vrouwen mede 

door hem worden aangestuurd.  

In het vastgoedwereldje zijn de banden tussen de topman van ING Real Estate Jan Doets en Willem 

Endstra al jaren het gesprek van de dag. Hoe is het mogelijk dat het OM op donderdag zegt Endsta te 

zullen vervolgen, daar op vrijdag voor het grootste deel alweer op terugkomt waarna Endstra op 

maandag wordt vermoord? Dit nog voordat er duidelijkheid is ontstaan over diens rol als mogelijke 

koper van het Haagse Kurhaus? De ‘grote kranten’ zwijgen angstvallig over deze affaire en hebben 

zelfs geen enkele aandacht besteed aan het persbericht van ING zelf. ING mag als grote adverteerder 
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immers op geen enkele wijze in diskrediet worden gebracht. 

met dank aan www.stelling.nl

17 Reacties op “Endstra had nauwe banden met 
ING”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

26 Apr 2004 om 13:42 

Het pakket-Lels is ook aangeboden aan het Algemeen Dagblad, maar daar ging niemand er op in.

2.  Anoniem 

26 Apr 2004 om 19:16 

Kennelijk is er sprake van “voor wat, hoort wat”. En onze Thom (nee, niet die krullebol, maar Meens) probeert 
op bekende (Volkskrant) wijze recht te praten, wat krom is. “Kleintje Muurkrant” (een LINKSE site) heeft 
trouwens nog veel meer over Mabel’s levenswandel boven tafel gekregen - erg lezenswaardig.

3.  Anoniem 

26 Apr 2004 om 22:58 

wil iemand dat on the record verklaren?

4.  Anoniem 

28 Apr 2004 om 12:27 

Jongens & Meisjes…

L??s dat boek over Mabel van Peter Siebelt, en je zult nog veel meer versteld staan: 
- Mabel staat in Niod-rapport 
- Relatie met Sacirbey 
- Rol van Pronk, Claus, Bea, Kok etc 
- Izetbegovic was SS-er in Bosni? (moslimdivisie dankzij peetoom van Arafat) 
- etc

5.  Anoniem 

29 Apr 2004 om 17:13 

De Volkskrant lult zichzelf vaster en vaster… Die hele Mabel-affaire is een genante vertoning, waarmee deze 
‘grootste kwaliteitskrant’ van Nederland zichzelf belachelijk maakt. Na het NRC is dus ook ‘de Volks’ aan het 
schuiven gegaan. Is het niet hoog tijd voor een externe ombudsman a la Micha Kat, die die krant eens flink 
doorzaagt?

6.  Anoniem 

2 Mei 2004 om 14:03 

“links”kan liegen als de allerbeste. 
neem als voorbeeld wim kok. 
als vakbondsman en als partijleider van de pvda oreren over te hoge lonen van hooggeplaatsten. 
als commissaris deze zelfs goedkeuren. 
en dan nog aanvoeren, dat het een duivels dilemma is. 
ook bij de bedreigingen van melkert(onderschept doorgeladen pistool) heb ik mijn twijfels nu. 
waarom geen open kaart spelen en zeggen het was een klungelige manier van misleiding;sorry. 
Leonardo

7.  Anoniem 

3 Mei 2004 om 16:46 

Onlangs vernam ik dat de vader van hoofdredacteur Broertjes van de Volkskrant, bevriend was met Prins 
Bernhard. Onlangs vernam ik dat een ingezonden brief van de zoon van Klinkenberg (die de bekende biografie 
over Bernhard schreef) niet door de Volkskrant geplaatst is. Onlangs stond de ingezonden brief van Prins Dollar 
in de Volkskrant. Ik vraag me af wat voor dubbele agenda die Broertjes heeft. Het zal je krant maar zijn…….

8.  Anoniem 

17 Mei 2004 om 21:48 

Pas op .Luiders ! De ING recherche onderzoekt u vanwege uw aandacht voor dit onderwerp.Zorgelijk is dat 
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Stelling al maanden geleden had gemeld dat er warme contacten zijn tussen ING en Endstra.Een door ING 
verspreid persbericht wordt via het GPD gewoon on-onderzocht door de kwaliteitspers nageblaat.
Levensgevaarlijk slecht………..ING is bang voor Fraude verhalen.

9.  Anoniem 

17 Mei 2004 om 23:20 

Idd, verassend. 
(dat u dit detail inzake lijkbijzetting al op voorhand weet doet voorkennis vermoeden, wellicht betrokkenheid bij 
deze zaak! Waart u!)

WJM

10.  Anoniem 

18 Mei 2004 om 09:00 

volgems nij heeft de ‘kwaliteitspers’ nog helemaal geen aandacht besteed aan de linken tussen Endstra en ING. 
Weet je voorbeelden?

11.  Anoniem 

18 Mei 2004 om 21:29 

Wie is WJM?

Groet, 
Bremer en Stelling

12.  Anoniem 

20 Mei 2004 om 15:10 

ING heeft transacties gedaan of op stapel staan in tsjechie waarbij supermarkt-gebouwen zijn verkocht aan 
partners van Endstra. Peter Trip van ING is hiermee bekend. 
ING heeft een confectiebedrijf in Uithoorn de nek omgedraaid omdat het gebouw meer waard is dan de lening.
Hetzelfde schijnt volgens Quote te gebeuren in Amsterdam op de Oranje werf.Grote private vastgoedspelers 
kunnen niets zeggen maar de financieringsafdeling speelt zaken door, die aangevraagd zijn door klanten aan de 
beleggers van ING.Natuurlijk weet iedereen dat e?n vd torens van het Confectie-centrum gezamenlijk door 
Endstra en ING werden beheerd.In de(chique) vastgoed scene wordt derhalve gelachen om ING’s onderzoek. 
Rodamco Asia is van de beurs gehaald door ING ,waarbij er reeds veel 
aandelen in bezit waren . BHF bank ?? Aangekondigd is de verkoop en waarom?

13.  Anoniem 

26 Jul 2004 om 10:20 

Wat stond er dan in over de relatie met Sacirbey? Mabel gaf toch toe dat ze er een relatie mee had?!

14.  Anoniem 

24 Jan 2005 om 00:11 

Kleintje muurkrant: 

http://www.stelling.nl/followup 
Deutsche ?ber alles (2) 
zondag 23 januari 2005 
Zo?n tachtig heren uit de Duitse vastgoedwereld, onder wie luitjes uit de financieringssector, de advocatuur, de 
architectuur en de projectontwikkelaars, worden ervan verdacht de boel zwaar getild te hebben. De enige 
boefjes die met naam en toenaam worden genoemd zijn Hans G?nther Seckerdieck, tot voor kort van Deutsche 
Bank Real Estate, en Michael Koch, tot voor kort van Sparkassendochter DEKA. Ze zouden volgens de 
Frankfurtse OvJ Wolfgang Schaupensteiner tussen 1999 en 2003 steekpenningen hebben ge?ncasseerd van 
stenenstapelaars die gerelateerd waren aan forse projecten in Duitsland en …Nederland. Met een totale waarde 
van een slordige 3 ? 4 miljard euro.In ruil voor dat smeergeld werden dan aan de stapelaars gunstige kredieten 
verleend.

Dat is nog niet alles. Schaupensteiner verdenkt de betrokken heren bijvoorbeeld ook nog van 
belastingontduiking en witwassen. Daarbij werd gebruikgemaakt van valse nota?s, terwijl de penningskes ?f 
cash aan huis werden overgedragen ?f via listige sluipwegen in het buitenland.

Witwassen? Nou weten wij van DEKA niet zoveel, maar over het witwassen van de Deutsche hebben we het al 
eens summier gehad in aflevering 1 op 27 augustus vorig jaar. Volgens een officieel Amerikaans onderzoek had 
de Groszbank namelijk drugspoen witgewassen ten behoeve van geheime wapenaankopen door Pakistan en de 
Taliban.

En dan was er natuurlijk nog de nauwe en warme relatie met de ons vorig jaar ruw ontvallen zakenman Willem 
Endstra, die volgens de avontuurlijke ondernemer John Mieremet ook geld door de wringer haalde. Willem trok 
ten tijde van zijn actieve carri?re als projectontwikkelaar ook een zootje stenen van de grond in zowel Duitsland 
als Nederland. Vaak financieel bijgestaan door de Deutsche Bank. Toen hij bij onze oosterburen een slechte 
pers kreeg in verband met het vliegveld Niederrhein wilde de Deutsche als geldschieter wel van hem af, maar 
kon dat gewoon niet. Naar verluidt omdat Endstra?s imperium zo zwaar steunde op de Deutsche dat het 
verbreken van de betrekkingen de bank teveel geld zou hebben gekost. Nu we deze nieuwe berichten uit 
Frankfurt vernemen kunnen we ons ook nog heel soepeltjes andere dingen voorstellen. Maar laten we niet gaan 
speculeren.

Oh enne mochten we nog iets leuks hierover vernemen dan toeteren we dat meteen door. Stay, herstel, bleiben 
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Sie bei uns. 

15.  Anoniem 

8 Jun 2005 om 10:33 

Een recente ontwikkeling van linkse samenwerking (als er spraken is van de ING of Kok). Deze e-mail aan Kox 
van SP werd niet geplaatst:

We hebben besloten onderstaande bijdrage niet op de site te plaatsen. De 
discussie gaat immers over linkse samenwerking… 

Vriendelijke groet,

Webmaster SP.

De bijdrage luidde:

Beste T. Kox, 
Jullie hebben je best gedaan en dat bracht een overweldigend resultaat.  
Gister heb ik naar Agnes zitten kijken en zag dat ze in verlegenheid  
werd gebracht met Kosovo- oorlog. Jij ziet dat elke poging om SP groter  
te laten worden, op deze wijze wordt te niet gedaan. Ja Kosovo is een  
probleem, maar wat van Aartsen vergeet te zeggen, zijn die NAVO  
bombardementen op gewone Servische volk vanuit Italie (villa Franca)….en 
welke bank verleende daar toe financi?n (ja waar zit Kok als  
commissaris)? Nu zie maar hoe klein die wereldje is en hoe dankbaar  
sommige instellingen zijn omdat ze hun diensten mochten verschaffen  
tijdens dat oorlog. Nu gooit men het balletje naar de communisten? Niet  
dat deze heren zo geweldig goed waren, maar het wordt misbruikt om  
jullie zwart te maken. Let daar goed op, daar had Agnes Kant gister iets 
over moeten zeggen (bij NOVA).” 
Deze e-mail is geschreven naar aanleiding van de overwinning NEE- EU grondwet.

16.  Anoniem 

30 Sep 2005 om 14:44 

Hoe slecht kan een instituut zijn? Bij hoog en bij laag volhouden dat ING niet wist dat Endstra het Kurhaus had 
gekocht. Raad van bestuur,management en de vastgoedafdeling schreeuwden het uit dat het niet waar was. 
Wat lazen we deze week tot onze verbazing in de krant : Dat bovenstaande verantwoordelijken uiteindelijk aan 
de Autoriteit Financiele Markten toe hebben gegeven dat ze het wisten. Kunt u zich iets gemeners voorstellen ? 
Te erg voor woorden. Dat Endstra zaken heeft gedaan met deze criminelen , is me nog een raadsel. De ergste 
is ene Jan Doets geweest die regelmatig met Endstra in restaurants zit. Hij is nu door de regering ingehuurd 
voor vastgoed projecten. U leest het goed: De regering heeft hem ingehuurd.

17.  Anoniem 

8 Jun 2007 om 09:52 

ik woon aantal jaren in den haag , en hier in den haag gaat het verhaal rond dat kurhaus gekocht was door 
yugoslaven , en laatst heb ik iemand gesproken die veel met deze lui omgaan en die kon dat bevestigen
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« Topadvocaat en journalist gedagvaard Endstra had nauwe banden met ING »

Oorlog tussen Erik de Vlieger en NVJ
Gepubliceerd door admin 13 mei, 2004 in Media. 

FREELANCERS NTG INZET MACHTSSTRIJD

Het conflict tussen ondernemer Erik de Vlieger en de NVJ ecsaleert verder nu de NVJ beweert dat er 

bij de tijdschriften van de NTG, de mediapoot van De Vlieger, een ‘freelancersstaking’ is uitgebroken. 

Reden voor deze staking zou zijn dat NTG te lang wacht met het betalen van de rekeningen. 

Onderstaand bericht stond op de website van de NVJ:

Freelancers boycotten NTG 

De freelancers van de NTG-bladen hebben collectief besloten geen opdrachten van NTG meer aan te 

nemen zolang er niet binnen redelijke termijn betaald wordt. Na mateloos geduld te hebben gehad, 

zetten zij nu via de NVJ en een incassobureau en masse incasso in gang. De NVJ hoopte in overleg 

met de NTG-directie escalatie te voorkomen, maar NTG heeft toezeggingen over het wegwerken van 

de achterstanden niet waargemaakt, en wil dat freelancers blijven werken met een betalingstermijn 

van 90 dagen. Op de kleine NTG-redacties is het aandeel van de freelancers, velen met specifieke 

kennis, onmisbaar. Ook voor de hoofdredacteuren ontstaat een onhoudbare situatie. Bron: NVJ

Erik de Vlieger reageert hierop aldus:

 
Als aandeelhouder ben ik helaas niet bezig geweest met de NTG anders dan dat er 

geld is overgemaakt van mij naar de NTG zodat de door mij persoonlijk gemaakte 

afspraken van 90 dagen worden nagekomen.Controle deze ochtend leerde mij dat 

er inderdaad niets langer uitstaat dan 90 dagen.Ik heb persoonlijk 6 keer gemaild ,de laatste 7 

weken, met de heer Verploeg om te structureren want ik word persoonlijk door een aantal 

journalisten plotseling gedemoniseerd waarvan de oorsprong bij de NVJ ligt. 

De heer Verploeg heeft niet het respect getoond mij te beantwoorden. De hoofdredacteuren weten 

volgens mij van niks en niemand is onmisbaar in het leven.Ook ik niet. Alleen mijn gezin ontvangt 

anonieme bedreigingen en andere anoniemen beledigen mij constant. 

Alles heeft betrekking op free-lancers.Ik weet het niet en wil het ook niet weten. 

Alleen de zuiverheid is op een zeer hellend vlak gekomen en ik heb de heer Verploeg gevraagd om 

niet de media te gebruiken om mij persoonlijk aan te vallen.Ik werk hard ,heb een gezin en heb altijd 

initiatieven waarbij onze medewerkers niet altijd de weg volgen die men gewend is. 

1600 medewerkers en die maken zeker fouten. Dat is geen reden om de media als middel te 

gebruiken om mij als persoon te schaden. 
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Oorlog tussen Erik de Vlieger en NVJ at Klokkenluideronline

NVJ”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 09:18 

De Vlieger manoeuvreert zich wederom in een slachtofferrol en haalt er nu zelfs bedreigingen van zijn gezin bij. 
Is daarvan aangifte gedaan bij de politie?

Daarom even de (nuchtere) feiten vanaf de kantlijn van een niet NVJ lid of persoon:

- Er is geen conflict met de NVJ, maar met freelancers van alle NTG bladen. Daarbij speelt de NVJ een 
bemiddelende rol.

- In februari zijn er afspraken gemaakt over het wegwerken van betalingen met de NVJ. Die achterstanden 
dateren al van 2003. De afspraak was dat die achterstanden voor 30 april zouden worden weggewerkt. Dat is 
niet gebeurd.

- Inderdaad heeft De Vlieger een bedrag van 70.000 euro gestort, en een belangrijk deel daarvan is 
onmiddellijk naar een andere schuldeiser gegaan. De freelancers hebben maar een deel van dat bedrag 
gekregen. Bovendien waren de werkelijke achterstanden op dat moment veel hoger dan 70.000 euro. 

- Uit berekeningen van NTG zelf blijkt er er vorige week vrijdag nog ongeveer 110.000 euro aan openstaande 
rekeningen openstonden. Hierbij gaat het om rekeningen t/m januari 2004. Dit is allemaal makkelijk aan de 
tonen aan de hand van kopieen van vorderingen en crediteurenoverzichten. 

- Twee weken geleden kregen freelancers te horen dat de geldkas leeg was en dat zij ook voorlopig nergens 
meer op hoefden te rekenen. 

De Vlieger is of niet op de hoogte van de stand van zaken bij zijn onderneming, of doet alsof. Feit is dat bij de 
zaken bij de mediatak van De Vlieger zo slecht gaan dat het ene gat met het andere moet worden gevuld. Feit 
is ook dat redacties en freelancers hierdoor onder zeer moeilijke (zo niet onmogelijke) omstandigheden moeten 
werken. 

Daar zal De Vlieger nu echt wat aan moeten doen. Steeds maar roepen dat hij gedemoniseerd wordt gaat de 
zaak niet helpen. Je brengt een onderneming op orde door of: er voldoende geld in te pompen. Of: de bladen 
en hun redacties bij een andere uitgever onder te brengen (interesse genoeg). Saneren kan ook nog, maar daar 
zit niemand op te wachten. De Vlieger ook niet, mag ik hopen.

2.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 18:52 

Als de opmerking klopt (110.00 Euro aan openstaande facturen, ene gat vullen met ander etc) lijkt het me 
meer waarschijnlijk dat binnenkort 1600 mensen op straat staan……..kan heel snel gaan

3.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 21:10 

Tuurlijk heb ik melding gemaakt van anonieme geschriften en nogmaals herhaal 
ik, dat zelfs vanwege mijn drukte,ik direct naar de directeur van de NTG ben gegaan 
om eea te verifieren.Als hij mijn gemaakte deal niet nakomt ,heeft hij een probleem.Mijn 70.000 euro’s naar 
andere schuldeisers?? LEUGENS 
Ene gat met het andere?? LEUGENS. leest u allen zelf Adformatie mbt onze villad?rte deal. 480.000 stuks en 
lazen we dat op villamedia?? nee veel te positief. Lekker aan het Parool sturen over de Vlieger.Is dat eerlijk of.. 
niet.En welke hoofdredacteuren??Zoekt u dit eens uit en vraag het hen? 
Of zou alles komen omdat wij niet welwillend tegenover een CAO staan? 
Ene gat met het andere??; WEEKMEDIA-DE WEEK-AMSTERDAM TIMES-VILLA D?RTE- !!! Sinds er mensen weg 
is lijkt het wel of er allerlei 
verhalen in de wereld komen. Wie dit allemaal oppikken allemaal! Allemaal pogingen 
om iemand down te krijgen.Ik ben doodgewoon trots op het bedrijf en als ik het moet beloven dat ik geen 
landelijke krant maak,doe ik dat ,maar speel het niet op mijn persoon svp.Echt bewust.Zoiets nog nooit in geen 
branche meegemaakt.De Vlieger in een slachtofferrol is op zich best grappig geschreven hoor maar is er niet 
zwart op wit naar mij toe geschreven dat als ik niet ……………. de 
media geinformeerd zou worden.De kas leeg voor de freelancers?? 90 dagen was het toch.Dus e?n persoon 
hoort wat en we gaan de NTg maar slopen onder het mom van die smerige de vlieger en realiseert u zich goed 
wat dit voor gevolgen heeft voor een bedrijf en voor mijn persoon.Vanwege de delicaatheid ben ik zelf met mijn 
jurist naar de NVJ gegaan en aldaar is een duidelijke afspraak gemaakt. 
Aldus is mijn advies dat niemand zich voor het karretje laat spannen en dat heb ik 
middels mails deze en vorige maand al meerdere keren gevraagd aan de NVJ. 
Niet alleen ondergetekende maar ook mijn advocaat.De freelancers hebben het recht om te schrijven en ook 
het recht om niet te schrijven.Ik berust en als de bladen stuk moeten! het zij zo.Interesse genoeg in mijn 
bladen lees ik in een reactie van een bovenstaand schrijver.Denk aub nu goed na dames en heren. 
hoogachtend edv

4.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 22:04 

Kan iemand mij hier even uitleggen waarom hij pas na 90 dagen betaalt? Als het zo goed gaat, waarom dan 
niet een normale betalingstermijn? Is dat vanwege het rentevoordeel?

5.  Anoniem 

14 Mei 2004 om 11:03 
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90 dagen is wel erg lang. Hier is sprake van een belonings/financieringsconstructie ;-)  Beloningen worden niet 
meteen uitbetaald maar geinvesteerd als kortlopende renteloze leningen. Dat scheelt rentelasten en is goed 
voor de cashflow. Een goed ondernemer maakt daar gebruik van.

Maar de NVJ heeft ook boter op haar hoofd. Al decennia dicteren de uitgevers tarieven en betalingstermijnen. 
Freelancers hebben geen ruk te vertellen. En nu De Vlieger ietsje te ver gaat staat iedereen op zijn kop.

Ipv dat iedereen nou eens zijn handen uit zijn mouwen zou steken om die toko tot een succes te maken, gaan 
ze om onbetaalde facturen zeuren. Gezeur…als je vindt dat een klantrelatie betaling verzuimt, hup dagvaarden. 
En daarna ander werk zoeken. 

6.  Anoniem 

14 Mei 2004 om 16:31 

Wie zegt dat het goed gaat?Zie de gebeurtenissen in december en wat is men blij dat er toen actie is 
ondernomen.Goed ingegrepen hoor! Leuk verhaal om dat eens te vertellen voor een mediapubliek met als 
hoofdstuk.BETER TEN HALVE GEKEERD DAT TEN EINDE GESTRAND.

7.  Anoniem 

15 Mei 2004 om 08:02 

Ongehoord. Ik zie Bouwman van PCM al dit soort dingen schrijven. Kan nog geen twee woorden fatsoenlijk 
achter elkaar schrijven. Dit noemt dit uitgever?

8.  Anoniem 

15 Mei 2004 om 13:02 

Achja, De Vlieger schrijft spreektaal. So what? Jij maakt ook wel wat fouten in wat je schrijft. De Vlieger hoeft 
toch ook niet te kunnen naaien om in naaimachines te doen? Of te kunnen metselen om in vastgoed te gaan?

De man doet gewoon zaken en is daar een buitenbeentje in. Dat die journalistenbende daarvan opschrikt 
verbaast me niets. 

PCM bestaat uit een zelfgenoegzaam stel bandieten en alles wat daar de scepter zwaait deugt voor geen meter. 

De Vlieger is een welkome afwisseling in het land van de journalistiek waar iedereen het achter de ellebogen 
heeft.

Ga zo door Erik, betaal lekker laat en fuck de NVJ. Ongehoord! Ongehoord!

9.  Anoniem 

17 Mei 2004 om 00:00 

Dit zegt alles over de mentaliteit. Balletjes en chique dat ze zijn!

10.  Anoniem 

25 Mei 2004 om 06:11 

“Dit noemt dit uitgever?”

Prachtig. 
Freud groet u.

WJM

11.  Anoniem 

28 Mei 2004 om 17:31 

NVJ springt NTG-freelancers te hulp

De NVJ biedt materi?le ondersteuning aan freelance-leden die inkomsten derven door de “staking” bij NTG. Nu 
al 3 weken weigeren de freelancers opdrachten aan te nemen, omdat de NTG-directie de betalingsachterstand 
niet wegwerkt en de betalingstermijn van 90 dagen niet terugbrengt naar de wettelijke 30 dagen. De NVJ raadt 
freelancers aan elke na 30 dagen onbetaalde rekening via incasso te innen. Leden kunnen daarvoor terecht bij 
de juridische dienst van de NVJ.Bron: NVJ

Laatste nieuws van het zogenaamd goed draaiende NTG: Strictly ter ziele

12.  Anoniem 

29 Mei 2004 om 22:33 

laatste nieuws. 
Weer een nieuwe krant The Hague Times .herm. 
Strictly in de ijskast vanwege slechte performance van…
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13.  Anoniem 

1 Jun 2004 om 21:33 

Er is dus wel geld om w??r een nieuwe krant (Hague Times, R’dam Times schijnt er ook aan te komen) te 
lanceren, maar niet om de NTG-freelancers -die er toch samen met de redacties al jarenlang voor zorgen dat 
die zo vurig gewenste blaadjes steeds weer op tijd (!) klaar zijn- fatsoenlijk en binnen een normale termijn te 
betalen?

Heeft met “prioriteiten” te maken, zeker…?

14.  Anoniem 

2 Jun 2004 om 00:13 

Die blaadjes waar iedereen gezellig werkt en als het niet lukt geld bij moet en als het wel lukt , men meer geld 
moet hebben.Klopt ” die blaadjes” !In ieder geval is de actie sloop een deal van de titels goed gelukt.Blij dat er 
nieuwe initiatieven worden opgestart.Dat mag dus niet want geld moet je investeren in redacties en freelancers 
die magazines maken die geld verliezen .Dat snapt toch iedereen.

15.  Anoniem 

2 Jun 2004 om 08:50 

The Hague Times, de Week van Amsterdam etc zijn allemaal hobby-projecten van De Vlieger. Daar wil hij graag 
geld in stoppen, totdat blijkt dat het niet loopt. Over de Week van Amsterdam moest hij zelf (in adformatie) 
toegeven dat het tot nu toe tegenvalt, en The Hague Times was uitgesteld vanwege tegenvallende 
advertentieverkoop bij The Amsterdam Times. Expats lezen liever het nieuws uit eigen land, en met Het Parool 
heb je elke dag nieuws dat De Week van Amsterdam vijf dagen moet opsparen. Zit iemand hier op te wachten? 
Dacht van niet.

16.  Anoniem 

2 Jun 2004 om 13:01 

Weleens gehoord van “en en”? Natuurlijk moet je nieuwe initiatieven blijven opstarten, maar als de bestaande 
titels niet lopen, zou je ook eens kritisch kunnen kijken naar WAAROM ze niet lopen. 
En nee, dat ligt niet per definitie aan de redacties of de uitgever, maar soms ook simpelweg aan het ontbreken 
van een fatsoenlijk marketingbudget of een adequate sales-afdeling. 
Maar ja, er zijn nog mensen (vult u zelf in) die niet in marketing geloven, niet weten hoe (en waarom) ze 
doelgericht moeten investeren en nog denken dat je met mond-tot-mondreclame medialand verovert.

17.  Anoniem 

7 Jun 2004 om 18:09 

Het eerste blad wat door de NVJ ter ziele is geholpen.BRAVO !!Verder zijn er boycot acties vanuit de NVJ naar 
adverteerders en mediabureaus gestuurd.Een aantal journalisten zijn door de NVJ gevraagd over de NTG te 
schrijven.Zie Volkskrant/parool/adformatie.

18.  Anoniem 

8 Jun 2004 om 06:39 

Bron…? Niet volkskrant/parool/adformatie. Kortom, broodje aap verhaal. Was getekend….Erik de V. soms weer?

19.  Anoniem 

8 Jun 2004 om 06:40 

erg interessant allemaal. weet je namen van adverteerders en mediabureaus en journalisten die door de NVJ 
zijn gevraagd over NTG te schrijven?

20.  Anoniem 

8 Jun 2004 om 15:02 

Was getekend: M. Kat?

21.  Anoniem 

9 Jun 2004 om 13:17 

Nijeboer volkskrant.Laan parool.Hp de tijd. 
Mediabureaus geen bewijs.

22.  Anoniem 

9 Jun 2004 om 16:33 

NVJ heeft helemaal geen belang bij het bespelen van mediabureaus, daarmee zouden ze de banen van de 
journalisten in vaste dienst in gevaar brengen, die zijn ook vertegenwoordigen. Aandacht vragen voor de 
situatie bij NTG, kan mij voorstellen dat dat is gebeurd, maar niet zoals hier gesteld. Dat hele idee van NVJ 
versus NTG is een groot waanidee van De Vlieger. En belangrijker: een afleidingsmanoeuvre voor zijn eigen 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/74/oorlog-tussen-erik-de-vlieger-en-nvj.html (4 of 5) [3/11/2009 1:05:00 AM]



Oorlog tussen Erik de Vlieger en NVJ at Klokkenluideronline

falen.

23.  DNH 

27 Feb 2009 om 12:27 

Inmiddelw eten we dat dhr, de Vlieger een notoire crimineel is die momenteel door Justitie wordt verdacht van 
het witwassen van crimineel geld.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« De Vlieger geweigerd als NVJ-lid Oorlog tussen Erik de Vlieger en NVJ »

Topadvocaat en journalist gedagvaard
Gepubliceerd door admin 12 mei, 2004 in Rechterlijke macht. 

VP HAAGSE RECHTBANK ZET SMAADZAAK DOOR

Een vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, heeft advocaat Hugo Smit en 

journalist Micha Kat laten dagvaarden op 20 april. Reden voor deze hoogst ongebruikelijke stap van 

een rechter is een passage in het boek Topadvocatuur van Kat. Hierin wordt Smit als volgt 

aangehaald: “Maar bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters 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. 

Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen 

van ons poldermodel.” 

 
In de dagvaarding vordert advocaat H. Boukema van Pels Rijcken namens Westenberg ‘dat de 

rechtbank (Rotterdam) voor recht verklaart dat de aantijging van mr. H. Smit, advocaat te 

Rotterdam, gepubliceerd door Micha Kat in het boek Topadvocatuur, met de strekking dat 

Westenberg niet onafhankelijk, niet onpartijdig resp. niet bekwaam is, onrechtmatig jegens 

Westenberg is’. Tevens wordt gevorderd dat de rechter de gedaagden veroordeelt tot het vergoeden 

van schade. 

Het is opmerkelijk hoeveel Westenberg leest in de enkele mededeling van Smit dat hij heeft gebeld 

alsvorens vonnis te wijzen. Tevens is het voor zover valt na te gaan uniek dat een rechter partijen 

dagvaardt die zich kritisch hebben uitgelaten over zijn functioneren als rechter. Het is de vraag in 

hoeverre een college, ook al is dat van een andere rechtbank, zelf onpartijdig kan oordelen in een 

zaak waarin het gaat om de integriteit van een directe collega. Zo’n zaak gaat immers indirect altijd 

ook over de integriteit van de rechterlijke macht als geheel waar zij zelf ook deel van uitmaken.  

In een eerder stuk op deze site staan meer achtergronden over deze zaak en zijn ook alle talrijke 

nevenfucties in te zien van rechter Westenberg. Opmerkelijk is zijn lidmaatschap van de juridische 

commissie van Sirus Procesfinanciering. Sirus financiert kansrijke claimzaken voor tegen een 

percentage van het bedrag dat wordt binnengehaald. Westenberg dient te bekijken of deze zaken 

inderdaad kansrijk genoeg zijn voor voorfinanciering. Hiermee geeft hij als rechter in feite een 

oordeel over zaken nog voordat ze in procedure gaan. Bovendien zijn er grote gevaren voor 

belangenverstrengeling als deze zaken inderdaad voorkomen bij de Haagse rechtbank waar 

Westenberg dus vice-president is, al is dit thans meer een formele functie daar hij is toegetreden tot 

de zogeheten ‘vliegende brigade’ van rechters die in het hele land moeten inspringen als ergens een 

tekort aan rechters ontstaat.
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gedagvaard”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 10:36 

Bijlussen van rechters. Dit staat op de site van http://www.sirus.nl De ervaren raad van toezicht bestaat 
rechter Mr J.W. Westenberg.  
Westenberg is sinds 1986 (co?rdinerend) Vice-president van de Arrondissementsrechtbank te ?s-Gravenhage. 
Per 1 januari 2000 is Westenberg gedetacheerd ten behoeve van het project Vliegende Brigade van PVRO en bij 
dit project als projectleider werkzaam. Daarnaast bekleedt Westenberg een groot aantal nevenfuncties op 
commercieel en maatschappelijk terrein. Hij is onder andere docent en dagvoorzitter bij Van Veen 
Gezondheidsrecht, Vermande studiedagen en het Kerckebosch studiecentrum voor cursussen over onderwerpen 
op het gebied van het (verkeers)aansprakelijkheidsrecht, gezondheidsrecht, procesrecht, verzekeringsrecht, 
vreemdelingenrecht, arbeidsrecht en vermogensrecht. Daarnaast heeft de echtgenote van Mr Westenberg een 
juridisch adviesbureau de besloten vennootschap Antacc Management B.V. 
Statutaire zetel Purmerend Eerste inschrijving in het handelsregister:10-05-1985 
Akte van oprichting 19-04-1985 Maatschappelijk kapitaal EUR 45.378,02 Geplaatst kapitaal EUR 15.882,31 
Gestort kapitaa EUR 15.882,31  
Antacc Management B.V. Adres J F Kennedyplein 20 -22, 1443EC Purmerend 
Correspondentieadres Frankenslag 103, 2582 HG ’s-Gravenhage 
Telefoonnummer 070-3318668 Faxnummer 070-3318669 Emailadres antacc.management@planet.nl Datum 
vestiging 26-04-1985 
BedrijfsomschrijvingFinanci?le, economische en juridische adviezen, 
personeelsmanagement, public relations, 
ontwikkelen en geven van trainingen 
communicatieve vaardigheden 
Bestuurder(s): naam Westenberg-Koning, Margaretha Wilhelmina 
Geboortedatum en plaats :11-12-1950, Roermond 
Adres Frankenslag 103, 2582HG ’s-Gravenhage 
Infunctietreding 31-08-1988 Titel Directeur Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd Tip : Vraag Antacc eerst 
tegen betaling advies voor aan een procedure begint waar haar man bij betrokken is, dan komt alles wel goed!

2.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 10:50 

NEVENFUNCTIES Mr J.W. Westenberg tot voor kort o.a.: 
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Joanne Beheer en  
Exploitatie Mij BV. te Purmerend  
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Property Investmenst Management Corporation PIMCO BV. 
Adam  
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Holland  
Engineering Consultants HEC BV. Alphen aan de Rijn  
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Engineering Technology Consultants ETC te Gouda  
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Beheer Cunera Den haag  
Lid commissie begeleiding binnenstage ordening rechtbanken van de SSR  
Bestuurslid stichting Pilardhuis te Den Haag  
Naam Plaats KvK-inschrijfnummer 
Joanne Beheer en Exploitatie M Purmerend 36010180 met deelnemingen 
Instituut voor Physiotherapie Amsterdam 33166155 
De Boer-De Vries-Westenberg Fy Purmerend 36005651 
Gors Physiotherapie B.V. Purmerend 36006730 
Instituut voor Physiotherapie Purmerend 36007879 
La Maja Vastgoed B.V. Purmerend 36013492 
Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 12-05-2004

3.  Anoniem 

13 Mei 2004 om 17:30 

Als Westenberg als integer rechter wil overkomen, dan zou hij beter doen zijn bijbaan bij Sirus opte geven.

Dit door Westenberg geentameerde proces doet mij denken aan goedkope publiciteitsstunt. Vraag me ook af, of 
Westenberg nog actief gaat lobbyen bij zijn collega’s in R’dam, die deze zaak behandelen….

4.  Anoniem 

20 Mei 2004 om 13:45 

Ooit was Westenberg rechter in Haarlem. Had beroerde reputatie onder o.a. advocaten. Vooringenomen, niet 
ongeboinden (zacht uitgedrukt), arrogant en schofferend. Toen hij vertrok ging de vlag uit voor de man van wie 
onthutsend breed werd gemeld dat hij gevoelig was voor vrienden. Had allang terzijde geschoven moeten 
worden, maar is nu zo stom om zich zelf weer in beeld te brengen. Leuk! Zou mooi zijn als betrokkenen eens 
hun mond over hem open (durven) doen.

5.  Anoniem 

25 Mei 2004 om 08:10 

De heer Westenberg was in 1991 ook Rechter-commissaris in een faillisement.

Het faillisement betrof een eenmanszaak met een schuld van rond de 80.000 gulden. 
Voor de curator heb ik toen werkzaamheden verricht welk betaald zouden worden na afloop van het faillisement. 
Omdat ik niks meer hoorde heb ik eens geinformeerd hoe het zat, was het faillisement opeens beeindigd door 
een accoord. 
Wat blijkt, de curator heeft in deze zaak meer dan 200.000 binnen gehaald waarvan maar een klein gedeelte 
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naar de crediteuren is gegaan, ook mijn betaling bleef uit, terwijl hij dit wel mee heeft genomen in zijn declatie. 
Dit gerapporteerd aan Mr. Westenberg en dan wordt het afgescheept met de mededeling dat ik de curator maar 
civiel rechterlijk maar moet dagvaarden. 
Ik had ik gevraagd om een afschrift van de declaratie van de curator, maar die wordt niet verstekt.

Daarbij wordt dan volledig voorbijgegaan dat dit gewoon faillisementsfraude van de curator is. 
Indien deze wel was verstrekt had ik tegen deze curator aangifte kunnen doen wegens faillissementsfraude, 
maar ja hieruit blijkt dus duidelijk dat curatoren kunnen doe en laten wat ze willen, aangezien de toezicht van 
een Rechter-commissaris niets anders is dan een wasse neus.

6.  Anoniem 

25 Mei 2004 om 17:42 

Westenberg schijnt aan bepaalde advocaten veel faillissementen te hebben toegewezen. Kunt u de naam van 
de curator op deze website noemen?

7.  Anoniem 

27 Mei 2004 om 22:47 

Het betreft Mr. H.F.C. Kuijpers te Rotterdam en kantoor te Leiderdorp.

Tegen deze advocaat had ik in een ander zaak een aanklacht gedeponeerd wegens mijneed en daar deed de 
OvJ niks mee, in beroep bij het Gerechtshof te Arnhem werd toen een onderzoek gelast. 
De politie van Almere kreeg toen de opdracht voor onderzoek, die vervolgens eerst telefonisch contact heeft 
gehad met Kuijpers en hem toen de vragen per fax aan hem gezonden. 
Vervolgens wordt Kuijpers bij de politie ontbonden en worden hem de vragen gesteld die hij reeds per fax had 
ontvagen.

En dat noemt men dan opsporingsabtenaren.

8.  Anoniem 

9 Jun 2004 om 12:00 

Hoe staat het met de zaak van de rechter die een advocaat en een journalist voor de rechter daagt ? Moet de 
rechter niet gewraakt worden ?? De vraag is: welke van de twee.

9.  Anoniem 

23 Jun 2004 om 17:55 

Bijklussen als rechter bij het juridisch adviesbureau van je vrouw Dit las ik op de site rechtspraak .nl Home > 
Nevenfuncties Zoeken > Resultaat > dhr. mr. J.W. Westenberg  
dhr. mr. J.W. Westenberg  
Beroepsgegevens  
Functie: Co?rdinerend vice-president  
Instantie: Rechtbank ’s-Gravenhage  
Datum ingang : 04-08-1994 

Nevenbetrekkingen 

Functie: Docent communicatieve vaardigheden en gesprekstraining  
Instantie: Antacc Management B.V.  
Plaats: Den Haag  
Datum ingang: 01-01-1992 

10.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 13:37 

In september 2003 ontving mr. Henk Jan Boukema, de advocaat van rechter Mr Westenberg uit handen van de 
Franse ambassadeur de versierselen behorend bij Commandeur de l’Orde des Palmes Acad?miques. Boukema is 
IT advocaat bij Pels Rijcken in Den Haag. De prijs is een hoge Franse onderscheiding die werd toegekend voor 
zijn werk aan de Europese Faculteit in Straatsburg.  
Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden De website van Pels Rijcken.

VRAAG: is Boukema ook rechter of rechter plaatsvervange en zo ja Waar ?? 

11.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 13:47 

Monologen van de rechter zoals uitgesproken door de advocaat van rechter J.W. Westenberg

Henk-Jan Boukema (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) 

Tegenover het debat van partijen ten overstaan van de rechter staat de rechterlijke beslissing. Deze heeft het 
karakter van een monoloog. Voor rechterlijke beslissingen gelden maatstaven waaraan die moet voldoen. Die 
maatstaven zijn deels processueel, deels materieel-rechtelijk en deel retorisch. 
Rechters spreken ook tot elkaar. De appelrechter richt zich tot de lagere rechter met een monoloog. Soms dekt 
de lagere rechter zich in tegen de beoordeling door de hogere rechter. Rechterlijke monologen kunnen, ondanks 
traditionele formuleringen, harde oordelen over andere rechters inhouden. De Hoge Raad hanteert een eigen 
jargon om lagere rechters toe te spreken. Verwijzende rechters, bijvoorbeeld met het stellen van prejudici?le 
vragen, houden een monoloog in hun verwijzing, en ook in hun beslissing als reactie op de uitgelokte uitspraak. 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/73/topadvocaat-en-journalist-gedagvaard.html (3 of 4) [3/11/2009 1:05:10 AM]



Topadvocaat en journalist gedagvaard at Klokkenluideronline

12.  stoa 

20 Okt 2004 om 13:54 

Ook ik heb te maken gehad met de rechter Westenberg, ook wel “de vliegende kip” genoemd. Het gerede 
vermoeden bestaat dat deze rechter zich door andere motieven, al dan niet door de tegenpartij aangerijkt, zou 
heben kunnen leiden.

door een vonnis van deze rechter, ging ik failliet, terwijl de app?l-zaak nog liep!

Het Hof oordeelde dat rechter Westenberg fout was met zijn (slordig) vonnis!

Echter intussen was ik failliet en een request civiel, of thans herziening geheten, is niet mogelijk bij een 
faillissement!

Het lijkt mij, dat hier een zaak zou moeten zijn voor het EHVR of Luxemburg!

13.  Anoniem 

20 Okt 2004 om 19:55 

Hoi Henk Jan, 
Doe dit panel alsjeblieft een lol en laat het verschoond blijven van enige inbreng, 
welke dan ook, van “PR-DF” 
Ps. Kijk in je mailbox! 
Geert Theunisse

14.  Anoniem 

31 Okt 2004 om 22:46 

BOUKEMA H.J.M. ; Dhr. Dr. 
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-02-2001 
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger 
HOOFDFUNCTIE 
Advocaat en Procureur 
Advocaat bij Boukema Weesing Van Alderwegen ; be?diging 1974 
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam 
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag 
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494 
[vademecum advocatuur 2001

15.  Anoniem 

7 Jul 2005 om 22:54 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u informatie omtrent de heer mr.H.F.C. Kuijpers van KDK advocaten vanwege een lopend 
conflict. 
Bij voorbaat dank,

Info@strategos.nl
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Trek ook aan de bel!

« Volkskrant verder in problemen door Mabel Topadvocaat en journalist gedagvaard »

De Vlieger geweigerd als NVJ-lid
Gepubliceerd door admin 29 april, 2004 in Media. 

‘U KOMT NIET IN AANMERKING. GROET: H. VERPLOEG’

Amsterdam, 23 april 2004

Relatienummer 141110 

Behandeld door: Irene Staal

Beste collega,

In dank ontvingen wij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de NVJ.

Helaas komt u niet in aanmerking voor het lidmaatschap omdat er te weinig basis aanwezig is in de 

vorm van opdrachtgevers en/of inkomen.

Wij wijzen u erop dat u binnen een maand tegen deze beslissing in beroep kunt gaan bij het bestuur 

van de NVJ. 

 
Om het nieuws uit de journalistiek te volgen is het ook mogelijk een abonnement op De Journalist te 

verkrijgen. U kunt zich daartoe wenden tot Lezersservice De Journalist, Antwoordnummer 9224, 1000 

WZ Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Hans Verploeg, 

Algemeen secretaris NVJ

Deze brief ontving ondernemer Erik de Vlieger als reactie op zijn aanvraag voor het lidmaatschap van 

de NVJ. De Vlieger schrijft veelvuldig stukjes in zijn eigen publikaties en staat ook vermeld in 

colofons, bijvoorbeeld van zijn uitgave De Week van Amsterdam. De rigoreuze afwijzing is wederom 

een verscherping van het al maanden voortslepende conflict tussen de NVJ en De Vlieger; zie ook het 

stuk op deze site NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger 

De aanbeveling van Verploeg aan De Vlieger om een abonnement te nemen op De Journalist kan 

worden gezien als een provocatie, daar De Journalist nu juist een belangrijke rol heeft gespeeld in het 

‘demoniseren’ van De Vlieger.

15 Reacties op “De Vlieger geweigerd als NVJ-lid”
Feed voor dit bericht Trackback adres 
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1.  Anoniem 

29 Apr 2004 om 17:46 

Rare jongens, die NVJ-vakbondslieden…

2.  arjan 

29 Apr 2004 om 18:22 

Maar toch is Erik blijkbaar een “collega”.

3.  Anoniem 

30 Apr 2004 om 14:01 

Ik kan mij herinneren dat de nvj een of ander acceptatiecriterium hanteert bij nieuwe leden: je inkomen moet 
voor een groot gedeelte bestaan uit het geld dat je krijgt voor journalistiek werk. Als ik me niet vergis zit dat bij 
EdV wel anders.

Bovendien betreft het hier een standaard briefje, en de behandeling van de aanvragen is kennelijk gedelegeerd 
aan Irene Staal. Of Verploeg hier zelf de hand in heeft gehad is te betwijfelen. Die laatste zin kllinkt ook 
tamelijk standaard.

De brief getuigt echter wel van immense knulligheid. 

Ten eerste is de motivatie van afwijzing tamelijk seniel. Er ontbreekt een verwijzing naar objectieve criteria die 
de NVJ hanteert en de subjectieve criteria voor dit geval. Hoe kan EdV dan inhoudelijk in beroep gaan? Het 
enige waar hij tegen in beroep kan gaan is dat de beslissing nergens op slaat, maar dat ze dat in het bestuur 
als gegrond bezwaar zullen accepteren lijkt me gezin de zefgenoegzaamheid van die club tamelijk utopisch.

Ten tweede is het diep triest dat een landelijke journalistenvakbond in al haar pooierigheid het niet kan laten 
om iemand haar rukblaadje nog even aan te smeren. 

dim

4.  Anoniem 

3 Mei 2004 om 17:30 

Niets nieuws onder de zon, in de jaren zestig mocht Cornelis Verolme, de grootste scheepsbouwer van 
Rotterdam en van heel Nederland ook al geen lid worden van de scheeps societeit “de Maas”

5.  Anoniem 

3 Mei 2004 om 17:38 

artikel van 5 april LL. DE RVJ veroordeelt Klokkenluideronline omdat anonieme postings journalistiek zouden 
zijn. Welnu als Erik de V wat op deze site schrijft onder eigen naam dan pleegt hij inj ieder geval journalistiek. 
Wellicht wordt hij dan wel als lid toegelaten.

6.  Anoniem 

4 Mei 2004 om 14:14 

Beeld ik het mij in, of wordt er meer op mij geloerd? 
Word ik paranoia omdat journalisten opeens meer interesse tonen 
in plotsklaps(2 maanden) opgekomen,verzonnen dingen over mij? 
Ben ik gewoon een boertje ipv de tycoon,magnaat en megalomaanstitels? 
Ben ik gewoon een boerelul(met of zonder n?) omdat ik eigenlijk allang 
weg had moeten zijn ipv een sitting duck ? 
Komen ze met roddelmedia? 
Komen ze met serieuze media? 
Laten ze mijn gezin met rust? 
Zijn ze gevaarlijk? 
Zijn ze gevaarlijker dan ik? 
Zijn hoge bomen clich?? 
Is er sprake van informatie stromen vanuit mijn bedrijf 
naar anderen die daar iets mee doen in de media? 
Ben ik te trots? 
Ben ik gezellig? 
Ben ik teleurgesteld?

ja,ja,ja,nee,nee,ja,nee,ja,ja,ja,nee,ja,ja

7.  Anoniem 

6 Mei 2004 om 10:36 

“Een team gelouterde journalisten dat uit de aard der zaak onbekend wenst te blijven zal al uw tips bekijken en 
vervolgens beoordelen welke actie er ondernomen dient te worden. Die actie kan bestaan uit het natrekken en 
verifieeren van uw tip waarna een journalistieke publicatie volgt op de site die voldoet aan alle eisen die aan 
een gedegen atikel mogen worden gesteld.”

Nou, jongens, research doen jullie niet. Ooit afgevraagd waarom de NVJ De Vlieger zo dwars zit? Of hoe het 
staat met de financiele chaos bij zijn onderneming? Over de betalingsmoraal die daar heerst? Daar is nou toch 
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echt heel veel over gepubliceerd, ook buiten de NVJ om. Maar nee, Klokkenluider vindt het weer eens 
noodzakelijk om de kant de kiezen van een belhamel in uitgeversland. Eentje met een volstrekt dedain voor 
journalistiek ook nog.

8.  Anoniem 

6 Mei 2004 om 14:58 

Nou en?

Er zijn ongetwijfeld wel meer journalisten op wiens betalinsgedrag wat aan te merken is, mogen die ook geen 
lid worden?  
Of zijn jullie niet in staat verschillende rollen te scheiden? 

Staat er ergens in de statuten dat werkgevers geen journalist kunnen zijn en dus geen lid kunnen worden? 

9.  Anoniem 

7 Mei 2004 om 16:24 

je moet lid van een dichterscollectief worden, niet van een journalistenvakbond

dim

10.  Anoniem 

7 Mei 2004 om 22:48 

Een dichtersvakbond dan! Het is ook nooit goed.

11.  Anoniem 

7 Mei 2004 om 22:49 

Dedain . Chique hoor !

12.  Anoniem 

9 Mei 2004 om 08:29 

De Vlieger is op de eerste plaats werkgever. Hij wil alleen maar lid worden van de NVJ zodat hij rechtsbijstand 
kan vragen op het moment dat de NVJ hem aanspreekt op zijn betalingsgedrag. Dat is om de NVJ terug te 
slaan, maar intussen houdt hij geen rekening met de frustraties en gevoelens van journalisten die al maanden 
op hun geld zitten te wachten. De NTG staat trouwens op omvallen. Benieuwd of De Vlieger nog lang ‘journalist’ 
wil blijven.

13.  Anoniem 

21 Mei 2004 om 13:00 

Omvallen wordt hier geschreven.Krankzinnige mensen die dit schrijven.Logisch zou zijn om te veronderstellen 
dat de concurentie hier wel bij vaart.De pen als concurentie- wapen onder het mom van chique journalistiek.Het 
deugt niet en dit soort verwerpelijkheden zou wettelijk moeten worden beschreven.Tot die tijd zijn het engerds.
Omvallen? Waar halen ze het vandaan?Er zijn een aantal mensen heel hard en goed aan het werk die met dit 
soort manipulaties erg gedemotiveerd raken.Doe uw collega’s een plezier omval-schrijver en kijk in de spiegel.

14.  Ernst 

21 Mrt 2008 om 08:17 

weet je, voel me heeeeeeel erg zenuwachtig worden euh nee dat woord zocht ik niet, ik voel me heer erg pissig 
worden als ik hier een groor aantal kennelijk journalisten “collegae” hier allerlei dingen zie schrijven onder de 
naam/noemer “anoniem”…. GADVERJAKKES wat een minderwaardig zootje volk. Ik hoop oprecht dat de NVJ dit 
spul buiten zal houden. En de Vlieger??? ach laat dat kind toch lid worden…. er loopt al zoveel onvolwassen spul 
rond binnen de NVJ.

15.  Ernst 

21 Mrt 2008 om 08:19 

ik voel me heer erg pissig worden >>>> heeft dus niets met een heer van doen … moet gewoon zijn: HEEL erg 
pissig
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Volkskrant verder in problemen door Mabel
Gepubliceerd door admin 25 april, 2004 Geen categoriein . 

VOLKSKRANT-OMBUDSMAN LIEGT IN EIGEN RUBRIEK

‘De krant heeft een aantal verslaggevers onderzoek laten doen naar het verleden van Mabel en de 

relatie met Bruinsma. Zij hebben zowel in het vroegere studentenmilieu van Mabel gezocht als in 

kringen rond de grote wedstrijd-zeilschepen. Dat leidde tot eigen nieuws. (…) Bruinsma had iets met 

een andere dame. Die dame is door verslaggevers van de krant opgespoord; zij legde een dag later 

op de voorpagina een verklaring af over haar relatie met Bruinsma. De krant bracht het nieuws als 

volgt: ‘Niet Mabel Wisse Smit, de verloofde van prins Johan Friso, maar haar vriendin Ottolien Lels 

had begin jaren negentig een liefdesrelatie met topcrimineel Klaas Bruinsma.’ Een duidelijker bewijs 

van succesvolle vrije nieuwsgaring lijkt mij niet leverbaar’ 

Dit schrijft de ombudsman van de Volkskrant in zijn rubriek op 24 april. Met name die laatste zin is 

bizar te noemen, daar het hier nu juist een enorme canard betreft: Wisse Smit, zo bleek later, had 

wel degelijk een relatie met Bruinsma. Maar ernstiger is misschien nog wel de ‘journalistieke’ leugen 

dat Lels ‘door verslaggevers van de Volkskrant zou zijn opgespoord’. 

 
Immers, de hoofdredacteur van het NOS Journaal, Hans Laroes, heeft tegenover Klokkenluideronline 

verklaard (zie het stuk Leuren met Ottolien Lels) dat het hele ‘pakket-Lels’ eerst was aangeboden aan 

het Journaal. Toen de Mabel-lobby de Lels-fabricatie daar niet kwijt kon, is men naar de 

oranjegezinde Volkskrant gestapt. Niets eigen speurwerk dus, maar laf en ongechecked overschrijven 

wat de Mabel-lobby aandroeg. Deze leugen van Thom Meens, de Volkskrant-ombudsman, past geheel 

in de wijze waarop deze krant heeft geopereerd inzake ‘Mabelgate’. Beroemd is ook de 

’solidariteitsbrief’ aan Mabel die de krant ook op de voorpagina plaatste en die ondermeer was 

ondertekend door de van corruptie verdachte Euro-comissaris Emma Bonino.
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Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked?
Gepubliceerd door admin 22 april, 2004 in Politiek. 

BEDREIGER MELKERT & ROSENMOLLER LOST OP IN LUCHT

door Pamela Hemelrijk 

Met de recente aanhouding en berechting van kogelbriefschrijver Peter S. lijkt de golf van 

bedreigingen (Katja Schuurman, Jeroen Pauw, Guus Hiddink, Mat Herben, koningin Beatrix en twintig 

anderen) die Nederland na de moord op Fortuyn teisterde tot ieders tevredenheid opgehelderd. Het 

OM in Rotterdam blijkt alles op alles te hebben gezet om de dader op te sporen: er is forensisch 

onderzoek gepleegd naar vingerafdrukken, lettertypen en DNA, er zijn daderprofielen opgesteld en 

ook het tv-programma Opsporing Verzocht is ingeschakeld. 

Wat echter opvalt is dat er met geen woord meer wordt gerept over de dreigbrieven die indertijd in 

de media verreweg de meeste ophef hebben veroorzaakt: die aan Melkert (’met pistool!’) en 

Rosenmoller. De afzenders daarvan lopen nog steeds vrij rond. Wordt er eigenlijk nog jacht op hen 

gemaakt? Of is het onderzoek nu gesloten?

 
Het OM in Rotterdam weet van niks. “Wij hebben onze naspeuringen beperkt tot de kogelbrieven” 

aldus een woordvoerster.”Met andere bedreigingen hebben wij geen bemoeienis gehad”. 

Het PvdA-hoofdkwartier is nog minder mededeelzaam: “Daar weet ik niets van” zegt voorlichtster 

Angela de Jong. “En de mensen die het wel weten hoeft u niet te benaderen, want die willen er toch 

niet over praten. Er is namelijk afgesproken om niets over deze kwestie naar buiten te brengen”.

Maar de PvdA heeft toch zelf openbaar gemaakt? Het stond op 25 mei 2002 in alle kranten: Melkert 

had op 9 mei 2002 een pakketje toegestuurd gekregen met een doorgeladen pistool erin. ‘Bronnen 

binnen de PvdA’ hadden dat bevestigd, volgens Volkskrant-verslaggever Jan Hoedeman. Het pakketje 

was onderschept voordat het Melkerts woning bereikte, aldus Hoedeman, en de vondst werd ‘door de 

politie en het campagneteam van de PvdA’ stilgehouden, uit angst voor verdere bedreigingen. Het 

Parool kwam die avond met letterlijk dezelfde tekst aanzetten, ditmaal geheel bronloos. Ik begrijp er 

niets van: als zowel het campagneteam als de politie het macabere nieuws wilden stilhouden, 

waarom stond het dan toch in geuren en kleuren op de voorpagina’s? Met de PvdA zelf als enige 

bronvermelding nog wel? En wat had het campagneteam er in vredesnaam mee te maken? De 

campagne was stilgelegd! Als het allemaal geheim moest blijven, waarom is dan uitgerekend de 

publiciteitsafdeling van de PvdA erbij betrokken? Is dat niet een beetje ongerijmd? Wie heeft dat 

pakketje eigenlijk onderschept? Is er ook aangifte gedaan? En zo ja, waar?

“Dat kan ik u niet zeggen. Meer dan er toen in de krant stond is er niet over naar buiten gekomen”.

Geef me dan maar iemand van het campagneteam. Daar waren ze kennelijk goed op de hoogte. De 

voorzitter bijvoorbeeld? Jacques Monash?
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“Het campagneteam is uiteraard na de verkiezingen ontbonden. En Jacques Monash woont 

tegenwoordig in Rusland.”

Waarom bent u zo afhoudend? Hecht de PvdA er dan geen belang aan de dat afzender van dat pistool 

wordt opgespoord?

“Zo gaan we echt niet verder komen, vrees ik. U moet echt bij de politie zijn. Of bij het OM.”

Het OM kan me niet helpen. En er zijn nogal veel politiekorpsen in Nederland.

“Probeert u het eens bij het Korps Landelijke Politie Diensten”.

De KLPD moet ook het antwoord schuldig blijven, en verwijst naar het ministerie van Justitie. Het 

ministerie van Justitie verwijst naar het College van Procureurs-Generaal. Het College van Procureurs-

Generaal verwijst naar het Parket-Generaal in Den Haag. De voorlichter van het Parket-Generaal, 

Leendert de Lange, weet na enige dagen speurwerk te vertellen dat de zaak is behandeld door het 

OM in Den Bosch. Daar is het Melkert- pakketje namelijk onderschept. Het OM in Den Bosch wil 

echter evenmin iets loslaten. De zaak ligt ’supergevoelig’ volgens voorlichtster Ilse Poll.

Is er aangifte gedaan? En loopt er nog een onderzoek? Of is dat ook geheim?

“Er is geen aangifte gedaan. En er wordt niet meer actief naar de dader gezocht. Het onderzoek is 

stopgezet”.

Wanneer?

“Dat kan ik zo niet achterhalen. We zijn heel terughoudend met informatie over deze zaak”.

Maar als het onderzoek gestrand is, ligt het dan niet voor de hand om juist naar buiten te treden? 

Door Opsporing Verzocht in te schakelen bijvoorbeeld? Zo is de kogelbrievenschrijver ook op 

gespoord.

“Af en toe wel, maar in dit geval blijkbaar niet”.

Wat voor type pistool was het eigenlijk?

“Daar doen wij geen mededelingen over. Zoals ik al zei: de zaak ligt supergevoelig”.

Een pistool moet toch makkelijker te traceren zijn dan een kogel. Stond er geen serienummer op? Is 

het wapen onderzocht op DNA of vingerafdrukken?

“Het Nederlands Forensisch Instituut heeft niets gevonden dat wijst op een dader of een verdachte. 

Meer kan ik u niet zeggen”.

Het NFI gebeld dan maar. Want de vraag of het NFI het wapen heeft onderzocht is in het midden 

gelaten. Heeft het NFI het wapen ook onderzocht? En was er inderdaad geen enkel aanknopingspunt?

Het wordt eentonig: voorlichtster Vera Schrijve kan het bevestigen noch ontkennen. “Alleen het OM 

kan daar uitspraken over doen. Maar ik heb uw vraag doorgespeeld naar het ministerie van Justitie”.

Spaar u de moeite; daar ben ik al geweest

Kan TPG Post dan misschien bevestigen dat het pistool op het distributiekantoor Den Bosch is 

onderschept? Helaas, dat kan TPG Post niet. “Ik wil u graag helpen” zegt voorlichtster Hanne Kluck, 

maar wij doen geen mededelingen over post aan derden.

Ik hoef geen bijzonderheden te weten. Ik probeer alleen maar van offici?le zijde het bestaan van dat 

onderschepte pistool bevestigd te krijgen. Dat is tot op heden niet gelukt. Kunt u me niet helpen?

“Het spijt me, maar ik ga niet over dit concrete geval praten. Dat zou niet zuiver zijn”.

Bezoekers

●     8 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165389 totaal aantal bezoekers
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De algemene geheimzinnigheid staat in schril contract met de tamtam van weleer. Melkert en 

Rosenmoller waren in de periode na de moord beter bewaakt dan Fort Knox, zo serieus werden de 

bedreigingen aan hun adres genomen. De algemene veiligheidsmaatregelen rond het Binnenhof 

waren op 25 mei alweer versoepeld, maar de security rond Melkert was juist ge?ntensiveerd. Zijn 

huis in Bussum werd permanent bewaakt, zijn post werd scherp gecontroleerd en hij werd overal 

begeleid door twee lijfwachten. Rosenmoller was de enige politicus van wie zelfs vrouw en kinderen 

onder politiebescherming stonden, hoewel hij noch een kogelbrief, noch een pistool ontvangen, maar 

slechts ‘gewone’ dreigbrieven. 

Je zou verwachten dat er dan dus ook een klopjacht op deze daders zou worden geopend, zeker na 

de moord op Pim Fortuyn die geweld tegen politici bovenaan de agenda’s plaatste. Maar het 

tegendeel blijkt het geval te zijn. Wie de kwelgeesten van Melkert en Rosenmoller ook geweest 

mogen zijn, ze hoeven zich niet ongerust te maken: niemand is naar ze op zoek. Het bedreigen van 

Katja Schuurman en Guus Hiddink heeft duidelijk hogere prioriteit, zo blijkt.

20 Reacties op “Bedreigingen Melkert en 
Rosenmoller gefaked?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 13:30 

Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked?

Eh, redactie, waar staat dit in het verhaal? Bij de NRC hebben ze slechte koppenmakers maar jullie weten er 
ook wat van. Tijd om eens de klok bij jullie zelf te luiden.

2.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 23:50 

Het is blijkbaar onmogelijk gebleken om het bestaan van het pistool van offici?le zijde bevestigd te zien. In de 
kop staat de vraag die logischerwijs voortvloeit uit het verhaal, een prima gekozen kop dus.

3.  Anoniem 

24 Apr 2004 om 13:52 

Je kunt wel zien uit welke hoek de Pamela wind waait.

4.  Anoniem 

26 Apr 2004 om 13:00 

Voor de goede orde, beste lezertjes. De redactie heeft de kop van het artikel waarop twee mensen reageerden 
nu snel veranderd. 
Misschien zou het van journalisitieke ballen of gewoon fatsoen getuigen als ze dat er ook bij zetten.  
Zo zijn onze manieren!

5.  Anoniem 

26 Apr 2004 om 13:44 

Een echte klokkenluiderssite zou heel welkom zijn. “Echt” in de zin dat men probeert de waarheid boven tafel te 
brengen, en dan met name de waarheid die anderen graag in de doofpot willen stoppen.

Maar deze site probeert uitsluitend af te rekenen met bepaalde vooral “linkse”?) partijen, personen en media - 
en de waarheid is dan alleen maar een hulpmiddel dat naar behoefte verneukt of gemanipuleerd kan worden.

Bah. Doortrekken die rancuneuze troep!

6.  Anoniem 

26 Apr 2004 om 19:10 

Anoniem schreef: 
Een echte klokkenluiderssite zou heel welkom zijn. “Echt” in de zin dat men probeert de waarheid boven tafel te 
brengen, en dan met name de waarheid die anderen graag in de doofpot willen stoppen.
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Me dunkt dat men de waarheid boven tafel wil krijgen (”RTFA” zegt men op Slashdot). Maar overal ‘geen 
commentaar’ en ‘mag niets zeggen’. Dat doet onmiddellijk denken aan de geur van een beerput, die uiteraard 
open moet! Het is toch vreemd dat deze ‘bedreigingen’ (met name het “doorgeladen pistool” verhaal) opeens in 
lucht te lijken opgelost?

7.  ALF 

26 Apr 2004 om 23:25 

Er is veel meer aan de gang in Nederland dan het ‘plebs’ doorheeft. 

De grootste bedreiging van de zittende kliek, de grootse oppositieleider wordt vlak voor de verkiezingen 
doodgeschoten. De AIVD wist dat Fortuyn door dierenrechtenactivisten op de dodenlijst stond maar deed niks. 
Het doofpot onderzoek dat volgde liet essentiele informatie liggen en belangrijke getuigen werden niet gehoord. 
Enz. enz.

Het hele bovenstaande verhaal komt op mij over als een actie van Melkert’s campagne team om te laten zien 
dat Melkert ook heel errug bedreigd werd in een poging om van de verkiezingen te redden wat er te redden 
viel. 

Bestaat dat pistool eigenlijk wel eens of is dat opeens ook op onverklaarbare wijze verdwenen ?

8.  Anoniem 

27 Apr 2004 om 09:56 

Bedreigingen Melkert en Rosenm?ller gefaked?

Zou me niks verbazen. Stel je toch voor dat alleen Pim Fortuyn het slachtoffer was geworden? Die had al 
aandacht genoeg. Snel weer naar de orde van de dag; snel even wat bedreigingen ?faken?. Zou zitten Rosenm?
ller en Melkert namelijk in elkaar: de PvdA en GL doen namelijk al jaren niks anders; het volk belazeren.

9.  Anoniem 

27 Apr 2004 om 13:15 

Ik denk dat dit een tactische zet was van GL en de PvdA, jezelf ook een beetje slachtoffer maken om de 
volkswoede te ontlopen. 

Dat de rest van de media over de afloop van deze zaken niets durft, of wil schrijven zegt genoeg.

10.  Anoniem 

27 Apr 2004 om 15:32 

Grotendeels mee eens, helaas. De site begon heel mooi, als initiatief waar journalisten die buiten de 
“mainstream” vielen als Kat en Hemelrijk hun ding konden doen en waar misstanden bij overheid, rechtspraak 
etcetera aan de kaak konden worden gesteld.

Helaas inderdaad grotendeels verworden tot een vrij onobjectieve site voor mensen die vooral willen zeiken op 
linkse partijen. Het feit dat Jan Bonjer zijn geringe betrokkenheid in een ver verleden bij een redelijk 
onbeduidend milieuclubje gezien werd als iets om “de klok over te luiden”, terwijl (in ieder geval volgens de 
meeste lezers van deze site) Vanunu geen klokkenluider is maar een verrader spreekt voor mij boekdelen. 

Geachte redactie, ik zou u willen zeggen, “physician heal thyself”. Ja, inderdaad, er was en is een heleboel mis 
bij de “linkse” partijen in Nederland, en ja, Fortuyn is overhoop geschoten door iemand van de milieubeweging. 
Maar er is ook een hoop mis bij de “rechtse” politieke partijen in Nederland, en dat er een geesteszieke idioot 
rondliep in de milieubeweging betekend NIET dat het iedereen daar zo is, of dat ze zelfs niet af en toe eens 
goed werk kunnen doen. Nederland heeft behoefte aan een OBJECTIEVE klokkenluiderssite.

Nog even over het betreffende artikel van Pamela: ik heb het wel met genoegen gelezen. Of er een kern van 
waarheid in zit valt natuurlijk te betwijfelen, maar als altijd is het heel mooi geschreven. Het is alleen een 
beetje jammer dat ze hier alleen een beetje nagepapagaaid wordt, terwijl haar absolute meerwaarde bij het 
Algemeen Dagblad was dat ze de andere kant van dingen liet zien dan de algemeen aanvaarde en mensen aan 
het denken zette.

11.  Anoniem 

5 Mei 2004 om 08:30 

het gaat nog veel verder, heeft iemand er wel eens bij stil gestaan hoe het mogeljk was dat een slagboom die 
nooit weigert, opeens als de ambulance erdoor moest voor Pim Fortuyn, zogenaamd kapot is en de ambulance 
tien minuten moet wachten? gewoon om er zeker van te zijn dat ie dood gaat! en dan nog beweren dat er geen 
complot is. haha.

12.  Anoniem 

10 Mei 2004 om 01:56 

“Bestaat dat pistool eigenlijk wel eens of is dat opeens ook op onverklaarbare wijze verdwenen ?”

Zowel dat pistool als Volkert van der Graaf bestaan niet echt.  
Beiden zijn pure fictie om het volk rustig en onder de duim te houden.

13.  Anoniem 
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10 Mei 2004 om 02:06 

“het gaat nog veel verder, heeft iemand er wel eens bij stil gestaan hoe het mogeljk was dat een slagboom die 
nooit weigert, opeens als de ambulance erdoor moest voor Pim Fortuyn, zogenaamd kapot is en de ambulance 
tien minuten moet wachten?”

Ja. Ik. 
Ik stond daar bij stil en was ooggetuige van de vrijdragende spanpoort die dienst weigerde. Een vrijdragende 
spanpoort is geen slagboom.

“gewoon om er zeker van te zijn dat ie dood gaat! en dan nog beweren dat er geen complot is. haha.”

Die dag zijn medewerkers op het Mediapark geweerd, waarvan bekend is dat zij nogal nieuwsgierig aangelegd 
zijn. Die hadden onverwacht een dagje vrij gekregen, wat minder dan een week voordien aangekondigd werd. 
Ik ben voor 100% overtuigd dat achter de moord op Pim een complot schuilt.

14.  Anoniem 

29 Mei 2004 om 02:15 

Het antwoord zit hem in het feit dat de enige (latere) commie van de koningin die Groen Link ooit heeft gehad 
(als dank voor bewezen Volkert Diensten?) toen nog de hoogste ambtenaar was op justitie….Pamela…Je moet 
wel een beetje je feiten kennen….Jammer dat dit land geen constitutioneel hof kent en geen plicht tot 
vervolging voor het OM…Zaken die Pimmetje wel wilde maar helaas….

15.  Anoniem 

29 Mei 2004 om 02:20 

En deze lezer zal jullie linkse idool dezelfde behandeling geven als jullie ons idool gegeven hebben…Oog om oog 
tand om tand! Insallah…Moslimvriendje

16.  Anoniem 

30 Mei 2004 om 11:25 

Pamela Hemelrijk? Dat staat garant voor onzin. Niet lezen dus.

17.  Anoniem 

31 Mei 2004 om 12:13 

Pamela Hemelrijk is inderdaad een rancuneuze trut die alleen maar kan klagen en haatzaaien. En hoewel NL 
miljoenen van dit soort figuren kent is er niemand die haar voor deze bagger wil betalen dus zit ze nu in de 
WW, iets waar ze zich vroeger nog (veel) te goed voor voelde. Op dit soort sites kan ze haar spul nog kwijt; 
Pamela Vergetelheid.

18.  HansCramer 

31 Mei 2004 om 16:26 

Ik betreur het dat ook op deze serieuze en noodzakelijke site weer enige anonieme 
reacties zijn aan te treffen van een uiterst bedenkelijk niveau. 
Mevrouw Hemelrijk is een naar mijn bescheiden mening uiterst kundige en bijzonder eerlijke columniste, die de 
hierboven gestelde beoordeling (rancuneuze trut) niet verdiend! Zeker niet alks die uitspraak dan ook nog eens 
wordt gedaan door de held ANONYMUS.

H.Cramer/Den Haag

19.  Anoniem 

31 Mei 2004 om 19:18 

Iemand schreef over Pamela Hemelrijk: “En hoewel NL miljoenen van dit soort figuren kent is er niemand die 
haar voor deze bagger wil betalen dus zit ze nu in de WW, iets waar ze zich vroeger nog (veel) te goed voor 
voelde.”

Volgens mij schrijft Hemelrijk tweewekelijks voor ‘Metro’. ‘Metro’ is weliswaar gratis, maar dat impliceert 
volgens mij niet dat haar columnisten voor nop schrijven. Ik lees haar bijdragen trouwens vaak met plezier.

En verder schreef hij of zij: “Pamela Hemelrijk is inderdaad een rancuneuze trut die alleen maar kan klagen en 
haatzaaien.”

Bent U er zeker van dat U zelf niet een beetje rancuneus danwel klagerig bent?

20.  Anoniem 

28 Jul 2004 om 15:25 

Pamela is vrijwel altijd zeer goed bezig.

Ik lees haar meestal met veel plezier!
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« Website voor klokkenluider Vanunu Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked? »

KPMG-aanklacht-site weer in de lucht
Gepubliceerd door admin 20 april, 2004 in Accountancy. 

XS4ALL HOST DOOR KPMG BESTREDEN WEBSITE

Internetprovider XS4all, een dochter van KPN, heeft het aangedurfd de website www.interintelligence.

net te hosten nadat KPMG deze site eerder door middel van juridische intimidatie uit de lucht had 

laten halen bij de provider IPD Hosting BV. 

Deze site geeft een overzicht van alle veroordelingen die de accountants van KPMG Integrity & 

Investigation Services (vroeger bekend als de forensische accountants) hebben moeten incasseren na 

partijdig en ondeugdelijk onderzoek. Een van de belangrijkse accountants van de afdeling, J. ten 

Wolde, blijkt zelfs voor enige maanden geschorst te zijn geweest als registeraccountant. 

 
Op vragen of KPMG opnieuw juridische actie onderneemt om de site wederom uit de lucht te halen 

volgt geen antwoord. De voornaamste reden voor KPMG om de site te bevechten is dat er prive-

gegevens opstaan van de getuchtigde partners zoals hun woonadressen en telefoonnummers. KPMG 

stelde eerder dat deze partners thans ‘worden bedreigd en gestalkt’. De beheerder van de site zegt 

hierover: “Het is frappant dat KPMG zich zo druk maakt over de privacy van hun partners terwijl ik 

deze gegevens gewoon heb opgediept uit het telefoonboek, de registers van de Kamer van 

Koophandel, het kadaster en het bevolkingsregister. Allemaal openbare bronnen. Daarnaast heb ik 

tuchtrechterlijke veroordelingen die eerst anoniem waren van de juiste namen voorzien.” 

De accountants van KPMG Integrity & Investigation Services waar rond de 80 mensen werken hebben 

jaren achtereen partijdig en ondeugdelijk onderzoek gedaan waarvoor ze ook door de tuchtrechter 

zijn veroordeeld. Het blijkt in Nederland mogelijk te zijn om KMPG in te huren voor wat heet 

‘litigation support’. In de praktijk komt dat erop neer dat partijen voor veel geld rapporten bestellen 

die hun positie in de procedure onderbouwen, maar die weinig ‘footing’ hebben in de realiteit. 

Ondanks de reeks veroordelingen door de tuchtrechter is KPMG nog nimmer veroordeeld door een 

burgerlijke rechter.  

De betrokken accountants van KPMG bleken in concrete gevallen niet bereid de waarheid te dienen, 

ook niet nadat ze daar door betrokkenen uitgebreid op gewezen waren. Voor concrete voorbeelden 

van de werkwijze van KPMG zie het artikel  

Accountancy nog verder onder vuur 

7 Reacties op “KPMG-aanklacht-site weer in de 
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Feed voor dit bericht Trackback adres 
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KPMG-aanklacht-site weer in de lucht at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

22 Apr 2004 om 12:23 

Die Web-site van Interintelligence.net die heeft ook wel wat te melden over KPMG. KPMG staf wordt bij 
herhaling veroordeeld door tuchtrechter, maar dat maakt blijkbaar geen indruk. Wat ik niet begrijp, dat KPMG 
of de relevante staf niet gewoon voor lange termijn worden geschorst. 

Dit is werkelijk een luguber verhaal: binnendringen met smoesjes, foto’s maken en dan ook nog een laptop 
meepikken.

Weg met KPMG !

2.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 15:17 

LS, De site is nog niet helemaal in de lucht, slechts een paar pagina’s, de rest volgt. Wat interessant is om te 
vermelden is dat KPMG INTEGRITY (!?)SERVICES zich ook nu weer bediend van praktijken zoals hacken en e-
mail bombardementenom de site te blokkeren. En dat via hun eigen kpmg galaxy en kpmgstargate servers met 
hun eigen unieke ip nummers. Dit niet te tolereren gedrag wordt georchestreerd door en met instemming van 
de RVB van KPMG, de heren Ben van der Veer en Aart Victor Schippers. Zij geven leiding aan een organisatie 
die het niet zo nauw neemt met accountcy-, en overige regels. Deze witteboordencriminelen laten op officieel 
kpmg papier allerlei rapporten maken met vetrouwelijke gegevens van tegenstanders, zogenaamd voor 
“advocatenondersteuning” maar als ze een rapportje over hun wanpraktijken en schorsingen op het internet 
bespeuren schreewen ze moord en brand en ‘onrechtmatig handelen”

3.  Anoniem 

25 Apr 2004 om 07:52 

KPMG & Integrity Services, dat is zeker een practical joke ? KPMG & Integrity……

4.  kpmg 

12 Mei 2004 om 10:15 

U heeft volkomen gelijk, het is volstrekt onbegrijpelijk dat de RVB van KPMG niets onderneemt tegen de 
veelplegers/recidivisten/draaideurwitteboordencriminelen die in hun opdracht en in maam van kpmg opereren. 
Maar het onderdeel litigation support is kennelijk zo lucratief dat men er wel een 20 tal berispingen voor lief 
voor neemt. Ook nu weer bij de bouwfraude hebben zich al 400 aannemers gemeld bij de NMA, raad u eens 
welke accountant zogenaamd niets wist van al die dubbele boekhoudingen. Het is een raadsel dat de politiek 
geen actie onderneemt tegen de accountants die de boeken van dezelfde 400 sjeoemelende aannemers jaar in 
jaar uit van goedkeurende verklaringen voorzien.

5.  Anoniem 

23 Mei 2004 om 19:03 

De heer Schippers van KPMG windt zich vreselijk op over de schending van zijn privacy op de site van 
interintelligence.net maar dat de priviacy van de onderzoekssubjecten van KPMG INTEGRITY services op de 
meest grove wijze wordt geschonden, dat nu vindt Schippers niet erg, integendeel dat wordt door hem zelfs 
aangemoedigd.

6.  Anoniem 

4 Jun 2004 om 19:56 

Billenknijper Schippers betastte secretaresse net als Lubbers onzedelijk, zo leest men op het meldpunt KPMG in 
een anonieme melding die citeert uit een rapport van de KPMG compliance officer. Wie moeten we geloven ? de 
secretaresse of haar baas Schippers ?

7.  Anoniem 

7 Jun 2004 om 22:06 

http://www.kpmg-ct.com is de beste bezoeker van interintelligence. Wellicht weer een voorbereiding om de 
interintelligence site te hacken net als 2 keer eerder is gebeurd. Als KPMG de I-site voor de derde keer uit de 
lucht hackt dan is een huisbezoek van interventie team tegen computercriminaliteit bij de bazen van de 
werknemers van KPMG afdseling CT, de heren Schippers en van der Veer niet uitgesloten.
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« Rechter verzet zich tegen advocaten-boek KPMG-aanklacht-site weer in de lucht »

Website voor klokkenluider Vanunu
Gepubliceerd door admin 18 april, 2004 in Klokkenluiders. 

ISRAEL BLIJFT VANUNU TREITEREN

Mordechai Vanunu was van 1976 tot 1985 technicus bij Isra?l?s nucleaire installatie Dimona in de 

Negev-woestijn. Hij ontdekte dat daar nucleaire wapens werden geproduceerd. Via de Engelse krant 

Sunday Times bracht hij tal van feiten naar buiten waardoor bekend werd dat Isra?l op dat moment 

al ruim 200 kernkoppen had gefabriceerd. In het geheim uiteraard, zonder democratische controle. 

Op 30 september 1986 werd Vanunu van London naar Rome gelokt waar hij door de Isra?lische 

geheime dienst werd verdoofd en ontvoerd naar Isra?l. In een gesloten rechtszitting werd deze 

klokkenluider veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens landverraad en spionage. 

 
Vanunu werd 11 jaar ge?soleerd gevangen gehouden en mocht slechts sporadisch door familie of 

advocaten worden bezocht. Pas in 1998 werd zijn isolement opgeheven omdat hij niet langer 

relevante informatie openbaar zou kunnen maken. 

Na 18 jaar is het eindelijk zo ver: Vanunu wordt op 21 april 2004 vrijgelaten uit de Isra?lische 

gevangenis. Goed nieuws natuurlijk, en zeker een felicitatie waard. Maar? Het ziet er naar uit dat 

Vanunu onmiddellijk na vrijlating onder huisarrest wordt geplaatst en afgeschermd wordt van de 

buitenwereld. Via Vanunu.nl kunt u daarom niet alleen Vanunu feliciteren, maar tevens kunt u Isra?l 

oproepen om hem ?cht vrij te laten. Hij kan immers toch geen relevante informatie meer 

wereldkundig maken, zoals Isra?l al in 1998 erkende. 

Mordechai Vanunu volgde zijn geweten en zijn onthulling was zeer belangrijk voor de non-proliferatie 

van kernwapens in de wereld. Wij vragen u om hem een hart onder de riem te steken middels een 

felicitatiebericht, en om Isra?l op te roepen hem ?cht vrij te laten. Want voorvechters van vrede 

verdienen geen straf maar steun. 

Harry van Bommel, Tweede-Kamerlid SP 

Krista van Velzen, Tweede-Kamerlid SP 

Anja Meulenbelt, Eerste-Kamerlid SP

34 Reacties op “Website voor klokkenluider Vanunu”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 12:59 

Wanneer gaan jullie eens wat nuttigs doen van al die belastingcenten die jullie in Den Haag verkwanselen?
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Website voor klokkenluider Vanunu at Klokkenluideronline

2.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 13:33 

Ik zou me maar eens wat nadrukkelijker gaan bezighouden met de activiteiten van de “heer” Dr. A. Q. Kahn, 
Pakistaans kerngeleerde en niet te beroerd om zijn kennis toegankelijk te maken voor bepaalde “landen”.

3.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 15:35 

Iemand die bij Defensie gaat werken en precies weet wat hij daar gaat doen, en die vervolgens militaire 
geheimen naar buiten brengt, is geen klokkenluider maar een landverrader. 

De handtekeningen van neo-stalinist Van Bommel en de al decennialang totaal geflipte Meulenbelt kunnen 
nauwelijks als aanbeveling gelden.

4.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 16:08 

Die van Bommel en zijn club zijn toch al lang niet meer serieus te nemen.

5.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 18:56 

Ach ja, de SP. Hoe voorspelbaar. Zucht. Ik…. ach laat ook maar. Iedereen weet toch wel hoe deze 
Stalinistische, ‘politiek-correcte’ club van Goelag-adepten in elkaar steekt. Werkelijk ziende blind, deze figuren. 
En nog op democratische wijze gekozen ook, beste mensen. Maar ach, heeft destijds ook niet ene - ook 
democratisch gekozen - Adolf H. op democratische wijze diezelfde democratie om zeep geholpen? IK zou deze 
SP-figuren, als de pleuris straks ?cht uitbreekt, niet gaarne aan mijn zijde hebben. Ze zijn mij te labiel, 
namelijk. Sun-Tzu: ken uw vijand, en……

6.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 19:04 

Iemand schreef: “Ik zou me maar eens wat nadrukkelijker gaan bezighouden met de activiteiten van de “heer” 
Dr. A. Q. Kahn, Pakistaans kerngeleerde en niet te beroerd om zijn kennis toegankelijk te maken voor bepaalde 
“landen”.”

Ja inderdaad. En dan hoop ik dat ze het opnemen voor klokkenluider Frits Veerman. Heer van Bommel en 
mevrouw Van Velzen, bekijkt U even deze uitzending: 
http://www.omroep.nl/rvu/index.html#@http://www.omroep.nl/rvu/berichten/2001/november/veerman/
welcome.html

7.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 19:08 

Zoals ik al in mijn reactie aan Vanunu schreef: de S.P. doet het voorkomen alsof we hier met een onschuldig 
slachtoffer te maken hebben. Dat is natuurlijk niet zo. 
In het vroeger zo door de S.P. aanbeden China van Mao werd je voor h??l wat minder een kopje kleiner 
gemaakt. En nu nog steeds! Ook in de rond Isra?l liggende Arabische staten wordt op een dergelijk vergrijp met 
de doodstraf gereageerd. Daarmee vergeleken is 18 jaar relatief mild. De volle tijd uitzitten trouwens, kennelijk 
g??n automatische kwijtschelding van 1/3 van de straf zoals in ons landje. Streng, maar niet overdreven.

Het publiceren van zulke vitale militaire informatie wordt overal ter wereld als hoogverraad beschouwd. Het is 
toch niet zo dat de S.P., nu het Isra?l betreft, ineens van mening is dat dat in dit geval niet zo is? 
Isra?l, dat continu in strijd leeft met de buurlanden, zou in de optiek van de S.P. zulke gedragingen ongestraft 
moeten tolereren daar waar de buren onmiddellijk met het kromzwaard reageren?

De S.P. lijkt dusdanig met het Hollandse gedoogvirus te zijn besmet dat zij dit zelfs naar Isra?l wil exporteren. 
Hoe zit het overigens met de door de S.P. zo geliefde Palestijnen? Zouden zij een dergelijke actie net zo door de 
vingers hebben gezien als de S.P. nu van Isra?l verlangt? 

Vraag het eens aan ze, Harry!

8.  Francis 

19 Apr 2004 om 19:11 

Bovenstaande reactie (Anoniem op 19 apr, 2004 - 19:08) was overigens van Francis. (Vergeten in te loggen)

9.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 20:35 

Ik heb in het verleden nog op de SP gestemd. 
Hoe is het mogelijk dat ik ooit zo stom ben geweest. 
Ik ben nu gelukkig van gedachten veranderd. 
Met van Bommel zal dat waarschijnlijk nooit gebeuren.
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●     8 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165390 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
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10.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 21:10 

grappig dat er niets staat over de financiele contract van vanunu met times: 
100,000$ contant + 40% van syndicatie + 25% van een mogelijke boek-deal.

vanunu voelde zich gediscrimineerd omdat hij marokaan is, klinkt bekend huh?

11.  Anoniem 

20 Apr 2004 om 08:33 

Cidi zeker

12.  Anoniem 

21 Apr 2004 om 11:41 

SP zeker

13.  Anoniem 

21 Apr 2004 om 12:40 

“SP Kamerleden blijven Israel treiteren” 

lijkt me een beter kopje boven dit stuk. 

En meneer van Bommel, als u de volgende keer weer eens op kosten van de nederlandse belasting betaler de 
“palestijnse gebieden” gaat bezoeken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om eens na te vragen in wiens zakken die 
330 MILJOEN EURO aan europese subsidie die we de laaste jaren aan de club van Arafat hebben gedoneerd nu 
eigenlijk verdwenen zijn?!

14.  Anoniem 

22 Apr 2004 om 16:58 

Zou u dan ook meteen willen kijken waar de Europese subsidies voor het enige “DEMOCRATISCHE” land in het 
Midden-Oosten naartoe gaan ?

Hoogverraad = Hoogverraad. 
Kidnapping = Kidnapping

15.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 13:21 

Verongelijkt zeker

16.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 16:40 

Dat de heer Vanunu zich heeft afgekeerd van het jodendom. 
Dat hij de staat Israel ontkent en graag een Palestijnse staat ziet waar joden 
samen met arabieren en palestijnen leven is natuurlijk de steunbetuiging van de s.p. 
volledig waard. Als landverrader past het wel bij de s.p.

17.  Anoniem 

25 Apr 2004 om 00:04 

Op bovenstaande reacties zou je ook als volgt kunnen reageren: in het geheim kernwapens ontwikkelen dat 
mag zeker omdat het Israel betreft. 
Totaal zinloze reacties, wellicht surfte men nog even naar de site na het cafebezoek om nog maar wat eruit te 
flappen.

18.  Anoniem 

25 Apr 2004 om 00:06 

Op bovenstaande reacties zou je ook als volgt kunnen reageren: in het geheim kernwapens ontwikkelen dat 
mag zeker omdat het Israel betreft. 
Totaal zinloze reacties, wellicht surfte men nog even naar de site na het cafebezoek om nog maar wat eruit te 
flappen….

19.  Anoniem 

25 Apr 2004 om 21:44 

Vanunu is een landverrader die met z’n verhaal ook nog rijk dacht te worden, maar Israel heeft er gek genoeg 
baat bij gehad -omringende landen schrokken van de kernmacht als buurland. 
Mijns inziens heeft Israel alle recht kernwapens te bezitten met overjaloerse buren als Iran, Irak enandere 
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landen die Israel liever zien verdwijnen. 
VANUNU ZAT MET ALLE RECHT VAST! 
J. Rademaker

20.  Anoniem 

27 Apr 2004 om 14:25 

Nou, een deel van die 330 miljoen zal ongetwijfeld verdwenen zijn in de zakken van Arafat en co., nooit vies 
van een beetje corruptie. Van de rest is onder andere een haven gebouwd, die na afbouw onverwijld gesloopt 
werd door Israelische bulldozers, “uit veiligheidsoverwegingen”. 

Elk verhaal heeft 2 of meer kanten, beetje jammer dat heel veel bezoekers van deze site daar blind voor 
schijnen te zijn.

21.  Anoniem 

27 Apr 2004 om 15:08 

Iran en Irak buurlanden van Israel? In godsnaam zeg, het niveau moet niet veel lager worden dan dit… pak een 
atlas for *****’s sake!

Iran en Irak zijn nauwelijks een bedreiging te noemen voor Israel, ook niet 18 jaar geleden… die landen hadden 
het toen veel te druk met elkaar. Er waren (en zijn) inderdaad wel landen in de regio die Israel liever zien 
verdwijnen, maar feit is gewoon dat Israel militair oppermachtig is in de regio, en dat altijd in haar bestaan 
geweest is (ze hebben iedere oorlog in ieder geval met groot machtsvertoon gewonnen). Bovendien beschikt 
Israel immer over steun van de VS, waarmee de overbodigheid van de atoomwapens me sowieso wel lijkt 
aangetoond.

Wat erger is, de atoomwapens die Israel maakte waren tegen ieder internatinaal verdrag, dus tegen 
internationaal recht. (wederom geschonden met de kidnapping van Vanunu). Iemand die daar de noodklok over 
luidt is, in de optiek van Israel, een landverrader, dat zeker. Maar een klokkenluider ook… ongeacht wat de 
meeste lezers van deze site van de SP vinden.

22.  Anoniem 

3 Mei 2004 om 23:32 

Nounounou, wat een stelletje fanatieke sufkoppen hier.

Komt het niet bij iemand op om eens te reageren op de inhoud van wat er in het artikel staat?

Vanunu is een klokkenluider, die een illegale toestand aan de kaak stelt (alleen de Grote 5 mogen kernwapens 
hebben, naar het schijnt - die nucleaire troep van Israel is daarmee net zo illegaal als die van Iran of Noord-
Korea).

Op een klokkenluiderssite zou je daar enig begrip voor verwachten. Maar dit is allang geen klokkenluiderssite 
meer: gewoon de zoveelste rechtse frustratentent waar alles wat “links, islamitisch of arabisch” is verrot wordt 
gescholden, zonder onderbouwing met feiten of zelfs maar aandacht voor feiten.

Jammer, klokkenluiders zijn namelijk geen ratten of verraders, maar nuttige mensen in de samenleving. Ze 
verdienen dan ook beter dan een schreeuwerige hetzesite zoals deze.

23.  Francis 

4 Mei 2004 om 01:25 

Zal allemaal best zo zijn, beste jongen, feit blijft echter dat Vanunu militaire geheimen heeft verraden en dat 
wordt in elk land ter wereld streng bestraft, ook (en waarschijnlijk vooral) in de landen waarvan jij mogelijk het 
regime bewondert/bewonderde. Noem er eens ??n waar dit niet als hoogverraad wordt beschouwd en bestraft. 
De buurtjes van Isra?l hebben daar overigens standaard de dodencel voor gereserveerd. Vriend Saddam bracht 
ze voor heel wat minder om en denk je dat Jasser Arafat zoiets door de vingers zou zien?

Vanunu wist dat natuurlijk net zo goed als jij en ik, vandaar dat hij naar het buitenland vluchtte. Vergeefs, dat 
wel. De Isra?li’s zijn in zulke dingen erg goed, dat moet je ze nageven.

De ‘rechtse frustraten’ op deze site, zoals jij ze zo elegant beschrijft, hebben vooral in de reacties op het stukje 
van Harry van Bommel duidelijke argumenten aangedragen voor hun standpunten. Opmerkelijk is dat jij in 
jouw reactie daarop geen enkel weerwoord hebt.

Een klokkenluider mag best een klok luiden, maar hij moet daarvoor dan ook de verantwoording nemen als het 
om staatgeheimen gaat. 
Diegene die een zware klok luidt moet niet piepen als er een grote klepel naar beneden komt.

24.  Francis 

4 Mei 2004 om 01:32 

Aan het feit dat je de reactie twee keer plaatste zou men kunnen vermoeden dat jij degene bent die na het caf?
bezoek de pagina dubbel zag.

25.  Francis 

4 Mei 2004 om 01:41 

Ben je de talloze scud-raketten van Irak op de Isra?lische steden vergeten gedurende de eerste golfoorlog? 
Geen 18 jaar geleden, maar 13 jaar, maar ja het geheugen is voor sommigen wel erg kort, nietwaar? 
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Ben je ook het fijne en uitermate vriendschappelijke bezoek van Arafat aan Saddam in die tijd vergeten?

Pak een geschiedenisboek for ***sake!

26.  Anoniem 

12 Mei 2004 om 04:41 

Goed, ik zal mijn punt nog maar es herhalen, in korte, duidelijke zinnetjes, aangezien het niet helemaal 
begrepen schijnt te worden… Israel is sinds haar stiching in militair opzicht oppermachtig geweest. Ze heeft 
elke oorlog gewonnen. Ze bezit steun van de VS; de grootste atoommacht en met een grote concentratie 
troepen in de regio van Israel (altijd zo geweest). Haar atoomprogramma was dus toen Vanunu de klok luidde 
18 jaar terug, naast volkomen illegaal in internationaal-rechtelijk opzicht, ook nog eens overbodig. Zeker ten 
opzichte van de eerder aangehaalde landen Irak en Iran, die in de tijd dat dit speelde met elkaar in oorlog 
waren. 

Dat 5 jaar later Iraq, in oorlog met een coalitie van landen die veel sterker was, “talloze” scuts afvuurde op 
Israel (in een laatste desperate poging van Saddam de Israelisch een vergeldingsactie uit te laten voeren en zo 
de islamitische wereld achter zich te krijgen) veranderd daar heel weinig aan. 

Wel heel interessant, hoe je iets dat in 1991 gebeurde opvoerd als argument voor het atoomprogramma van 
Israel tot 1986… misschien toch zelf maar een geschiedenisboekje ter hand nemen Francis?

27.  Aalegeiz 

2 Aug 2004 om 16:49 

Een aantal deelnemers vindt het geen enkel punt dat iemand jarenlang een isoleercel ingaat omdat hij 
wereldkundig heeft gemaakt dat een land illegaal WMD?s maakt.

Een aantal Iraakse vluchtelingen beweerden dat er WMD?s in Irak waren, wat reden genoeg was voor de VS om 
het land te confisqueren.

U mag het zeggen, wie is de grootste boef: Vanunu of Bush?

28.  Anoniem 

2 Aug 2004 om 17:11 

Glaasje te veel op?

29.  Anoniem 

15 Aug 2004 om 09:59 

Jij wilt feiten en onderbouwing? HIER:

“Alleen de 5 grote landen mogen kernwapens hebben.” 
Pardon? Wie bepaalt welk land wat mag hebben? Als een land het voor zijn verdediging nodig acht die rommel 
te ontwikkelen, dan kun je dat alleen maar mogelijk maken door te zorgen voor een situatie waarin dat land 
van mening is ze NIET nodig te hebben. 
Dan is het wel even interessant wat er vooraf ging aan de beslissing van Israel om die wapens te ontwikkelen.  
- 1948: Israel werd bij oprichting (in 1917 door voorloper van VN bedacht) aangevallen door de legers van 5 
Arabische Landen en 1 leger met zgn ‘Irregulars’. Er vluchtten toen circa 700.000 palestijnen, die in Arabische 
landen in vluchtelingenkampen werden gestopt. Uit die landen vluchtten circa 700.000 Joden (die daar al 
honderden jaren woonden!!!), met achterlating van alles, die in Israel aan een ‘bestaan’ werden geholpen. We 
kunnen het Israel niet kwalijk nemen dat zij WEL voor hun soortgenoten hebben gezorgd, terwijl Arabieren hun 
Palestijnse broeders gewoon dood hebben laten vallen.  
- Jaren ‘50: Israel werd doorlopend aangevallen door Irregulars en beschoten door Syri? en Egypte. Na een 
korte oorlog nam de VN posities in rond Israel om haar veiligheid te garanderen. De Synai werd een wapenvrije 
zone en geen van de landen mochten zware wapens inkopen.  
- 1967: Syria besloot de loop van de Jordaan om te leggen, zodat Israel geen vers water meer zou hebben, 
Egypte sloot de Rode Zee en Suez af voor vrachtverkeer naar en van Israel. Tel daar even bij op, dat Egypte in 
de jaren ‘60 chemische wapens gebruikte (tegen Arabische broeders van Saoedi Arabi?) in de 
‘ondersteuningsoorlogen’ in Yemen … De VN liet zich vervolgens zonder slag of stoot wegsturen, accepteerde 
alle blokkades en accepteerde zelfs, dat Egypte tegen alle regels in, 100.000 man en 2500 tanks de Synai in 
reed. Terwijl er in de Arabische wereld door de leiders de hele dag van de ‘vernietiging’ van Israel werd 
gesproken, bleef Israel tot het laatst toe bij de VN vechten voor vrede. Terwijl Frankrijk, Engeland en de VS de 
wapenembargo’s respecteerden (en Israel mondjesmaat van wapens voorzagen), stuurde Rusland hele 
wapenschuren richting Middenoosten: Egypte alleen al ontving 200 moderne straaljagers (incl. 
bommenwerpers), 2500 tanks en vele duizende pantservoertuigen. Nederland heeft toen nog aangeboden 
schepen naar de Rode Zee te sturen om vrachtverkeer te controleren, zodat de blokade tegen Israel kon 
worden opgeheven. Toen de Arabische landen alle vredesvoorstellen afwezen, de rode zee vol stopten met 
zeemijnen .. toen viel Israel aan.  
- 1973: Israel werd aangevallen door alle Arabische landen en weer stond de VN erbij en keek er naar.

En dus besloot Israel in het PARLEMENT dat er een eigen verdediging bedacht moest worden die ‘afdoende’ zou 
zijn. Dat betekende dus: kernwapens. PARLEMENTSBESLISSING dus.

Deze Klokkeluider heeft verder regels overtreden en wordt aldus gestraft door een RECHTER.

Nou, in Israel zijn alle overheidsdocumenten na 30 jaar openbaar. Je kunt dus ALLES nalezen (als je Hebreeuws 
goed genoeg is, pff).

Dat gezegd, daag ik de rest uit om mij: 
- E?n Arabische democratie te noemen. 
- E?n Arabisch land te noemen, waar de overheidsdocumenten na 30 jaar ook openbaar worden gemaakt.

30.  Anoniem 
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16 Aug 2004 om 16:19 

U vind Israel dus een democratisch land en geen theocratie?

Hoeveel bewoners van Israel mogen er stemmen en hoeveel niet?

Zegt het woord ‘apartheid’ u iets?

31.  Anoniem 

16 Aug 2004 om 17:47 

Iedereen vanaf 18 jaar mag eens in de vier jaar het parlement (Knesset) kiezen. 
Het woord apartheid zegt mij niets… althans niet in dit verband!

Groeten van een andere anonieme schrijver!

32.  Anoniem 

18 Nov 2004 om 21:23 

Harry van Bommel is de waare opvolger van Mussert. De NSP zou ik zeggen. Een heel fout mannetje. Die 
Meulenbelt neemt niemand serieus.

33.  Anoniem 

10 Sep 2005 om 08:51 

10 september 2005

Agnes van Ardenne

En weer speelt Nederland voor Gekke Henkie. Minister Agnes van Ardenne wil 10 miljoen euro belastinggeld aan 
de Palestijnen geven voor, wat zij noemt, de ‘wederopbouw? van de Gazastrook. 

Bijna alles is fout aan dit plan van de CDA-minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Om te beginnen het 
woord ‘wederopbouw?, dat in het Nederlands verbonden is met het herstel van de oorlogsschade aangebracht 
door de Duitsers. Door deze term te gebruiken doet Van Ardenne net of het de schuld van Isra?l is dat de 
Gazastrook in problemen verkeert, terwijl dit toch vooral te wijten is aan de Palestijnen zelf.

Erger is dat Van Ardenne en haar ambtenaren blijkbaar de berichtgeving zijn vergeten rond de dood van Yasser 
Arafat. De Palestijnse leider, zo bleek, had zo?n beetje alle hulpgelden, belastinginkomsten en collectes in eigen 
zak gestoken. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes schatte zijn priv?vermogen in 2003, een jaar voor zijn dood, 
op 3 miljard dollar. Volgens het Internationaal Monetair Fonds, geen onbekende voor Van Ardenne en haar 
ambtenaren, is in 1999 een bedrag van 898 miljoen dollar uit de Palestijnse kas verdwenen en overgemaakt 
naar onbekende buitenlandse rekeningen. Mevrouw Arafat ontving een maandelijkse toelage van 100.000 dollar 
om in Parijs een beetje behoorlijk te kunnen leven.

Is het niet logischer als de Palestijnen eerst Arafats erfenis aanspreken? Mocht er dan nog geld tekort zijn, dan 
kan mevrouw Van Ardenne mogelijk haar geloofs- en partijgenoot Dries van Agt vragen naar een paar 
schatrijke Arabische oliestaten te reizen. De oud-premier, die zo begaan is met het lot van de Palestijnen, weet 
wellicht een paar sjeiks over te halen om eindelijk iets van hun onmetelijke rijkdom af te staan aan het 
broedervolk in de Gazastrook.

Publicatiedatum: 10 september 2005 
Auteur: Arendo Joustra 

34.  lvd meulen 

20 Feb 2008 om 22:34 
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Rechter verzet zich tegen advocaten-boek
Gepubliceerd door admin 13 april, 2004 in Rechterlijke macht. 

WESTENBERG: MIJN EER EN GOEDE NAAM WORDEN AANGETAST

nu met alle bijbanen van deze buitengewoon druk bezette rechter

“Bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters 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. Nederland lijkt wel 

te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons 

poldermodel.” 

Dit citaat aan het einde van het vierde hoofdstuk van het boek Topadvocatuur van journalist Micha 

Kat, afkomstig van de ervaren ‘topadvocaat’ Hugo Smit, partner bij Simmons & Simmons Trenite in 

Rotterdam, was voor de genoemde rechter J.W. Westenberg aanleiding een advocaat in de arm te 

nemen en een brief te sturen naar Smit, auteur Kat en de uitgever van het boek. 

 
Mr. H. Boukema van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn stelt hierin: “Mr. Westenberg maakt bezwaar 

tegen beweringen in het boek Topadvocaten (de titel is foutief; een blunder van deze advocaat) met 

de strekking dat hij zich niet als onafhankelijk en onpartijdig rechter heeft opgesteld in procedures 

waarbij mr. Smit betrokken was. Mr. Westenberg werpt die aantijging verre van zich. Hij maakt 

bezwaar tegen de aantasting van zijn eer en goede naam. Ik nodig u uit mij met een termijn van tien 

dagen aan te geven op grond waarvan u een rechtvaardiging voor de gesignaleerde aantijgingen 

meent te hebben.” Deze termijn verliep op 12 april maar sedert is niets meer van Boukema 

vernomen. 

Mr. Westenberg heeft de Haagse rechtbank (waar hij vice-president was) inmiddels verlaten en 

maakt thans onderdeel uit van de zogeheten Vliegende Brigade van rechters die her en der in het 

land brandhaardjes moeten blussen.

Volgens de auteur van het boek Kat is er ‘meer dan voldoende bewijs’ om aan te tonen dat 

Westenberg in de procedure in kwestie (inzet was de macht over talrijke hectares grond rond 

Schiphol; het ging om honderden miljoenen) partijdig is geweest en vooringenomen. Zo beschikt hij 

over bewijzen dat Westenberg alvorens vonnis te wijzen uitvoerig heeft gebeld met de advocaat van 

een van de partijen. Ook wijst hij erop dat Westenberg zich uiteindelijk uit deze zaak heeft moeten 

terugtrekken nadat er een wrakingsverzoek tegen hem was ingediend. Westenberg zou door zijn 

extreem partijdige optreden in deze zaak (ondermeer schofferen en interrumperen van advocaat Smit 

van Chipshol terwijl de wederpartij ruim baan kreeg) waarover uitgebreid is gecorrespondeerd met de 

toenmalige rechtbankpresident Van Delden zelfs gedwongen zijn geweest zijn toppositie op de 

Haagse rechtbank op te geven zodat hij zijn dagen nu moet slijten als lid van de in weinig aanzien 

staande Vliegende Brigade. 
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Naast en bovenop dit alles zijn er ook nog persoonlijke banden bloot te leggen tussen Westenberg en 

de door hem bevoordeelde procespartij; zo waren Westenberg en Harry van Andel, de voornaamste 

tegenstander van Chipshol in de machtsstrijd om de dure gronden rond Schiphol, jarenlang 

buurmannen aan de Dunne Bierkade in Den Haag. Westenberg is tevens een van de zeer weinige 

rechters in ons land die weigeren afstand te doen van hun commissariaten. Westenberg is in elk 

geval commissaris (zie ook zijn talrijke andere bijbanen) bij Holland Engineering Consultans in Alphen 

aan den Rijn. Het wordt als onwenselijk gezien dat rechters commissariaten bekleden, maar 

Westenberg grossierde erin: op een gegeven moment had hij er vijf tegelijk. Telefonisch geeft de 

rechter aan dat er inmiddels vier ‘niet meer lopen’. Het extreme aantal nevenfuncties dat deze 

rechter er thans nog op nahoudt doet de vraag opwerpen waar Westenberg nog tijd vindt voor 

zittingen, laat staan voor ampele overwegingen die een goed onderbouwd vonnis vooraf dienen te 

gaan.

Het geval-Westenberg komt bovenop andere zaken die een sterke wissel trekken op de integriteit van 

de zittende magistratuur in Nederland. Bij de rechtbank in Amsterdam (begin maart) bleek een 

rechter een onmogelijk vonnis te hebben gewezen om zijn broer, een projectontwikkelaar, uit de wind 

te houden en een ex-vice president van de rechtbank te Maatstricht lijkt thans middels klassenjustitie 

extreem mild te worden gestraft voor zedendelicten in de sfeer van kinderporno.

21 Reacties op “Rechter verzet zich tegen 
advocaten-boek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Apr 2004 om 13:56 

Dat rechters uitgebreid telefonisch overleg hebben met een advocaat alvorens met vonnis te komen, dat is bij 
de Arrondissementsrechtbank te Den Haag niet ongewoon. 

Of het wel of niet “mag”, dat kan ik als niet-jurist niet beoordelen. Wel weet ik uit ervaring, dat het wel gebeurt.

H.g.

2.  Anoniem 

15 Apr 2004 om 00:32 

Dit komt door het aura van onpartijdigheid, (oneindige) wijsheid en onfeilbaarheid dat willens en wetens door 
de media is gecreeerd. Zo’n 10 jaar geleden werd er naar hartelust over “de rechter” dit en “de rechter” dat 
gesproken. Nooit bij naam (m.u.v. presidenten, etc.). Nooit werd er een link gelegd dat “de rechter” eigenlijk 
“een rechter” is en dat dit ook maar een mens is, met alle zwakheden van dien.

Even inhoudelijk. “gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de 
zaak”, aldus Smit. 

“niet als onafhankelijk en onpartijdig rechter” is dus blijkbaar een conclusie van meneer het rechtertje zelf. En 
mogelijk dus een schoentje, dat past. Want babbelen met een procespartij buiten de orde van de rechtszaal om 
word niet ontkend en is dus blijkbaar geen probleem. Vanwaar komt dan plotseling “niet onafhankelijk en 
onpartijdig” om de hoek kijken? 

“Volgens [Micha] Kat is er ‘meer dan voldoende bewijs’ (…) Zo beschikt hij over bewijzen dat Westenberg 
alvorens vonnis te wijzen uitvoerig heeft gebeld met de advocaat van een van de partijen”. Smit beweerd dat 
Westenberg heeft gebeld, Kat kan het bewijzen. Dat gaat nog leuk worden!

Het is natuurlijk een schande dat deze rechter, die de wetgeving omtrent het opgeven van nevenfuncties 
gewoon aan zijn laars lapt, plotseling de vermoorde onschuld uithangt. Maar goed, hoe meer ruchtbaarheid aan 
dit soort zaken word gegeven, hoe beter. Maar, hoe bedoeld u “een van de zeer weinige rechters in ons land die 
weigeren hun commissariaten op te geven”? Lees de brief van Paul Ruijs aan Mr. J. Westhoff eens op ‘De 
Gezonde Roker’.

3.  Anoniem 

16 Apr 2004 om 12:26 

Westenberg vindt zelf dat bellen met advocaten getuigt van een partijdige houding en dat met die stelling zijn 
eer en goede naam is aangetast. Dus als er bewijzen zijn dat hij gebeld heeft hangt hij en moet hij worden 
geschorst! Ben benieuwd wat zijn advocaat nu gaat doen.
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4.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 17:19 

Of Westenberg het inderdaad niet zo nauw neemt met de noodzakelijke onpartijdigheid weet ik niet. Minstens 
zo belangrijk is dat hij simpelweg incompetent is. Voor een deel pleit hem dat zelfs vrij: hij kan immers talloze 
verkeerde en onlogische beslissingen van hemzelf noemen waarin hij geen dubbele pet op had. In 
advocatenkantoren is “een Westenberg” overigens een begrip. Hiermee wordt een onjuist en tevens 
onbegrijpelijk vonnis bedoeld. Zijn verbanning naar de vliegende brigade (en denk niet dat hij daar minder 
schade aanricht) houdt onder meer verband met de manier waarop hij met rechters in opleiding omging. 
Inmiddels mag hij niemand meer opleiden. Een troost voor Westenberg slachtoffers: als je in hoger beroep gaat 
is de naam Westenberg onder het bestreden vonnis al een argument op zich. Nadeel is natuurlijk dat je twee 
jaar en twintigduizend euro verder bent. Het kan verkeren….

5.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 17:51 

Westenberg is dus niet alleen een onbetrouwbare maar ook een incompetente rechter? Dat lijkt me wel heel ver 
gaan: wie komt er met de bewijzen?

6.  Anoniem 

21 Apr 2004 om 10:16 

Ik las onderstaande opmerking:

“Lees de brief van Paul Ruijs aan Mr. J. Westhoff eens op ‘De Gezonde Roker’”.

Hebben jullie hiervan het website-adres?

7.  Anoniem 

21 Apr 2004 om 11:44 

Dat er nogal wat incompetente rechters zijn, dat kan ook ik uit ervaring bevestigen. Heb meegemaakt dat in 
vonnis (en pv) gesteld werd dat mensen woord gevoerd hadden, die ueberhaupt niet aanwezig waren op zitting.

Mijn indruk is, dat er nogal wat “low quality” bij rechters en griffiers zit. 
De dames en heren hebben een aanstelling voor het leven en denken bijgevolg, dat gerommel geen kwaad kan.

De schandalen (pedo-rechter, rechter die zaak broer behandelt) spreken ook voor zich. Ach, en de overheid 
maakt zich er niet druk over…….

8.  Anoniem 

21 Apr 2004 om 23:40 

Alleen een maatschappij die voor 90% bestaat uit sukkeltjes geeft zijn rechters zoveel macht. De meesten zijn 
(ex)- lid van een zeer “achtenswaardige” dispuut. U weet wel zo’n gezelschap voor onzekere jonge 
adolescenten…. Heel raar dat er dan een “ons kent ons” circuitje gaat ontstaan… 

De oplossing zit hem in de gekozen rechter en juryrechtspraak. We the people….Maar dan zal ik wel weer een 
“populist”zijn….

Even een waarschuwing voor de heren rechters…De overheid in Nederland heeft het geweldsmonopoly dus ik 
kan mijzelf en mijn geliefden niet afdoende verdedigen tegen al die schoften die jullie na een moord na 18 jaar 
weer op mij loslaten.. 
Die overheid faalt, naar mijn bescheiden mening zwaar, in de bescherming van haar goedwillende burgers 
tegen de Murats Demir van dit land… 

Als jullie denken dat ik 18 jaar ga accepteren dan heb jullie het heel erg mis…En de wereld zal dat weten ook….

Laten we hopen dat mijn woorden voor een deel profetisch zijn….Denk er maar aan bij je volgende vonnis! 
levenslang staat echt in de wet…goed zoeken…Sterker nog…dat is “uitonderhandeld” in ruil voor afschaffing van 
de doodstraf…Ja toen polderden ze ook al…

9.  Anoniem 

22 Apr 2004 om 10:22 

Wie weet van welk dispuut Westenberg lid was en wie daarin zaten?

10.  Anoniem 

3 Mei 2004 om 17:44 

De heer Westenberg is ooit beroemd geworden toen hij een buitenlandse mogendheid,de staat ZAIRE (Congo), 
in een vonnis failliet verklaarde.

11.  Anoniem 

8 Mei 2004 om 14:43 

De klokkenluiders schreven: “en een ex-vice president van de rechtbank te Maatstricht lijkt thans middels 
klassenjustitie extreem mild te worden gestraft voor zedendelicten in de sfeer van kinderporno.”
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‘zedendelichten in de sfeer van kinderporno’ klinkt wat vaag. Peter R. de Vries maakt het wat concreter: 

“Rechter F. had bijvoorbeeld de film ‘Platino 5 - Heisses Bankok’ in bezit. Inhoud: onder meer twee jongens van 
12 en 13 jaar (!) die oraal en anaal seksueel contact hebben met anderen. En ook op de diskettes was duidelijk 
dat de afgebeelde jongens geen brommer mochten rijden, maar wel vergaande seksuele onderlinge contacten 
hadden. Op bestand ‘2boys’, zo staat letterlijk in het vonnis, is een naakte jongen van ‘11 ? 12 jaar te zien. 
Naast hem ligt een tweede naakte jongen van ongeveer dezelfde leeftijd. Deze tweede heeft de erectie van de 
eerste in zijn mond’. Enzovoorts, enzovoorts.” (Bron: www.peterrdevries.nl)

12.  Anoniem 

9 Mei 2004 om 12:45 

De rechter is Linker

13.  Anoniem 

11 Mei 2004 om 15:56 

ja http://www.degezonderoker.nl

14.  Anoniem 

15 Mei 2004 om 14:46 

Ik weet bijna zeker dat corruptie en vriendjespolitiek bij leden van het OM heel gewoon is. Laat ik dat nu zelf 
ook ervaren hebben.

15.  Anoniem 

29 Mei 2004 om 02:39 

Wat een misselijkmakend zooitje…maar laten we niet vergeten dat “onze linkers” moreel en ethisch zoveel meer 
weten dan het volk der Nederlanden. Een psychopaat hoort natuurlijk niet levenslang achter de tralies! De 
psychopaat moet door een vriendje van het dispuut “behandeld”worden….Dat er maar veel familieleden van 
“onze linkers”verkracht en vermoord mogen worden door recidiverende psychopaten… daar krijgen die “moreel 
en ethisch hoogstaande” sukkels misschien wat inlevingsvermogen van….

16.  Anoniem 

19 Jun 2004 om 01:23 

En wederom blijkt dat onze linkse extremistjes geen respect hebben voor het democratisch proces. Rita 
Verdonk besmeuren…Gewoon walgelijk en straks de krokodillentranen van hun exponenten in het parlement 
(groen link) op haar begrafenis…Wanneer krijgt justitie die prothese aan haar linkeroog?

17.  Anoniem 

18 Sep 2004 om 07:42 

Westenberg’s advocaat refereert aan boek Topadvocaten, terwijl bedoeld wordt Topadvocatuur.

Dit is toch wel kenmerkend voor de slordige wijze van werken van rechters en topadvocaten. 
Ga zo door, blijf knoeien…

18.  j.rhyn4 

18 Sep 2004 om 12:14 

De vele vormfouten bij de justitie zijn alom bekend…

J. van Rhijn

19.  Anoniem 

5 Nov 2004 om 11:09 

Ach we kunnen er veel over zeggen, maar als je de link over andere bijbanen aanklikt kan de pagina niet 
gevonden worden.Heeft hij die soms laten blokkeren??. 
Kan je nagaan hoe corrupt hij is etc etc.

20.  Anoniem 

29 Sep 2006 om 13:28 

“B-affaire en de rol van de raad van toezicht orde van advocaten in het arrondissement Arnhem” onder 
voorzitterschap van tuchtrechter Winfried Poelmann.

Sinds 1996 voer ik een verbeten strijd tegen de raad van toezicht. Ik breng mijn jarenlange gevecht nu in de 
publiciteit. Tuchtrechter Poelmann dreigt met een  
kort-geding. Hij tracht de “B.affaire” uit de publiciteit te houden. 
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Tuchtrechter Winfried M. Poelmann slaat een heilloze weg in. 

Het openbaar belang eist juist publicatie.

mr hjam peters/alias mr raapie

21.  Anoniem 

29 Sep 2006 om 13:45 

Troostende opmerking

Zoals (misschien) bekend voer ik een verbeten strijd tegen de advocaat/leden van de raad van toezicht 
arrondissement Arnhem. Tuchtrechter Winfried Poelmann is voorzitter.

Tuchtrechter Winfried wil mij verre van hem houden. Winfried heeft mij onder refusal gebracht.

Winfried kan mij verre van hem houden, zijn zwaar belast geweten draagt hij met hem mee. Geen refusal 
mogelijk.

mr hjam peters/alias mrraapie
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« Raad veroordeelt Klokkenluideronline Rechter verzet zich tegen advocaten-boek »

NRC: ‘Geen oorlog in Irak’
Gepubliceerd door admin 8 april, 2004 in Media. 

PURE PROPAGANDA IN NRC HANDELSBLAD

VS-defensieminister Rumsfeld spreekt van een ‘test of will’ voor de coalitie in Irak. Twee bommen 

van 500 pond werden gedropt op een Moskee. Volgens de LA Times beschikken de Iraakse strijders 

over ‘anti-aircraft facilities’ die ze afvuren op Amerikaanse helikopters. Meerdere steden zijn 

inmiddels in handen gevallen van de Iraakse strijders; de soldaten uit de Oekraine hebben zich in hun 

kazerne teruggetrokken. Steeds vaker klinkt het ‘V-word’: Irak is Bush’s Vietnam. En tot slot van dit 

summiere feitenoverzicht weer Rumsfeld: ‘Onze troepen moeten langer blijven en er komen er 

misschien meer bij!’ Desalniettemin schrijft NRC Handelsblad op woensdagavond in een grote kop op 

de voorpagina: ‘Oplaaiend geweld Irak is geen (burger) oorlog’. 

 
Het stuk kan niet anders worden gezien dan als oorlogspropaganda van het type dat we kennen uit 

de meest duistere periodes in de wereldgeschiedenis en doet met name denken aan de Duitse 

verslaggeving uit de eerste wereldoorlog (’im Westen nichts Neues’) die reeds in de jaren twintig door 

Remarque belachelijk werd gemaakt. In lijn met offciele statements uit het Witte Huis (die diezelfde 

Rumsfeld ondermeer uitte op een persconferentie afgelopen woensdagavond) wordt de situatie in 

Irak stelselmatig gebagatelliseerd.  

NRC zegt ondermeer: ‘Het geweld is te herleiden tot specifieke op dit moment in omvang relatief 

beperkte groepen aanvallers’. Het is de redactie die hier spreekt, maar Rumsfeld zei woensdagavond 

letterlijk hetzelfde. Het samenvallen van de fronten en het geweld van verschillende groepen wordt 

zowel door Rumsfeld als door NRC ‘toevallig’ genoemd, hun aanhang bij het Iraakse volk ‘gering’. 

Auteur van het stuk is Carolien Roelants die achter haar Rotterdamse bureautje al eerder enorme 

blunders maakte door de arrogante wijze waarop ze over Irak schrijft.

19 Reacties op “NRC: ‘Geen oorlog in Irak’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

8 Apr 2004 om 11:30 

Geachte redactie,

U overdrijft een beetje vind ik. NRC Hbld. zou zich pas schuldig maken aan “oorlogspropaganda” en “iedere 
schijn van objectiviteit” afleggen indien het blad voortdurend en structureel de Amerikaanse standpunten 
klakkeloos zou overnemen. Daarvan is volgens mij vooralsnog geen sprake. In bewuste krant wordt ook wel 
degelijk kritisch over het Amerikaanse optreden geschreven, b.v. door een columnist als H.J.A. Hofland.

2.  Anoniem 
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8 Apr 2004 om 12:02 

Bepaald niet overtuigend van klokkenluideronline.nl. 

Noodzakelijk doch niet voldoende voorwaarde voor het spreken van ‘propaganda’ is dat de berichtgeving onjuist 
danwel eenzijdig is. Geen van beide blijkt mijns inziens uit de bijdrage van klol.nl. Dat NRC hetzelfde schrijft als 
Rumsfeld zegt wekt argwaan - ook bij mij - maar is niet voldoende voor zo een kwalificatie.

Uw h.c. klokkenluider.

3.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 17:17 

Toch zit er iets gek in die kop van het NRC, het jaarnaal spreek ’s avonds overigens wel over oorloog in Irak. 
OORLOG dus, als je bommen gooit! 
Het bagataliseren van de toestand in Irak zie je bij hen die onze rechtse regering en het bedrijfsleven (dat 
inmiddels aan Irak levert) behagen.

4.  Anoniem 

10 Apr 2004 om 22:32 

Leg mij eens uit: waarom zou NRC dit doen? Waarom? Welk belang dient een propagandistische houding? 
Wordt Nederland binnenkort ingelijfd door de legers van Bush en probeert NRC alvast een wit voetje te halen? 
Lijkt me onzin.

5.  Anoniem 

11 Apr 2004 om 09:46 

Waarom het NRC dat doet? Vraag het hun! +) Wordt u vraagt, is goed, maar is geen argument, het toont aan 
dat die kritiek u niet goed valt. 
We zijn nu een aantal dagen verder en het moge duidelijk zijn dat artikel niet objectief was. Het is OORLOG. En 
het wordt nog een vuile oorlog ook nog, dat er geen reguliere troepen tegenover de coalitie staan opgesteld, 
neemt niet weg dat er gevochten, gebombardeerd wordt. Dat er huurlingen ingezet worden, en minder soldaten 
sneuvelen, maakt het niet minder tot een OORLOG.  
+) Ik kan me bedenken dat het bedrijfsleven wil meedoen aan de wederopbouw en gezien het omslaan van de 
stemming in Nederland - tegen deze oorlog ? het hen niet goed uitkomt. Zou dat kunnen?

6.  Anoniem 

11 Apr 2004 om 16:42 

Het conflict dat ontstaan is de laatste paar weken in Irak is op geen enkele manier te beschrijven met de 
definitie oorlog. Het is gewoon puur zoals het in de NRC wordt beschreven. Dat het zo groot lijkt is alleen door 
de beperkte middelen van het leger, omdat er juist geen oorlog is. Het is niet iets wat zomaar te bestreiden is. 
Dus een NRC dat niet objectief is, is grote onzin!

7.  solatis 

11 Apr 2004 om 18:59 

Is het niet juist dat de redactie hier een bevooroordeelde mening heeft over de situatie in Iraq en daarom zo op 
z’n teentjes is getrapt als een krant schrijft dat de situatie in Iraq nog te overzien is ?

8.  Anoniem 

12 Apr 2004 om 17:47 

L’ ?ditorial du Monde  
Irak, en guerre  
LE MONDE | 09.04.04 | 13h04

9.  Anoniem 

13 Apr 2004 om 13:20 

Inderdaad!

Want je kunt natuurlijk twisten over wat ‘oorlog’ wel en niet is, maar dit gewapend conflict zou ik geen oorlog 
willen noemen. In vrijwel heel Irak i shet rustog en in die gebieden waar gevochten wordt is, het een kleine 
groep. Groepen die in verschillende steden vaak ook nog eens volstrekt ongerelateerd zijn.

Daarmee niet zeggende dat het makkelijk is, dat het daar geen puinhoop is, etc.

Maar in dit geval lijkt mij de NRC kwalificatie beter dan die van het journaal.

10.  Anoniem 

13 Apr 2004 om 14:22 

Exactly my idea! 
Louter het feit dat de NRC globaal hetzelfde zegt als Rumsfeld, wil natuurlijk niet zeggen dat het propaganda is. 
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Dat is net zoiets als zeggen dat alles wat in de Telegraaf staat onwaar is, omdat het in de Telegraaf staat. 
Of had K.O. destijds soms aanwijzingen van het tegendeel als wat NRC beweerde?

En dat er in de aanloop naar de machtsoverdracht, binnenlandse machten zich willen manifesteren en 
buitenlandse de boel saboteren, was te voorzien. Om dit dan meteen al als oorlog te bestempelen, lijkt me juist 
hetzerig, dan wel toegeven aan een (vooringenomen) anti-amerikanisme.

Het is overigens niet de eerste keer dat K.O. (Micha Kat?) zich ietwat vergaloppeert. Dat is jammer, want het 
doet afbreuk aan alle wel juist gesignaleerde ‘misstanden’.

11.  Anoniem 

13 Apr 2004 om 14:24 

Ik heb het bewuste artikel niet gelezen. Toch beweer ik dat Klokkenluider deze keer de plank mis slaat. Andere 
posters voerden al wat argumenten aan. De opmerking “Het stuk kan niet anders worden gezien dan als 
oorlogspropaganda van het type dat we kennen uit de meest duistere periodes in de wereldgeschiedenis en 
doet met name denken aan de Duitse verslaggeving uit de eerste wereldoorlog” is een schromelijke 
overdrijving, bekijk wat oude WOII propaganda filmpje om dit zelf in te zien. Wat u van NRC vindt, vind ik van 
het journaal en actualiteiten.

Het journaal en de actualiteiten rubrieken spreken vaak van ‘de Shi’iten zijn nu ook in opstand gekomen’ of 
woorden van gelijke strekking alsof het alle Shi’iten betreft. Ook wordt gesproken over ‘burger doden’ en 
‘coalitie of US doden’, over dode opstandelingen wordt nauwelijks gepraat. Zijn dat dan die burgerdoden? Dan 
verschijnen er beelden van soms enige tientallen soms wat grotere groepen al of niet met AK’s zwaaiende en 
schreeuwende mannen en jongens, is dat het hele volk? We zagen beelden van Sadr’s ‘tienduizend’ strijders, 
daar zaten weer een hoop gehersenspoelde jochies bij, als het weer op de buis komt let maar goed op. Andere 
beelden, de paar geinterviewden schelden steevast Amerika verrot. Er wordt van Al-Jazeera beelden gebruik 
gemaakt. Van enige nuancering is nauwelijks sprake. Beelden van geinterviewden die tegen de opstand zijn of 
tegen de radicale Sadr worden niet uitgezonden of worden zulke mensen niet geinterviewd? Alleen in de studio 
laat de uitgenodigde Kappa of andere ‘expert’ nog wel eens horen dat niet heel Irak in opstand is.

Je moet flink zappen naar buitenlandse zenders om af en toe ook eens een ander geluid te horen. Het journaal, 
Nova en Netwerk glijden steeds meer af naar eenzijdigheid.

Nog een voorbeeld. In Groningen wordt een scanner park sterk uitgebreid ten behoeve van de inlichtingen 
diensten. Er werd nagenoeg alleen negatief over deze uitbreiding bericht. PVDA en Groen-Links vrouwspersonen 
kwamen aan het woord, natuurlijk ernstig bezorgd. Een Britse communicatie-veiligheids expert schetst een 
beeld van o.a schimmige deals tussen inlichtingendiensten. Wij delen informatie met de Amerikanen, misschien 
ook wel info dat niets met terrorisme te maken heeft. Een anonieme bron uit de inlichtingendienst gooit nog 
wat olie op het vuur van geniep en geheimzinnigheid. Bezorgde omwoners van het park komen aan het woord. 
Een omwoner die vond dat de schotel-park uitbreiding misschien wel een noodzakelijk kwaad was, was niet te 
vinden? Een politicus of expert die de noodzaak of handelswijze verdedigde was niet te vinden?

We worden vaak zo niet vals dan toch zeker wel maar half voorgelicht.

Michiel Mans

12.  Anoniem 

13 Apr 2004 om 18:24 

IK ben het geheel met dhr. Mans eens, Blijkbaar zitten er bij het Klokkenluiders team mensen die dermate 
verblind zijn door hun haat jegens het NRC, niet mijn krant overigens, dat ze de realiteit uit het oog verliezen. 

Vanwege mijn werk lees ik regelmatig tijdschriften als Jane’s defence weekly en Jane’s Intelligence digest. 
Hieruit komt toch een wat ander beeld over de ontwikkelingen in Irak dan dat ons door de PC brigade van het 
Sjoernaal, Netwerk en Nova wordt voorgeschoteld. 

De feiten: Er is geen (burger) oorlog in Irak. Er zijn zeer lokale (in plaats en tijd) gevechten die na een goede 
week al bijna allemaal uitgedoofd zijn. Al-Sadr is een crimineel met een kleine aanhang. Hij wordt gezocht ivm 
met een moord op een gematigd Shi’itisch leider. Zijn militie is een verzameling tuig uit de achterbuurt en 
diestrijden echt niet voor vrijheid en democratie in Irak. 

De Soennieten uit Falujah hebben helaas de pech op de verkeerde plaats en de verkeerde tijd aanwezig te zijn. 
En voordat we al te veel medelijden met hen krijgen, moet men bedenken dat:

- de meerderheid in Falujah niets deed toen de lijken van de Amerikanen werden verminkt en tentoongesteld 
(ook een misdaad volgens het Islamitisch recht).

- deze bevolkingsgroep de recruten leverde voor het moord en martel apparaat van Saddam Hoessein en over 
het algemeen behoorlijk goed boerde in zijn Arabische SS staat. 

Chera Bekker

13.  Anoniem 

13 Apr 2004 om 22:11 

Michel,

Ben het met je eens. Het vreemde is dat de actualiteitenrubrieken dit niet lijken te willen weten, blind of 
navelstaarderij? In de gelukkige omstandigheid mijn talen te beheersen, merk ik dat buitenlandse zenders 
(althans de betere) vaak naar nuancering en naar argumentering zoeken, dit ondersteund met geschiedenis en 
of actuele informatie (en niet met een muziekje). 
TV5 is zo een voorbeeld. Dit is de reden, denk ik, dat ik vanaf het begin het Franse standpunt omtrent de 
Irakoorlog heb kunnen begrijpen, volgen en accepteren. 
Ik ben daar dankbaar om, dankbaar een mening te hebben kunnen vormen, breder dan die uit onze polder. 
Omtrent het artikel in het NRC, inderdaad overdreven om het te vergelijken met de WO2 perioden. Het moet 
gezegd worden, dat het NRC inmiddels de krantenkop in haar internetarchief heeft aangepast, door te schrijven 
geen (burger)oorlog ipv geen oorlog. 
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Geen propaganda, dan tocht wel een vergissing… al of niet bedoeld onze stemming te be?nvloeden (ten gunste 
van bedrijfsleven en toekomstige orders?)

Groetend

Sander Duivenstein

14.  Anoniem 

14 Apr 2004 om 23:58 

Twee bommen van 500 pond werden gedropt op een Moskee. 
Muqtada al-Sadr. Typisch. Grote bek opzetten (en andere, vooral jonge mensen de dood injagen) en dan zelf 
gauw schuilen in een moskee (ja, moskee; kerk of synagoge schrijf je toch ook niet met een hoofdletter?) in de 
“wetenschap” veilig te zijn. Net goed in sommige gevallen de moskee niet meer ‘heilig’ is (kerken zijn dat 
trouwens ook niet). Maar hij kan altijd nog de gastvrijheid van een kleuterschooltje opzoeken, die 
onbaatzuchtige, moedige strijder! 
En gelukkig maar dat de USA slechts over 2 bommen konden beschikken, anders hadden ze er misschien wel 
50 gedropt!

Volgens de LA Times beschikken de Iraakse strijders over ‘anti-aircraft facilities’ die ze afvuren op 
Amerikaanse helikopters. 
Met een paar vanaf de schouder afgevuurde raketten (kan iedereen met een half-uurtje training) schiet je zo 
maar een helicopter neer. Not impressed. Helemaal al niet als hiermee word gesuggereerd dat het een 
formidabele AA-capability betreft.

Meerdere steden zijn inmiddels in handen gevallen van de Iraakse strijders; 
Wow. Meeeeerdere steden! Tsja. Als je niet teveel burgerslachtoffers wil maken ga je niet in stadcentra lopen 
paffen op alles wat beweegt en een wapen vasthoud. Dus trek je je maar tactisch terug. In plaats van lof voor 
deze terugtrekking kun je dat natuurlijk uitleggen als een ‘geweldige overwinning’ van “de Irakis”.

de soldaten uit de Oekraine hebben zich in hun kazerne teruggetrokken. 
Het hadden Nederlanders kunnen zijn. Zolang het gevaar gering is met een flinke grijns op rondlopen, als er 
met scherp geschoten word hup, de kazerne in.

Steeds vaker klinkt het ‘V-word’: Irak is Bush’s Vietnam. 
Vooral uit Democratische hoek, uiteraard. Helaas is de ‘oorlog’ al over en gaat het over enkele verzetshaarden. 
De vlam kan echter snel in de pan slaan, voorzichtigheid is dus geboden. Dat is precies wat de Amerikanen nu 
(proberen te) doen. De radicale geestelijken bestrijden met hun eigen wapens (het geloof) via gematigde 
geestelijken. Voor “redelijke” argumenten is de bevolking niet vatbaar (Saddam hield niet zo van vrij denken), 
voor met een religieus sausje overgoten argumenten wel.

NRC is nog vrij kritisch over de kwestie Irak. 

15.  Anoniem 

16 Apr 2004 om 05:59 

Het NRC is net zo lui als al die andere zogenaamde onafhankelijke kranten die de bezetting in Iraq verslaan. Er 
bestaat geen vrije nieuwsgaring daar en alle berichten worden door de Amerikaanse autoriteiten kant en klaar 
aan de pers afgeleverd. De “pers” is een verlengde van de propaganda afdeling van de Verenigde staten. De 
werkelijkheid is dat het Iraakse volk de Amerikaanse bezetting beu is, er zitten meer mensen in gevangenissen 
dan onder Saddam en de werkeloosheid is ook groter dan ooit, vooral omdat Amerikaanse bedrijven alle 
contracten voor grote projecten in handen hebben. (net of er in Iraq geen technische bedrijven zijn) 
Het is triest dat de pers geen vragen steld, vragen zijn er genoeg maar Het nieuwe Amerikaanse wereldrijk 
heeft de touwtjes stevig in handen. Dat blijkt wel als je kranten berichten naast elkaar legt, wat voor krant dan 
ook en in elke taal, alle berichten zijn identiek, netjes overgenomen van de Amerikaanse persvoorliegers.

16.  Anoniem 

16 Apr 2004 om 10:29 

Wat een slap verhaal van Klokkenluider. Het raakt kant nog wal.Ik ben beter gewend van deze site.

17.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 13:23 

Beste klokkenluiders, jammer dat jullie overboord gaan.  
Het signaleren van misstanden is ??n ding, het zelf gaan opini?ren wat anders. Misschien kun je dat beter 
bewaren voor de site van Oom Theo.  
Dit stukje heeft niets met klokkenluiden of onthullen te maken, het is gewoon een opiniestukje. Prima, maar 
doe niet net of je een grote samenzwering onthuld.  
Persoonlijke aanvallen: ook leuk, maar zouden we een lijstje van die ‘enorme blunders’ kunnen krijgen?  
Stel maar eens wat anders aan de kaak: waarom verschijnen ‘nieuwsanalyses’ op de voorpagina, zowel bij NRC 
als bij Volkskrant (waar jullie blijkbaar geen klokjes hebben, want daar valt genoeg te schrijven)? De feiten 
worden niet eens meer gegeven, er word meteen in de opinie gedoken. 
Is dat ‘pure propaganda’? Natuurlijk niet. Dat is pure onzin van jullie. Wel is het slechte journalistiek.

18.  Anoniem 

31 Mei 2004 om 14:27 

Het regent hier : Hier zitten die vieze Amerikanen weer achter het is niet te geloven wat een gelul

19.  Rop Vermaat 

14 Mrt 2008 om 12:54 
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Beste klokkenluider,

Ik neem aan dat je nu ook inziet dat je de plank volledig hebt misgeslagen; over de werwijze van het NRC en in 
dit geval die van Carolien Roelants. Die op het gebied van de oorlog en Irak altijd objectief is, en zich NOOIT zal 
laten verleiden tot propaganda.

Kortom vind ik jouw kritiek te kort door de bocht. 
En vraag me ik hardop af wat jouw verdiensten zijn. 

Hoogachtend, 

Rop Vermaat

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« ‘PCM laat Jensma nooit vallen’ NRC: ‘Geen oorlog in Irak’ »

Raad veroordeelt Klokkenluideronline
Gepubliceerd door admin 5 april, 2004 in Klokkenluiders. 

RAAD: ANONIEME POSTINGS ZIJN ‘JOURNALISTIEK’

Bij vonnis van 2 april heeft de Raad voor de Journalistiek een klacht tegen deze website van de 

Haagse onroerend goed-tycoon Arie Gerla gegrond verklaard. Gerla had verwijdering gevorderd van 

een aantal diffamerende anonieme postings aan zijn adres in het kielzog van een artikel over Arnold 

Heertje en de Betuwelijn naar aanleiding waarvan hij zichzelf met naam en toenaam in de on line-

discussie had begeven. Volgens de Raad vormt ‘het toelaten, althans het niet verwijderen van een 

(anoniem) bericht op een website een journalistieke gedraging die op een lijn kan worden gesteld 

met het plaatsen van een ingezonden brief in een nieuwsblad’. Dat op deze site duidelijk staat dat 

‘opmerkingen eigendom van de plaatser zijn en dat de redactie niet verantwoordelijk is voor de 

inhoud’ doet hieraan volgens de Raad niets af. 

 
Met deze baanbrekende uitspraak zegt de Raad in feite dat er op websites geen onderscheid bestaat 

tussen redactionele stukken en reacties. De redactie van deze site wenst dat onderscheid nu juist wel 

te maken en claimt dat de stukken zelf ‘voldoen aan alle eisen die aan een gedegen artikel mogen 

worden gesteld’ terwijl de opmerkingen voor rekening worden gelaten van de inzenders. “Slechts als 

expliciet wordt opgeroepen tot geweld tegen mensen of groepen halen we opmerkingen weg” aldus 

de redactie. “Voor alle andere opmerkingen geldt: er ligt geen waarheidsclaim op en iedereen kan ze 

beoordelen zoals hij of zij wil. Van belang is dat dergelijke opmerkingen vaak leiden tot concretere 

follow-ups aan de hand waarvan wel feiten kunnen worden gereconstrueerd. Dit is nu juist een van 

de functies van deze site: iedereen laten zeggen wat hij of zij wil en laten reageren op wat hij of zij 

wil.”  

In een eerdere en vergelijkbare uitspraak over internet van eind 2000 oordeelde de Raad nog dat de 

klager ‘geen stukken heeft geproduceerd waaruit op voor de Raad waarneembare wijze blijkt dat er 

sprake is van journalistieke uitingen die voor beoordeling in aanmerking komen’. Thans is er dus 

volgens de Raad wel sprake van ‘journalistieke uitingen’. Volgens de redactie blijkt uit deze 

aanscherping hoezeer de betekenis van internet als journalistiek medium de afgelopen jaren is 

gestegen. Deze site erkent de Raad overigens niet en heeft in deze zaak geen verweer gevoerd. Over 

de veroordeling zelf zegt de redactie: “In het huidige journalistieke klimaat is er geen groter 

compliment denkbaar dan te worden veroordeeld door deze sociale werkplaats van uitgerangeerde 

politiek-correcte dinosaurussen.” Een tweede klacht bij de Raad tegen deze site van advocaat Jan van 

der Steenhoven (zie artikel) loopt nog.
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Klokkenluideronline”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Apr 2004 om 16:07 

Compliment voor het niet erkennen van deze Raad voor de Journalistiek. 
Iedere internetgebruiker zou nu moeten protesteren.

HJ vanuit www.libertarian.nl

2.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 09:01 

Als de Raad hiervoor Klokkenluideronline veroordeelt, krijgt de raad het nog erg druk met sites als: maroc.nl en 
geenstijl.nl (ik doe maar een greep) en zelfs met serieuze sites waarop verwarde geesten zich laten gaan.

Door een bedreiging op geenstijl.nl is er uiteindelijk geen klacht tegen Barend & Van Dorp (over het beledigen 
van de paus) ingediend bij… de Raad voor de Journalistiek 
Verder: ‘Gelukkig’ heeft maroc.nl een beheerder die kritische opmerkingen als godslastering verwijdert…

Sterkte allemaal!

3.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 09:56 

Misschien een idee als het je ooit echt moeilijk gemaakt wordt om een anonieme server in de USA te nemen.

4.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 11:47 

De raad geeft zo duidelijk aan dat ze nix van het internet begrijpt. 
Het is dan ook een lichaam uit een vorige eeuw toen nog slechts gedrukte media bestonden, en de krant nog 
een ‘Meneer’ was.

5.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 13:52 

‘Deze site erkent de Raad overigens niet en heeft in deze zaak geen verweer gevoerd. Over de veroordeling zelf 
zegt de redactie: “In het huidige journalistieke klimaat is er geen groter compliment denkbaar dan te worden 
veroordeeld door deze sociale werkplaats van uitgerangeerde politiek-correcte dinosaurussen.” ‘

Waarom spreekt de RvdJ ?berhaupt een oordeel uit over een journalistiek product dat haar niet erkent / wat 
niet bij haar is aangesloten? De geschillencommissie van de ANVR bemoeit zich toch ook niet met reisbureau’s 
die niet bij haar zijn aangesloten? Net zo min als de KNVB mij zal schorsen als ik iemand lens schop bij een 
partijtje derde helft voetbal in het park.

Ik raad de redactie van klokkenluideronline.nl dan ook aan de RvdJ formeel te vragen ‘wie of wat maakt U 
bevoegd een oordeel over wat wij doen danwel laten uit te spreken?’

Was getekend,

Dr. Dr. Bartholdy.

6.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 14:56 

Het is levensgevaarlijk om on line meningen die te snel en impulsief worden 
gestuurd te plaatsen.In de tijd dat we technisch en anoniem meegaan in 
de huidige wereld ,waarin kliklijnen als menselijk juist worden geacht en elkaar vanuit jaloezie gewoon 
beschadigen,lopen we gevaar dat de anoniemen alle 
hoofd boven het maaiveld types” AT WIL ” kunnen vernederen.Dus niet goed. 
Denk daar goed over na.Iemand die iets te verliezen heeft durft al niets meer te doen. NIET ANONIEM.Dat is laf 
en klopt niet!

Erik de Vlieger

7.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 23:29 

Wat stelt die hele Raad nou voor? 
Met zo?n linkse flapdrol van een van Thijn die daar de scepter zwaait? 
Een linkse partij als SP en GL trachten bij de vele zaken die zij bij de raad voor het voetlicht te brengen de 
wereld naar hun - extremistische - hand te zetten en lijken daar alle ruimte voor te krijgen. Zelfs hebben zij bij 
een (onafhankelijke?)Raad voor de Journalistiek alle tijd van spreken, terwijl de tegenpartij nauwelijks ruimte 
krijgt.
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Het is duidelijk: de Raad kan geen sancties opleggen en stelt daardoor weinig voor. Daarom juich ik dat velen 
zich afkeren van deze partijdige Raad.

8.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 23:31 

Ach, Erik de Vlieger, ook een van de vele pseudoniemen van Indymedia. 
Nee, NIET anoniem blijven hoor. 
Foei!

9.  Anoniem 

8 Apr 2004 om 12:49 

Merkwaardige uitspraak. Toen een groepje mediamensen de site steunayaanhirsiali.nl in de lucht bracht, direct 
nadat de huidige VVD-policia met geweld was bedreigd door lieden uit het Somalische circuit, hadden wij exaxt 
hetzelfde beleid. We plaatsten alle reacties, behalve die van mensen die opriepen tot haat of geweld. 
Voorbeeld: een Somalier maande medehaters om dan en dan naar het huis van Hirsi Ali te komen om haar een 
lesje te leren. Dit type reacties stuurden we door naar de politie Holland-Midden vanwege het onderzoek. 
Racistische of anderszins ernstig beledigende uitlatingen plaatsen we in een aparte rubriek op het forum, 
getiteld: O ja, dit ontvingen we ook nog.

Deze site is opgeheven toen Hirsi Ali zich verkiesbaar stelde voor de Tweede Kamer. Terzijde: de politica heeft 
nooit gereageerd op dit steuninitiatief…

Ik sluit me aan bij de overige reacties: de Raad voor de Journalistiek snapt niks van internet en met deze 
uitspraak in de hand kan menige site even “gegrond” worden aangeklaagd.

Bernadette de Wit, journalist te Amsterdam

10.  Anoniem 

8 Apr 2004 om 13:52 

hoe is het mogelijk dat uitgerekend een RvJ pleit voor een censuur (in mijn ogen), zelfs als dit binnen de wet en 
de vrijheid van meningsuiting valt ?

ik dacht altijd dat journalisten onafhankelijk dienden te zijn. Dat zou je van zo’n raad dus JUIST verwachten. 
Gelukkig zijn die er nog wel (en paar)..

ik snap er steeds minder van (of eigenlijk steeds meer, maar dat terzijde..)

Bas Pastoor 
Vz.Jong@leefbaar.nl

11.  Anoniem 

8 Apr 2004 om 14:02 

Hoewel ik over de uitspraak in deze specifieke kwestie wel mijn twijfels heb, lijkt het me niet zo onzinnig om 
een ingezonden brief in een krant te vergelijken, met een ingezonden stuk / reactie op een website. Snap ik 
dan ook niks van internet? Nou leg dan even het verschil uit. 

Martijn de Koning 
antropoloog

12.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 01:25 

Hoeveel kranten kent u die direct alle ingezonden brieven ongewijzigd plaatsen meneer de antropoloog?

13.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 12:56 

een uiterst vreemde uitspraak van de RVJ, wat voor sancties hebben ze opgelegd ? Zijn die sancties af te 
dwingen of mogen we nu niet meer anoniem reageren ? Klokkenluiders die zich met naam en toenaam bekend 
maken worden meestal direct neergesabeld. Gaat de klokkenluidersite nu uit de lucht ??

14.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 13:23 

Dit is vast om aan te geven dat Nederland een vrij land is…

15.  Anoniem 

10 Apr 2004 om 01:55 

Tja jounalisten… wat ben ik dan nu?

Je mag toch in dit land nog zeggen wat je wil, vrijheid van meningsuiting heet dat… anoniem of niet, blijft een 
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meningsuiting…

Klokkenluiden zou ook anoniem moeten kunnen, probleem hierbij is dat degene waarover “geluid” wordt, snel 
doorheeft wie geklikt heeft, dus daar is die anoniem optie vaak een wassen neus.

16.  Anoniem 

10 Apr 2004 om 01:57 

Tja jounalisten… wat ben ik dan nu?

Je mag toch in dit land nog zeggen wat je wil, vrijheid van meningsuiting heet dat… anoniem of niet, blijft een 
meningsuiting…

Klokkenluiden zou ook anoniem moeten kunnen, probleem hierbij is dat degene waarover “geluid” wordt, snel 
doorheeft wie geklikt heeft, dus daar is die anoniem optie vaak een wassen neus.

17.  Anoniem 

10 Apr 2004 om 22:44 

Oftewel: KlokkeluiderOnline.nl had de belasterende opmerkingen aan het adres van Gerla moeten verwijderen. 
Zo werkt internet, of liever gezegd: zo zou het moeten werken. Maar blijkbaar niet hier. (En bij Geenstijl.nl al 
evenmin.)

18.  Anoniem 

10 Apr 2004 om 22:47 

Dit is te simpel. Dus jij vindt dat je het recht hebt om je buurman anoniem van iets te kunnen beschuldigen dat 
hij niet gedaan heeft, gewoon om hem dwars te zitten. En dat allemaal onder het mom van vrijheid van 
meningsuiting?

19.  Anoniem 

12 Apr 2004 om 03:24 

Ik denk dat hij bedoelt dat kranten wel een hogere graad van verantwoordelijkheid voor lezersbrieven hebben 
omdat zij deze lezen, inkorten, anders formuleren, enzovoort. 
Een website die (voor zover ik weet) een open forum/discussie probeert te zijn/bieden en dus alle reacties 
(uitgezonderd haatoproepen) plaatst, is minder/niet verantwoordelijk voor die reacties, al was het maar omdat 
ze misschien geen tijd hebben ze allemaal te lezen (en zeg nu niet dat ze ze dan op voorhand maar moeten 
lezen voor ze ze plaatsen, want dat is waarschijnlijk onmogelijk wegens tijdsgebrek, en vernielt het open 
forum).

Ik steun deze site hier dan ook volledig in. Internet is een nieuw verfrissend medium dat voorlopig nog uit de 

klauwen van de grootste censuur is gebleven, en ik hoop dat dat nog lang zo blijft :)

20.  Anoniem 

12 Apr 2004 om 03:31 

Ja.

Iemand die zijn buurman dat wil aandoen, heeft dat recht. Of het moreel juist is, is een andere zaak. Ik 
verwacht dan ook wel dat Buurman zijn zoutvaatje bij de hand heeft en het bericht met een enorme klomp zout 
neemt, of negeert. Immers, iemand die iets anoniem doet, doet dat niet onder zijn/haar naam omdat… ze het 
niet hard kunnen maken? Ze zichzelf zouden schamen indien hun naam erbij stond? 

En dan beginnen over emotionele schade is onzin. Een anonieme reactie, zeker een negatieve, heeft absoluut 
geen waarde, en de persoon zou daar dan ook geen schade van moeten ondervinden. Als dat toch is, is ie 

schuldig aan een gebrek aan gezond verstand ;-)  

We zijn hier nog niet zo gek als in de VS? ;-)  

21.  Anoniem 

13 Apr 2004 om 17:00 

…. een artikel over Arnold Heertje en de Betuwelijn naar aanleiding waarvan hij zichzelf met naam en toenaam 
in de on line-discussie had begeven….

Het artikel ‘linkte’ een beschadigingsactie in de Telegrof met de Rotterdamse Betuwelijn-lobby. 
Inmiddels moeten de aan het tekstuele schandpaaltje meegewerkte Vaute en de Telegraaf zich voor het eind 
van de volgende week verantwoorden voor de rechter. 

We zullen zien: Wie schrijft die blijft of wie schreef die schuift???

22.  Anoniem 

15 Apr 2004 om 12:24 

anonieme postings zijn journalistiek: vraag van een leek; heb je als anonieme plaatser dan ook 
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bronbescherming en verschoningsrecht ? en als je iets niet anoniem plaatst, is dat dan ook journalistiek ? Is 
een anonieme klokkenluider dus per definitie een journalist ??

23.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 00:47 

Zo werkt internet, of liever gezegd: zo zou het moeten werken.

Nee lullo, zo vindt jij dat het zou moeten werken! Ik zou zo zeggen verhuis lekker naar china daar werkt het 
internet wel zo…

24.  Anoniem 

20 Apr 2004 om 23:13 

interessante discussie;

Vraagje. 
??n van de berichten verzoekt de og magnaat om de discussie aan te gaan en stelt dat indien Gerla daartoe 
verzoekt dan zullen feiten gepubliceerd worden.

Waarom is daar geen reaktie op? 

De raad heeft er geen andacht aan besteed en de redactie van deze site en gebruikers ook niet. Nergens op het 
web komt dat punt naar voren. Gerla neemt wel de moeite een klacht in te dienen maar niet om inhoudelijk te 
reageren, indien het niet waar is dan zie ik een dergelijke uitnodiging als schot voor open doel.

25.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 18:27 

Na het lezen van alle opmerkingen laat mij een beeld van de corrupte westerse imperialist die gaat moorden in 
Afganistan, Iraq en Srebrenica (massa-executies!). Dit vanwege de onzin woorden als objectief aangaande de 
propaganda industrie die de nederlandse kranten drukt. 

Op de vraag of een journalist opjectief moet zijn is slechts een antwoord mogelijk in Nederland: NEEN, anders 
wordt hij/zij onslagen. De club die de propaganda delegeert schijt in haar broek voor een website als deze, 
getuige de noodsprongen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten om deze website te beschadigen. 
Censuur is lastig op internet en forums van kranten lezen alle posts alvorens deze worden gepubliceerd, ze 
slaan hun eigen ruiten zo in. Wat ik las van een column van Pamela Hemelrijk: Liegen is okee maar lekken is 
verboden voor de journalist is nog treffender als de rake opmerking van Hare Majesteit, die eigenlijk geen 
publike uitspraken mag doen vanwege de Contra Reformatie.

Ik ben lid geweest van verschillende kranten, ten dele als proef abbonnement. Maar ik vindt het niet prettig 
gebrainwashed te worden om mijn salaris te rechtvaardigen en gebruik internet om op de hoogte te blijven. 
Verder is overigens de sport-journalistiek, het serieuze geleuter rond spelletjes opgezet als de spelen van het 
Roomse brood en spelen. Consumptie maatschappij het brood. Leuk dat de geschiedenis dit nog schrijft over 
“das zweite reich”, het Vaticaan.

Woorden als professioneel voor beroepsleugenaars worden gebruikt om journalisten een onterechte status te 
geven van objectiviteit. De propaganda wordt het duidelijkst zichtbaar bij oorlogen zoals bij de inval van Iraq, 
waar de kranten de oorlog berichten alsof het een voetbal wedstrijd zou zijn. Demonstraties worden 
doodgezwegen of gesaboteerd door geweld uitlokking door het politie korps, ik mocht het aan de lijve 
ondervinden.

De oorzaak voor deze wantoestanden is omkoperij, dat moge bekend zijn. Maar de oorzaken voor deze 
omkoperij zijn minder bekend en vinden haar bron in de geschiedenis. De boekdrukkunst was een 
succesformule in de Reformatie die het Romeinse zweite reich brak, dus alle pamflet drukkerijen worden 
opgekocht door lieden die de macht willen overnemen. Logisch, strategisch, etcetera!

De kranten en verdere media veroozaken en scheppen tegelijkertijd de verzuiling. Hebzucht noemt men 
“rechts”, Protestantisme “links”. Alle journalisten versterken deze verzuiling, zodat nederlanders elkaar de kop 
in gaan slaan. En de hells fire club lacht om haar successen, of hun opdrachtgever. O, oordeelt niet over de 
satanistische machthebbers. Kiezen tussen miljonair worden door de bevolking te beroven of een afschuwelijk 
dood sterven is niet gemakkelijk. Lieden waarvoor ik de klokken luid der paapse parochies staan onder mijn 
bescherming! Verbetert de wereld, begint bij uwzelf, zegt men wel in deze parel der Reformatie.

Geus

26.  Anoniem 

29 Dec 2004 om 14:20 

Geus, 
Mee eens, maar wat is dan de oplossing? Zelf heb ik mijn best gedaan om “ontzuild ” te leven (mijn kinderen 
laten leren op een openbare Gymnasium en WO ), zelf heb ik dat ook; maar ik zit altijd zonder werk. Nu gaan 
mijn kinderen met gelovige om, (sinds ik met SP en klokkenluider bezig ben-ca 1.jaar) zij hebben meer 
vooruitgang geboekt dan toen ze met gymnasiasten en universiteitsopgeleiden gingen. Jan Marijnissen ging ook 
feesten met de EO-jongeren (na de verkiezingen in mei). Nu heeft hij ook meer stemmen. Eerder dacht ik dat 
zij als enige partij in NL voor ontzuiling waren, maar vergissen is menselijk. Dus, waar moet ik het dan zoeken? 
Ik blijf werkloos en mijn kinderen ook als zij zich niet gaan verzuilen (als vrouwen, ondanks de WO diploama 
verdienen zij minder dan een man met mbo opleiding)? Lees mijn weblog een stuk over Kroati?; http://www.
beba.web-log.nl 
Heb je ook een rationeel oplossing, dan hoor ik het graag
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd Raad veroordeelt Klokkenluideronline »

‘PCM laat Jensma nooit vallen’
Gepubliceerd door admin 29 maart, 2004 in Media. 

SLOTOFFENSIEF TEGEN BLUNDERENDE HOOFDREDACTEUR

“Ik vind hem een botte, onbeschaafde man, zo iemand die nooit boeken leest. Die paar keer dat wij 

elkaar hebben ontmoet, werd ik steeds onaangenaam bejegend en in mijn bestaan als columnist 

bedreigd. Of het nu over het afstaan van auteursrecht ging of over acties van freelancers, steeds 

kreeg ik te horen ‘als je niet wilt meewerken, is de kans groot dat je eruit vliegt’. Hij zei ook ‘in dat 

geval kun je je knopen tellen.’ Wat een onbeschaamde uitdrukking! Ik heb van meet af aan het 

gevoel gehad dat hij mij zou dumpen als hij de kans kreeg. Maar ik dacht: ach, ik heb een 

hersenbloeding overleefd, die Jensma overleef ik ook wel. Ik zit hier nog als hij zijn spoor van 

vernieling bij de krant heeft achtergelaten.” Aldus Max Pam in het Parool van vrijdag 26 maart. 

Eerder hadden ook Theo van Gogh www.theovangogh.nl en Micha Kat zich vernietigend uitgelaten 

over de man die door mensen van zijn eigen krant steevast wordt aangeduid als ‘leerling-

hoofdredacteur’. 

 
Kenmerkend voor het gedrag van Jensma is: structureel liegen, het niet nakomen van afspraken en 

het bedreigen (verbaal en juridisch) van tegenstanders. De ervaringen van Pam stroken in dit opzicht 

geheel met die van Kat die een boek voorbereidt waarin de corrupte journalistieke cultuur van NRC 

Handelsblad wordt blootgelegd. Nog voordat Jensma zich op de hoogte kon stellen van de inhoud van 

het boek, had hij reeds een juridische dreigbrief doen uitgaan naar de uitgever. Van Gogh hamert er 

bij herhaling op dat Jensma als stagiair aanvankelijk van onvoldoende kwaliteiten werd bevonden 

voor een aanstelling bij NRC, maar dat hij, wederom na het uiten van juridische dreigementen, 

alsnog het voordeel van de twijfel kreeg.  

De kritiek op Jensma bereikt een hoogtepunt juist op het moment dat NRC cruciale en kapitale 

blunders maakt. Zo moest een voorpaginastuk over de kosten van juridische dienstverlening 

(zaterdag 20 maart) in zijn geheel (maandag 22 maart) worden herroepen. Prof. M. Barendrecht, van 

wie een onderzoek geheel verkeerd was weergegeven, klaagde in De Orde van de Dag dat NRC zijn 

onderzoek had ‘opgehyped met scherpere teksten die niet aan hem waren voorgelegd’. De professor 

stuurde ‘reparatiebrieven’ naar ANP, NRC zelf, Justitie en de Orde van Advocaten en is naar eigen 

zeggen ‘twee dagen bezig geweest met damage-control’. In het bewuste stuk overdreef NRC de 

kosten die het Nederlandse bedrijfsleven maakt voor ‘juristerij’ met een factor vier: in de kop werd 

gesproken van acht a negen miljard, terwijl het werkelijke cijfer rond de twee miljard ligt. Dit had 

eenvoudig kunnen worden gechecked bij het CBS.  

Deze fout is extra dramatisch omdat NRC nu juist de meeste lezers trekt uit de Nederlandse juristerij. 

Toch staat de positie van Jensma volgens bronnen binnen PCM boven elke discussie verheven. De 

situatie zou ongeveer zo liggen: “Ze laten nog liever het hele concern zinken dan Jensma de laan uit 

te sturen. De zaak wordt binnenkort toch verkocht. De nieuwe eigenaren moeten maar kijken of ze 

verder willen met Jensma.”
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4 Reacties op “‘PCM laat Jensma nooit vallen’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

29 Mrt 2004 om 10:43 

Ik zou graag dat artikel van Max Pam (parool 26-3-04) lezen, is het met knippen en plakken op deze site te 
zetten ? Dat is voor de oordeelsvorming wel zo handig.

2.  Anoniem 

1 Apr 2004 om 20:11 

Ik lees net dat Apax de PCM overneemt.  
Als ik het goed begrijp gaat het Apax om de beurswaarde 
over zeg een jaar of vijf en zal Apax dus in de tussentijd 
de boel opschudden en afstoffen, opknippen, restylen,  
oppoetsen en dan in delen verkopen.

Folkert Jensma van de NRC mag nog een paar vieze karweitjes doen - zoals 
columnisten en overjarige krachten eruit knikkeren - voordat hij de laan uitgaat  
als onderdeel van het opschudden. 

NRC heeft waarde als kwaliteitsmerk - Jensma doet  
daar na verschijning van het boek van Micha Kat op alle mogelijke manieren  
afbreuk aan.

3.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 13:26 

Geen wonder dat Kat eruit is gegooid. E?n bron is geen bron, dus Max Pam was niet genoeg. Okay, dan stoppen 
we van Gogh en Kat erbij (de redactie zelve). 
Als de NRC zoiets zou doen, zouden jullie stoom uit je oren krijgen.

4.  Anoniem 

15 Jul 2004 om 09:35 

NRC heeft weer eens een politieke rel gemist:

HP/De Tijd bevat deze week een artikel over een voormalige premier, Den Uyl, die terwijl hij wethouder was in 
zijn woonplaats geritseld zou hebben bij de bouw van zijn woning aldaar. Het is geschreven door een 
voormalige Telegraaf-verslaggever, die dat verhaal decennia geleden niet in die krant geplaatst kreeg en er 
later met ruzie vertrok. Het Parool denkt dat de aantijgingen van het weekblad niet waar zijn en dat de 
verslaggever uit rancune handelde. “NRC Handelsblad recenseerde gisteren deze HP/De Tijd toevallig, 
maar zweeg over de kwestie.”

(Bron: Villamedia.nl)
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« Nieuwe aanwijzing voor fraude bij ARN ‘PCM laat Jensma nooit vallen’ »

Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd
Gepubliceerd door admin 20 maart, 2004 in Media. 

GEDACHTENPOLITIE SLAAT TOE OP INTERNET

Door Pamela Hemelrijk 

‘Onderzoek naar haatzaaiende website’ meldde Trouw op 17 maart prominent op de voorpagina. Het 

gaat hier om de website GeenStijl die verdacht wordt van discriminatie, bedreiging en haatzaaierij. 

Justitie blijkt deze site op het spoor gekomen na een aangifte van het ?Meldpunt Discriminatie 

Internet? (MDI), een voor honderd procent door het Ministerie van Justitie gefinancierde organisatie 

die sinds 1997 het Nederlandse Internet ?bewaakt?. Volgens directeur Ronald Eissens van MDI maakt 

de site zich schuldig aan ?grove discriminerende uitingen?. Daar staat een jaar gevangenisstraf op. 

De Amsterdamse politie onderzoekt nu of er een vervolging kan worden ingesteld. 

 
Steen des aanstoots was vorig jaar een ?post? met de tekst: ?…om daarna natuurlijk weer scooters 

te stelen, laptops te verhandelen en weerloze vrouwtjes te beroven?. Geenstijl.nl werd prompt door 

het MDI op het matje geroepen: ?Hier wordt gesteld dat ?Marokkanen? zich bezighouden met dit 

soort activiteiten. Dit is stigmatiserend en strafbaar. Daarom verzoek ik u de zin zo spoedig mogelijk 

te verwijderen.? De website antwoordde dat het MDI ?naar de hel kon lopen?. Vervolgens barstte er, 

volgens Eissens, op de site ?een gigantische scheldpartij? los waarbij termen vielen als ?moord? en ?

nekschot?. Het Zuid-Hollandse PvdA-statenlid Robbert Baruch claimt dat hij met de dood is bedreigd. 

Deze politicus houdt Geenstijl.nl zelfs aansprakelijk voor de schietpartij op het Terra-college; de 

website ?stigmatiseert? immers Marokkanen. ?Toen Hans van Wieren werd doodgeschoten is 

Geenstijl op zwart gegaan?, aldus Baruch in Trouw. ?Ze noemden de schietpartij verschrikkelijk. Maar 

ik vraag me af waar hun verantwoordelijkheid ligt. Ze roepen van alles, ze leggen de kogels en het 

geweer in feite klaar. En als er dan wordt geschoten zeggen ze: dat was de bedoeling niet. Ik vind 

het geen stijl dat mensen op die site als stront worden behandeld.? 

Je zou zweren, als je dat leest, dat Geenstijl.nl Marokkaanse leerlingen heeft opgeroepen tot het 

neerschieten van leerkrachten. Terwijl de website juist protesteert tegen het stelselmatige 

bagatelliseren van de criminaliteit onder ?Marokkaantjes?. En niet geheel ten onrechte: Hans van 

Wieren is immers het levende (of liever gezegd levenloze) bewijs van de ernst die gedragingen onder 

jonge allochtonen inmiddels heeft aangenomen. 

Het MDI houdt er, op z?n zachtst gezegd, een selectief aangiftebeleid op na dat de indruk wekt dat 

de ?gedachtenpolitie? van het Internet hun macht en subsidie gebruiken om politieke tegenstanders 

uit te schakelen. www.ertan.nl bijvoorbeeld krijgt van het MDI geen strobreed in de weg gelegd. Dit 

ondanks het feit dat (wederom)Trouw enige weken geleden uitvoerig aandacht heeft besteed aan het 

fundamentalistische en extremistische proza dat daarop verschijnt. Politie en MDI moeten dus op de 

hoogte zijn van postings als: ?Murat, ik hou van je! Je kon mijn broertje zijn. Wat jij deed was niet 

jouw schuld jongen, het is de schuld van deze verrotte maatschappij. (…) Jij zag geen andere uitweg 

voor jouw opgekropte haatgevoelens dan een kogel door het hoofd van je leraar te jagen. Wat moet 
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Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd at Klokkenluideronline

je anders, wanneer deze maatschappij je geen andere uitweg biedt? Je laten kleineren, onderdrukken 

en geestelijk mishandelen? Iemand met een beetje eergevoel laat dat niet toe. Geloof mij, er lopen 

een heleboel moslimjongeren rond met opgekropte haatgevoelens tegen alles wat maar met 

Nederlanders van doen heeft. Ik vrees dan ook dat het hier niet bij zal blijven.(…) Hou je sterk Murat 

en wend je tot Allah. Ik als Turkse moslimbroeder houd van je en ik vind je een ware held. Want je 

kwam op voor jezelf.? Of deze over Hirsi Ali, van dezelfde auteur: ?Haar neus bloedde, haar ogen 

werdenvochtig. ?Klootzak, hufter?, schreeuwde ze, maar ik glimlachte. Wat een heerlijk gevoel gaf 

het mij (…) Ze probeerde zich los te maken van het bed, maar dat lukte haar niet. Daar lag ze, 

beroofd van haar kleren, maar ja, hoe moet je een vrouw die gepiest heeft in haar eigen Somalische 

nest anders behandelen? (…) Het leek me het beste voor iedereen wanneer ze zelfmoord zou plegen. 

Ze nam plaats op de stoel en deed het touw om haar nek. (…) Ik telde tot drie en daar ging ze. Ze 

spartelde nog wat na als een vis op het droge, maar h?h?, we waren eindelijk van haar af. (…) 

Eenmaal thuisgekomen deed ik gelijk de tv aan. ?Breaking News! Het Somalische teefje is vermoord 

door een partijgenoot!? Ik kon het niet geloven: twee strontvliegen in ??n klap. Ik belde voor het 

eerst van mijn leven aan bij mijn Nederlandse buurvrouw. Ik pakte haar beet en zoende haar op haar 

voorhoofd, ook al stonk ze naar hond.? 

Kennelijk valt dit proza in de ogen van het MDI niet onder de noemer discriminatie of haatzaaierij. 

Een discriminatiemeldpunt dat zelf openlijk discrimineert; is dat de aangewezen instantie om 

politieagent te spelen op het Internet? Als dat is wat politie en justitie onder artikel 1 van de 

Grondwet verstaan, dan is iedereen voortaan overgeleverd aan de volstrekte willekeur van het MDI. 

Dat belooft wat. Want het Meldpunt is niet gecharmeerd van kritiek op de Linkse Kerk, zoveel is wel 

duidelijk, en het durft ook geen vuist te maken tegen sites die door allochtone groeperingen in de 

lucht worden gehouden. 

De populaire fortuynistische website www.depuynhopen.com is vorige week uit de lucht verdwenen 

zonder een spoor achter te laten. Volgens vooralsnog onbevestigde geruchten heeft de webmaster 

zelf de stekker eruit getrokken na te zijn bedreigd. Door wie vermeldt de historie niet. Inmiddels is 

deze site weer opgedoken op www.Vrijepolitiek.com. Ook de Jonge Fortuynisten klagen op hun 

website dat ze door linkse autonomen worden geterroriseerd maar bij de politie vergeefs om 

bescherming aankloppen. 

Het kon niet uitblijven: de almachtige overheid tolereert geen dissidente meningen en probeert die 

nu ook met harde hand van Internet te weren. De vrijheid van meningsuiting is op sterven na dood in 

dit land.

43 Reacties op “Vrijheid van meningsuiting verder 
bedreigd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

21 Mrt 2004 om 00:19 

Hulde Pamela! 
Pak ze aan!

2.  Anoniem 

21 Mrt 2004 om 02:29 

Artistiek een erg mooi stuk. Ik wil niets afdoen aan de hoge kwaliteit. Maar ik wil toch wel wat kwijt over de 
fundamentele gedachten fouten, zoals ik pleeg te doen bij bijna elke post; Het lijkt wel of men denkt dat wij in 
een vrij land leven.

Wij leven niet in een vrij land. Men kan geen carriere maken zonder consessies te doen naar de moraal. 
Demonstranten in Nederland worden gemolesteerd. Voor uiten van de vrije mening krijgt met vervolging door 
de politie. Balkenende promoot een politie staat en elke toespraak die ik van hem verneem.

Als u wil reizen, kan dat niet zonder paspoort. Dat heet niet “beschaving”, maar dat heet dat u een gevangene 
bent van dit land. De regering stelde duidelijk aan het begin van de oorlog, dat nederland politiek wel instemde 
met de inval van Irak, maar geen militaire steun zou geven. 2 Weken na de uitspraken van de politici stuurde 
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Nederland militairen, en de politici hebben dus rechtstreeks gelogen.

Deze website is inderdaad een eerlijk initiatief. Maar pim-fortuyn.nl is een vangnet voor een opstand. Bijna alle 
organisaties die zich plegen te verdedigen tegen de dictatuur zijn eigendom van de regering. Men is bezig de 
anti-globaliserings beweging in kaart te brengen, en bij die demonstraties worden mensen al gewoon 
neergeschoten door de politie. De ME bestaat uit vrijwilligers.

Hoeveel martelaren heeft u nodig om wakker te worden?

Nederland is verzuild in links en rechts, atheistisch en gelovig, fundamentalistisch en prograssief, vara en tros. 
Dat is niet omdat dat zo is, maar dat is omdat een verdeelde bevolking machteloos is. Dat wordt gepromoot in 
alle overheids constructies. Verdeel en heers.

Zolang wij nog te eten (brood) hebben, zijn we mak als lammetjes. Ja, voor de slachtbank wil ik daar best aan 
toevoegen. Mensen zijn omgekocht met een salaris en het gemak van deze verzorgings staat. Op TV ziet men 
vooral achterlijke kwisjes (spelen) en politie series, om te leren dom te doen wat de politie en de overheid zegt, 
zonder na te denken.

Dankzij de registratieplicht en nummerborden op auto’s kunnen we met gemak beroofd worden met boetes 
voor de meest belachelijke zaken. Ik hoorde van mensen die een boete kregen, omdat ze een hond niet 
aangelijnt hadden. Een agent 1e klas gaf een maat van mij een boete voor het pissen tegen een slooppand. De 
bewuste agent stak dat geld gewoon in z’n zak.Het adsurde rookverbod op de stinkende dieseltreinen is behalve 
een excuus voor boetes, een excuus voor controle over onze bewegingen. Vooral van de anti-globaliserengs 
demonstranten lijkt mij, want dat zijn de enigen die doorhebben wat voor spelletje er gespeelt wordt!

We worden berooft. De staat mag zelfs onze kinderen confisceren met de kinder-bescherming. 50% van de 
kinderen uit het kindertehuis vinden de dood voor hun 30ste levensjaar. De overheid vervolgt onze genezers en 
noemt het kwakzalverij, maar de kwakzalverij van de psychiatrie moeten wij betalen met bezuinigingen. 

Leerplicht 
Identificatie plicht 
Registratie plicht

Een de meeste van onze fascistoide nederlanders helpen ze ook nog, en geven hun buren aan, als ze 
bijvoorbeeld hun kinderen zelf willen opleiden, om te voorkomen dat ze gehersenspoelt worden door de staats 
scholen. De kranten liegen letterlijk dat het gedrukt staat. Niet zomaar, nee, maar met wetenschappelijk 
onderbouwde propaganda van bijvoorbeeld Reuters. 

Vrije meningsuiting bestond al niet tegen de bloedbaden in indonesie, getuige de hele situatie rond Willem 
Oltmans. Deze moest zelfs uitwijken naar het buitenland. De slappe mannen, zo gekweekt op de staats scholen, 
zijn te laf om te vertellen wat ze daar deden! Alle geldbedragen boven de 10000 euro worden gecontroleerd 
door de overheid. Erfenissen worden gestolen. De zilveren juliana’s werden gestolen. Belasting is diefstal, met 
een blaffer op onze hoofd. De enige weg die de overheid kent. Zelfs normen en waarden worden opgedrongen 
met gewapende mannen in blauwe pakken. 

Bedelen is verboden, en daarvoor krijgt men dan een boete. Vive les Geuix.

De gehele opstand beweging is altijd gebrainwashed geweest met “links” door de TV en de Karl Marx onzin op 

school. Sinds Pim Fortuyn is deze constructie doorbroken EEN HELD! Nu de volgende stap :-D

3.  Anoniem 

21 Mrt 2004 om 18:46 

Ertan zelf verwijst inmiddels in zijn laatste column op www.ertan.nl naar dit stukje.

4.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 07:39 

Tja, een mooi en nuttig stuk. Het is duidelijk, dat de overheid links promoot en ver-rechtsing wil tegengaan 
door de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Gelukkig hebben we Internet en gelukkig zijn er nu 
web-sites als DeGezondeRoker. 

De vraag is hoe eea in goede banen te leiden als tegenwicht tegen deze aanpak van overheid….. 

N.B. Had graag gezien dat stuk van Pamela wat meer ge-edit was met wat nieuwe alineas.

5.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 12:57 

Discriminatie? Dat was toch als een blanke een zwarte benadeeld? 
Bah!

6.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 13:55 

Citaat: “De populaire fortuynistische website www.depuynhopen.com is vorige week uit de lucht verdwenen 
zonder een spoor achter te laten. Volgens vooralsnog onbevestigde geruchten heeft de webmaster zelf de 
stekker eruit getrokken na te zijn bedreigd.”

Maakten de Fortuynisten zich niet juist zelf schuldig aan het bedreigen van andersdenkenden?

7.  Anoniem 
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22 Mrt 2004 om 14:43 

Een deel van de Puynhopen zit ook hier:

http://www.gunzilla.net/phpBB2/index.php

8.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 14:44 

Tsja de jonge fortuijnisten. Daarvan staat een bestuurslid op Geenstijl die met een stel andere kaalkopjes een 
beetje 3e rijkje aan het spelen is, hij kan nog net zn rechterhand naar beneden houden zeg maar, dat is tocht 
echt een schande!

9.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 14:45 

Een deel van de puynhopen zit hier:

http://www.gunzilla.net/phpBB2/index.php

10.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 15:05 

hahahahaha  
dit komt natuurlijk van die leugenachtige vrouw van stivoro ,die heeft dit vast even geregeld bij haar hoge 
vriendjes. 
met hoge vrienden hoef je nu eenmaal in nederland weining uit te leggen.

11.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 16:52 

“Is dit genieten of is dit genieten, zou mijn overoverovergrootmoe hebben gezegd in algemeen beschaafd 
Turks. Nederlanders die elkaar afmaken en het enige wat hoeft te gebeuren is links en rechts Nederland een 
beetje tegen elkaar opzetten. De ‘linkse kerk’ tegen de ‘rechtse kerk’ opdat zij elkaar mogen uitmoorden en er 
geen enkele kerk meer overblijft in het ganse landschap der polderianen. “

is dit aanzetten tot haat of niet ?!? 
dit bewijst alleen maar je punt, lijkt me.  
er komt een tijd dat bepaalde mensen dit soort uitspraken niet meer pikken, en dan hoop ik maar dat zij de pen 
gebruiken ipv een aanslag op een moskee

ik weet dat er een heleboel mensen met opgekropte haat rondlopen. dit gaat niet goedkomen

12.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 19:44 

“Dit ondanks het feit dat (wederom)Trouw enige weken geleden uitvoerig aandacht heeft besteed aan het 
fundamentalistische en extremistische proza dat daarop verschijnt.”

Hoho, als we iets verder terug in de trouw-archieven duiken, zien we dat trouw zijn funda-proza zelfs AFDRUKT!

Ik denk dat Trouw zijn vrienden en vijanden eens wat eenduidiger moet gaan indelen.

Oersoep

13.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 19:52 

Ronald Eissens van MDI hahahahah die zionistisch idioot hoort in psychiatrisch ziekenhuis die vent is niet eens 
goedwijs

groet Lara

14.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 23:45 

NEE. Als jij vindt van wel geef dat dan even met voorbeelden aan……..

15.  Anoniem 

23 Mrt 2004 om 00:14 

Hoezo “Vrijheid van meningsuiting op sterven na dood?”  
Er was NOOIT “vrijheid van meningsuiting” in het Westen, inclusief Nederland. 
Kijk maar: 
- Probeer een ingezonden stuk in n’emporte welk dag- of weekblad geplaatst te krijgen over bijvoorbeeld de 
zionistische rol in en macht over bepaalde sectoren (media, economie, universiteiten, politiek, banken, etc.). 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/63/vrijheid-van-meningsuiting-verder-bedreigd.html (4 of 9) [3/11/2009 1:06:58 AM]

http://www.gunzilla.net/phpBB2/index.php
http://www.gunzilla.net/phpBB2/index.php


Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd at Klokkenluideronline

- Probeer daarover een boek uitgegeven te krijgen 
- Probeer een politiek incorrect boek via de boekhandel te verkopen 
- Probeer een onafhankelijke krant op te richten 
- Uit gedocumenteerde kritiek op de zionistische macht over de “Amerikaanse” regering 
- Tracht wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd te krijgen dat maatschappelijk geaccepteerde leugens over 
de joodse versie van de holocaust aan het licht brengt 
- Uit kritiek op de racistische en fascistische joodse schurkenstaat 
- Massavernietigingswapens in Israel 
- De Talmoed als haatevangelie  
- Bekritiseer de establishment “deskundigen” die dagelijks in de media hun collaborerende ‘politieke opinies’ 
mogen verkopen met op de achtergrond een boekenkast vol dummys 
- enz. enz.

en je zult ervaren dat er ‘van hogerhand’ een geruisloze maar uiterst effectieve CENSUUR op publicaties en 
uitingen daarover wordt uitgeoefend waardoor GEEN WOORD ervan ooit het publiek zal bereiken. 
Zo worden tal van onderwerpen aan immense censuur onderworpen, vergeleken waarbij de boekverbrandingen 
van de nazi’s van een lachwekkend en kinderachtig amateurisme getuigden. 

Voor wie niet beter wist: vrijheid van meningsuiting bestaat niet.

16.  Anoniem 

23 Mrt 2004 om 10:37 

Aan jouw proza te zien is het begrijpelijk dat jouw brieven niet worden geplaatst, anti-zionistisch of niet.

17.  Anoniem 

23 Mrt 2004 om 10:39 

Tuurlijk doen ze dat wel. Daar is het gehele Fortuynisme op gestoeld: andersdenkenden de zee in drijven of de 
mond snoeren.

18.  Anoniem 

23 Mrt 2004 om 10:41 

“Ze noemden de schietpartij verschrikkelijk. Maar ik vraag me af waar hun verantwoordelijkheid ligt. Ze roepen 
van alles, ze leggen de kogels en het geweer in feite klaar. En als er dan wordt geschoten zeggen ze: dat was 
de bedoeling niet. Ik vind het geen stijl dat mensen op die site als stront worden behandeld.?

Mmm, dan denk ik toch echt meteen aan een zekere datum in 2002 …

‘Grappig’ dat diezelfde figuren, die nu protesteren, toen vooraan stonden te roepen dat wat geschreven/gezegd/
etc was, gewoon een harde campagne was.

19.  Anoniem 

24 Mrt 2004 om 23:39 

Als ik dit zo lees dan begin ik steeds meer begrip op te brengen voor Adolf die al die linkse teringlijers liet 
oppakken en heropvoeden..

20.  Anoniem 

25 Mrt 2004 om 14:17 

Lekker makkelijk he, om helemaal anoniem fascistische taal uit te slaan. Aan die zogenaamde linkse kerk heb 
jij wel je uitkering te danken, vrind.

21.  Anoniem 

25 Mrt 2004 om 16:29 

Laat ik nou altijd gedacht hebben dat uitkeringen met name te danken waren aan degenen die de vruchten van 
hun arbeid moeten inleveren in de vorm van belasting. Of heeft de linkse kerk ergens een magische geldbron 
aangeboord?

22.  Anoniem 

26 Mrt 2004 om 23:30 

Punt 1..Ik ben jouw vri(e)nd niet boertje…Ik heb niet met je geknikkerd…Correct Nederlands een probleem? En 
lezen kan je ook al niet…rood stuk vreten…

23.  Anoniem 

29 Mrt 2004 om 10:49 

Cliteur stopt met zijn columns, de vrijheid van meningsuiting komt in het gedrang.

24.  Anoniem 

7 Apr 2004 om 14:11 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/63/vrijheid-van-meningsuiting-verder-bedreigd.html (5 of 9) [3/11/2009 1:06:58 AM]



Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd at Klokkenluideronline

Aan de ene kant wel de grootste idioten op NOVA aan het woord laten die moslimterroristen en de Jihad mogen 
verdedigen en haat en dood prediken, maar als een onbenullige maar de waarheid bij de hoorns hebbende 
website (geenstijl.nl) wat kritisch wordt moet deze maar de mond gesnoerd worden!

Nederland gaat linea recta naar de godverdommenis en we blijven lijdzaam en vol weemoed en geveinsde 
symphatie toekijken!!

25.  Anoniem 

12 Apr 2004 om 01:01 

Ja dit is dus het soort volk dat Pamela H. en Theo van de G. aanspreekt. 

Verder hebben zowel Hemelrijk, Gogh en Cliteur VOLOP vrijheid van meningsuiting. Echter niemand is dusdanig 
onder de indruk van het gebodene dat ze er voor willen betalen.

Vandaar dat ze dus alleen mogen brallen op een website en in (gratis) metro.

Dus zeik niet zo. 

26.  Anoniem 

15 Apr 2004 om 03:41 

Neem een “offshore” hosting-accountje gekoppeld aan een .com of .org adres en publiceer wat je wil.

27.  Anoniem 

17 Apr 2004 om 00:29 

Liever een fascist dan een communist! En nou die vriendjes van je terug in hun hok (Smolders) of wij gaan ook 
beginnen…..

28.  Anoniem 

23 Apr 2004 om 16:53 

waarom stik je niet in al die lettertjes.

29.  Anoniem 

27 Nov 2004 om 12:24 

Goed en alarmerend artikel

30.  Anoniem 

18 Feb 2005 om 21:36 

Er zijn joden in alle soorten en maten. Je hebt slechte joden en goede Joden, net zoals je slechte en goede 
Nederlanders hebt. Veroordeel daarom niet alle Joden. Beoordeel elk mens op zijn daden en niet uit welk groep 
hij komt of thuishoort. Ik haat hokjesdenken. Jij wilt ook niet beoordeeld worden op andermans daden

31.  Anoniem 

6 Mrt 2005 om 10:55 

Was er in dit land dan vrijheid van meningsuiting,want dat is nieuw voor me. 
De site van Geen Stijl is best scherp en dat vind ik goed en laat de gedachtepolitie zich maar bezig houden met 
de sites,die door de politiek worden bezocht,hebben ze meer dan genoeg werk mee. 
Pamela,je hebt de eerste aanzet gegeven,ga zo door. 
Groet Hendrik

32.  Anoniem 

15 Mrt 2005 om 20:05 

Een aantal nieuwe ontwikkelingen:

Justitie doorgeschoten bij het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken met advocaten: 

http://www.cbpweb.nl/documenten/pb_20030717_beroepsgeheim_advocaten.stm?refer=true&theme=blue

HILVERSUM - Een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch over de inzet van het kabinet bij het wereldwijd 
voorkomen van martelen. In het radioprogramma De Andere Wereld van de Ikon lieten regeringspartijen CDA 
en D66 en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zondag hun onvrede blijken. 

http://www.deforce.nl/Nieuws/Algemeen_nieuws/Onvrede_bij_Kamer_over_inzet_anti-folterverdrag/2/

http://www.nos.nl/nieuws/artikelen/2005/2/27/kamerwilsnelratificatievnverdrag.html 
Groet Beba
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33.  Esther 

2 Mei 2005 om 18:22 

Ook www.leefbaarrotterdam.nl/vb is zo laf om het forum te sluiten.

Allemaal onder druk van de gedachtenpolitie. 
Gelukkig zijn er forummers die door willen gaan, maar het blijft een 
teken des tijds.

Nieuw forum dat de functie over neemt is www.leesbaarrotterdam.nl 
Je hoeft niet eens in te loggen om te posten.

34.  Anoniem 

20 Okt 2005 om 09:58 

Wat een h??rlijk genuanceerde website is dit toch. Een waar bastion van fijnbesnaarde denkers. Een 
overtuigend bewijs ook dat de vrijheid van meningsuiting in dit land zelfs op internet op “sterven na dood” is. 
Gaat voort!

35.  Anoniem 

20 Okt 2005 om 10:00 

Wat een h??rlijk genuanceerde website is dit toch. Een waar bastion van fijnbesnaarde denkers. Een 
overtuigend bewijs ook dat de vrijheid van meningsuiting in dit land zelfs op internet op “sterven na dood” is. 
Gaat voort!

36.  Anoniem 

24 Jan 2006 om 01:19 

Gegroet mevrouw hemelrijk, 
Daar ik toch nog over een dosis positief benaderen beschik,leek mij de link naar www.vrijepolitiek dit te 
bevestigen….Tot mijn verbazing is deze site inmiddels ook overleden…Wat nu aan te vangen?Kan ik ergens het 
condoleanceregister vinden waar ik mijn innige deelneming kan tonen,teneinde aan het rouwproces te kunnen 
beginnen en mij te bezinnen over mijn naieve geest.Gala

37.  Ben'tzat 

7 Feb 2006 om 13:51 

Heel duidelijk een wel zeeeer naieve geest! 
Ter lering: De gevaarlijkste naieve geesten zijn diegenen die,tegen beter weten in,zichzelve niet als werkelijk 
naief zien maar pretenderen alwetend te zijn….

38.  Anoniem 

21 Okt 2006 om 23:17 

Hallo mensen! 
Ik moest voor school een betoog schrijven over de vrijheid van meningsuiting. Ik heb dus van alles gezocht en 
gevonden op internet, waaronder het Wetsartikel. Maar ook vele meningen van mensen, marokkanen én 
nederlanders, die de inhoud van dit wetsartikel niet schijnen te weten. 

Volgens art. 10 EVRM mag de vrijheid van meningsuiting alleen worden beperkt als 
• deze beperking voorzien is bij (kenbare) wet, en  
• deze beperking in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van:  
o de nationale veiligheid,  
o territoriale integriteit,  
o openbare veiligheid,  
o het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten,  
o de bescherming van de gezondheid of de goede zeden,  
o de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen,  
o om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of  
o om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. 

Het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) heeft aangegeven hoe ver het recht van vrijheid van 
meningsuiting nu eigenlijk gaat (EHRM 24 februari 1997, de Haes and Gijsels v. Belgium):

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting dus NIET haar 
beperking daar waar anderen verontrust, gekwetst of geshockeerd worden.

Veel mensen vinden vrijheid van meningsuiting TOCH tever gaan als er mensen gekwetst worden, maar dat is 
dus helemaal niet verboden. Ook vinden ze dat je over de scheef gaat als je mensen overtuigd van je mening (,
waar ze het zelf niet mee eens zijn,) terwijl toch echt iedereen zelf mag weten met wie hij het eens is.

Ik hoop dat veel mensen dit lezen en voortaan wat meer nadenken voordat ze gaan klagen dat ze gekwetst zijn 
of beledigd. Je mag gekwetst worden en beledigd, maar niet gediscrimineerd. Dat onderscheid moet geleerd 
worden!

Groeten van 15-jarig meisje die sommige mensen zat is!

(Ik ben trouwens van mening dat je gewoon je eigen mening mag hebben, volgens het wetsartikel, maar dat je 
wel goed moet nadenken wat je er mee wilt bereiken. Dus NIET EXPRES mensen kwetsen. Alle allochtonen zijn 
gelijk aan Nederlanders zolang ze in Nederland wonen. Ik heb niets negatiefs aan te merken op allochtonen. 
Zolang ze in Nederland leven, moeten ze zich aan de Nederlandse weten houden en zich op de Nederlandse 
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wetten beroepen. Geen gezeik over ‘gekwets zijn’ of ‘beperkte vrijheids van meningsuiting’. Je moet het er mee 
doen of (,no hard feelings,) terug naar je eigen land! De wereld kan niet perfect zijn, ook Nederland niet!)

39.  Anoniem 

21 Okt 2006 om 23:19 

Hallo mensen! 
Ik moest voor school een betoog schrijven over de vrijheid van meningsuiting. Ik heb dus van alles gezocht en 
gevonden op internet, waaronder het Wetsartikel. Maar ook vele meningen van mensen, marokkanen én 
nederlanders, die de inhoud van dit wetsartikel niet schijnen te weten. 

Volgens art. 10 EVRM mag de vrijheid van meningsuiting alleen worden beperkt als 
• deze beperking voorzien is bij (kenbare) wet, en  
• deze beperking in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van:  
o de nationale veiligheid,  
o territoriale integriteit,  
o openbare veiligheid,  
o het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten,  
o de bescherming van de gezondheid of de goede zeden,  
o de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen,  
o om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of  
o om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. 

Het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) heeft aangegeven hoe ver het recht van vrijheid van 
meningsuiting nu eigenlijk gaat (EHRM 24 februari 1997, de Haes and Gijsels v. Belgium):

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting dus NIET haar 
beperking daar waar anderen verontrust, gekwetst of geshockeerd worden.

Veel mensen vinden vrijheid van meningsuiting TOCH tever gaan als er mensen gekwetst worden, maar dat is 
dus helemaal niet verboden. Ook vinden ze dat je over de scheef gaat als je mensen overtuigd van je mening (,
waar ze het zelf niet mee eens zijn,) terwijl toch echt iedereen zelf mag weten met wie hij het eens is.

Ik hoop dat veel mensen dit lezen en voortaan wat meer nadenken voordat ze gaan klagen dat ze gekwetst zijn 
of beledigd. Je mag gekwetst worden en beledigd, maar niet gediscrimineerd. Dat onderscheid moet geleerd 
worden!

Groeten van 15-jarig meisje die sommige mensen zat is!

(Ik ben trouwens van mening dat je gewoon je eigen mening mag hebben, volgens het wetsartikel, maar dat je 
wel goed moet nadenken wat je er mee wilt bereiken. Dus NIET EXPRES mensen kwetsen. Alle allochtonen zijn 
gelijk aan Nederlanders zolang ze in Nederland wonen. Ik heb niets negatiefs aan te merken op allochtonen. 
Zolang ze in Nederland leven, moeten ze zich aan de Nederlandse weten houden en zich op de Nederlandse 
wetten beroepen. Geen gezeik over ‘gekwets zijn’ of ‘beperkte vrijheids van meningsuiting’. Je moet het er mee 
doen of (,no hard feelings,) terug naar je eigen land! De wereld kan niet perfect zijn, ook Nederland niet!)

40.  CC 

21 Okt 2006 om 23:25 

Srry kben nu lid. Dit anoniempje was dus CC. 
(niet dat je daar veel wijzer van wordt :P, maar je weet nu wie je moet hebben) 
Groetjes CC

41.  Anoniem 

25 Okt 2006 om 15:33 

Het is toch wel even vertaald wat de nederlander in gedachte heeft! 
Het is een prachtig stuk!,maar hoe lossen we deze problemen op. 
Het zal niet lang meer duren of er wordt een militair peleton van nederlandse bodem weer ingezet om hun 
leven te geven voor bescherming van de rijken. 
En weet je wat?daar hebben ze misschien mijn zoon of jullie zoon voor nodig. 
Het kind wat ik gebaard heb en voor gezorgd kan nu zijn leven geven voor de oorlogszuchtigen!!

Pim,ik denk dat we allen wisten wat er zou gaan gebeuren…… 
duidelijker kon niet!

Ik dank hem voor de boodschap die hij ons bracht. 
Hij vocht tegen de duivel,en die heerst momenteel over de aarde!

Laat ons bidden …..Amen.

42.  Anoniem 

16 Feb 2007 om 16:19 

Wilders. 
Nederlandse grondwet artikel 90″De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde” 
Vreemd,dat den Haag dan accepteert,dat,ondanks het te pas en te onpas opwerpen van de leus 
“mensenrechten”,men in bepaalde bevriende “democratische”landen zijn nationaliteit niet voor een andere 
nationaliteit kan omwisselen.De vraag doet zich bovendien rijzen,of Nederlanders,woonachtig in Marokko,of 
Turkije zich aldaar ook van een dubbele nationaliteit met alle voordelen daaraan verbonden,kunnen bedienen,
mede gezien uit het oogpunt van rechtsgelijkheid.

43.  DNH 

23 Feb 2009 om 14:27 
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Ook SKS van Yvonne van Hertum is een echte haat zaai pagina, die door Justitie getolereerd wordt. 
Daarop kun je duizenden oproepen to geweld tegen pedofielen en leugens over hen lezen, alsook bedreigingen, 
overdrijven en het goedpraten van censuur van andersdenkenden over pedofilie.

Het is des te jammer dat mensen van die site door Justitie met rust worden gelaten, omdat dat de indruk geeft 
dat het bedreigen van pedofielen ongestraft wordt gelaten waardoor het gevaar voor kinderen door 
doorgedraaide en losgeslagen pedofielen alleen maar vergroot wordt.
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Nieuwe aanwijzing voor fraude bij ARN
Gepubliceerd door admin 19 maart, 2004 in Politiek. 

OOK KLOKKENLUIDER ZEGT: FRAUDE BIJ ARN

In het proces tegen de 58-jarige autosloper P.K. die verdacht wordt van de moord op Jan Burgers 

heeft zich een klokkenluider aangediend. Zowel bij K.?s raadsman als de officier van justitie is een 

anonieme brief bezorgd waarin afvalverwerkingsbedrijf ARN ? niet voor het eerst -wordt beschuldigd 

van frauduleuze praktijken (zie ook het verhaal op deze site Beerput Afvalverwerking ARN). Al jaren 

lang zouden bij ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) drugs en wapens die door de politie in beslag 

zijn genomen illegaal worden doorverkocht in plaats van vernietigd. K.?s advocaat mr. J. Kuijpers 

kwam met de brief op de proppen tijdens de pro-forma zitting waar over de verlenging van K.?s 

voorarrest moest worden beslist. K. zit inmiddels een half jaar vast onder maximale beperkingen. Het 

OM had ook zo?n brief ontvangen, maar die was ongeopend gebleven ‘omdat de officier op vakantie 

is’ en zijn vervangster van niks wist.

 
K.?s raadsman heeft de brief bij de processtukken laten voegen, maar wilde hem (’Eerst moet de 

rechter-commissaris hiermee aan de gang’) niet openbaar maken. De brief werpt volgens hem een 

ander licht op de moordzaak. Ook Burgers wist immers van de praktijken bij ARN en was naar eigen 

zeggen ‘doodsbang’ dat hem iets zou overkomen. Volgens de brief is er zelfs een AIVD-onderzoek 

gaande naar ARN. Het zou niet de eerste keer zijn: jaren geleden al heeft een onderzoeksbureau van 

Ernst & Young een onderzoek verricht naar mogelijke fraude bij ARN, maar de Raad van 

Commissarissen weigert dat openbaar te maken. Vast staat dat de betrekkingen tussen Burgers en 

ARN op een absoluut dieptepunt verkeerden toen Burgers op 18 september 2003 werd 

doodgeschoten. Eerder had de burgemeester Zijlmans van Beuningen getracht Burgers via een BOPZ-

maatregel gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Zijlmans was toen tevens 

voorzitter van de raad van commissarissen van ARN. De burgemeester moest later terechtstaan 

wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar de rechtbank liet het bij een 

berisping en sprak hem vrij. 

Volgens mr. Kuijpers is het bewijs tegen P.K. flinterdun en lijdt het OM in deze zaak aan een ?

tunnelvisie?. Zijn verzoek om het voorarrest op te heffen werd echter door de rechtbank afgewezen. 

K. zelf zegt niet precies te weten wat er is gebeurd, en legt daarover onduidelijke verklaringen af. Hij 

is, naar verluidt, een beetje simpel van geest. 

Het eigenlijke proces tegen K. is nu geagendeerd voor 19 mei. Op 7 mei wordt er een reconstructie 

van de moord op Burgers gehouden. 
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1.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 07:21 

Dat er fraude gepleegd wordt/werd bij ARN, dat zal vast wel, dat is normaal. Ook is bizar dat de Officier van 
Justitie de bedoelde brief niet leest.

Echter de bewering dat “wapens die door de politie in beslag zijn genomen illegaal worden doorverkocht in 
plaats van vernietigd”, dat lijkt me toch wel heel cru en eigenlijk ongeloofwaardig. Dat zou betekenen dat er 
sprake is van complot van meerdere personen ivm illegale verkoop in beslag genomen wapens…. Eigenlijk 
maakt deze bewering ook het overige wat twijfelachtig. Dat het eea niet correct toegaat daar in Limburg, dat 
lijkt me wel duidelijk.

Ben benieuwd hoe dit verder gaat. Keep up the good work !

2.  Anoniem 

22 Mrt 2004 om 23:57 

Lollig hoor, maar Nijmegen ligt natuurlijk niet in Limburg.

Er zijn ook fraudeurs die uit (iets) minder zuidelijke streken komen…

3.  Anoniem 

11 Apr 2004 om 13:57 

Het zal mij niks verbazen als blijkt dat die ene officier uit Zwolle moordcommando’s onder zijn hoede heeft. 
Hij weet namelijk hoe de maatschappij moet worden ingericht…..en waar je korte metten mee moet maken.

4.  Anoniem 

11 Apr 2004 om 19:29 

Iemand schreef: “Het zal mij niks verbazen als blijkt dat die ene officier uit Zwolle moordcommando’s onder zijn 
hoede heeft. Hij weet namelijk hoe de maatschappij moet worden ingericht…..en waar je korte metten mee 
moet maken.”

Bedoelt U een officier van leger? Of ??n van justitie?
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NRC redacteur uit selectiecommissie rechters
Gepubliceerd door admin 9 maart, 2004 in Media. 

MAARTEN HUYGEN VERLAAT COMMISSIE ALS DIEF IN DE NACHT

In de aanloop naar de publicatie van het boek Lux. Libertas en Leugens van journalist Micha Kat 

maken NRC-redacteuren schielijk schoon schip. Prominent Maarten Huygen bleek lid van de 

Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht, een prestgieus groepje topjuristen dat ‘zij-

instromers’ screent voor een positie binnen de rechterlijke macht. Op de nieuwe ledenlijst zoals 

gepubliccerd op de website www.rechtspraak.nl komt hij niet meer voor. Huygen die slechts een half 

jaar lid is geweest van de commissie wil over zijn vertrek alleen maar kwijt dat hij ‘er genoeg van 

had’. Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak, verantwoordelijk voor de samenstelling 

van de commissie, zegt dat Huygen zich heeft teruggetrokken ‘om hem moverende redenen en dat 

daarover verder geen mededelingen kunnen worden gedaan’. 

 
NRC Handelsblad, zo wordt in het boek van Kat onthuld, toont zich op tal van punten de 

slippendrager van de rechterlijke macht in Nederland. Zo weigerde het te publiceren over de beruchte 

‘nepotisme-brief’ aan (toen nog) president van het Hof in Leeuwarden Carla Eradus waarover het als 

eerste werd getipt; Eradus bleek in Leeuwarden reeksen intimi te benoemen van hofbestuurders en 

veertien raadsheren luidden hierover de noodklok. Eradus zat met Huygen in de genoemde 

commissie. Thans is Eradus president van de rechtbank in Amsterdam. Redacteur Frank 

Kuitenbrouwer bekleedde en bekleedt evenens functies in de top van het juridische establishment. 

Ook Dirk van Delft heeft zich teruggetrokken uit een compromitterend dubbelbelang, namelijk uit de 

redactiecommissie van het blad Hypothese van NWO, de overheidsorganisatie die volgens een 

opiniestuk van zijn hand in NRC dringend meer geld moet krijgen.

3 Reacties op “NRC redacteur uit selectiecommissie 
rechters”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 07:22 

Ben benieuwd naar dit boek. Het lijkt er veel op dat de rechterlijke macht is ge?nfiltreerd in het NRC. Dat lijkt 
mij niet correct. De rechterlijke macht behoort een onafhankelijke instantie te zijn, die met open vizier werkt en 
NIET verkapt invloed kan uitoefenen op wat wel en niet te publiceren in het NRC.

Het voorval met de nepotisme-brief geeft aan dat het NRC niet onafhankelijk is in deze. Het wordt tijd, dat 
redacteur Kuitenbrouwer of kiest voor het NRC of voor rechterlijke macht. Nog beter is dat Kuitenbrouwer zsm 
wordt afgevoerd.
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2.  Anoniem 

15 Mrt 2004 om 20:10 

Mee eens, en als deze meneer dan afgevoerd is, zijn we ook meteen af van z’n politiek-correcte schnabbels bij 
de minstens even politiek-correcte AVRO-mevrouw Uitzinger en haar nagemaakte en voorgebakken journalisten-
forum.

3.  Anoniem 

19 Mrt 2004 om 11:25 

Even kijken; “De rechterlijke macht behoort een onafhankelijke instantie te zijn” schrijft de eerste poster.

Ik vraag mij af hoe dat kan als diezelfde rechterlijke macht betaald moet worden met geld dat geconficeerd 
wordt door de staat. Door dezelfde wetgeving die de rechterlijke macht goedkeurt wordt haar eigen bestaan 
gefinancieert! 
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Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« KPMG laat site uit de lucht halen Nieuwe aanwijzing voor fraude bij ARN »

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165393 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/61/nrc-redacteur-uit-selectiecommissie-rechters.html (2 of 2) [3/11/2009 1:07:17 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/61/nrc-redacteur-uit-selectiecommissie-rechters.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


KPMG laat site uit de lucht halen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Heksenjacht op klokkenluiders geopend NRC redacteur uit selectiecommissie rechters »

KPMG laat site uit de lucht halen
Gepubliceerd door admin 7 maart, 2004 in Accountancy. 

KPMG IN DE TEGENAANVAL

KPMG heeft vorige week mr. F. Waardenburg van De Brauw Blackstone Westbroek opdracht gegeven 

de kleine internetprovider IPD Hosting BV zodanig te intimideren dat deze de website www.

interintelligence.net uit de lucht zou halen. Dit geschiedde. Op deze website was een opsomming te 

lezen van alle veroordelingen van de forensische accountants van KPMG door de tuchtrechter voor 

accountants. De forensische accountants van KPMG opereren thans onder de naam KPMG Integrity 

and Investigation Services. 

Elders op deze site (Accountancy nog verder onder vuur) is de aard beschreven van de getuchtigde 

handelingen van deze accountants. De verantwoordelijke voor de website heeft zich in felle 

bewoordingen beklaagd bij de provider en schreef hem: “U heeft op grond van slechts een niet 

geverifieerd telefoontje van een mij onbekend persoon die volgens uw zeggen optreedt voor of 

namens KPMG besloten mijn site af te sluiten.” 

 
De provider heeft hierop geantwoord dat hij ‘de publikatie van prive-adresgegevens, telefoon- en 

faxnummers van de mensen in kwestie alsmede van KPMG-bestuurders onaanvaardbaar acht zeker 

nu deze mensen door deze publikatie worden lastiggevallen. Als deze gegevens worden verwijderd 

zullen we overgaan tot hervatting van onze dienstverlening.’ 

KPMG heeft zich de woede van vele partijen vooral op de hals gehaald door de activiteiten in het 

kader van ‘litigation support’ die vallen onder de forensische accountancy. Dit komt neer op het in 

opdracht van procespartijen tegen enorme fees opstellen van rapporten (op KPMG-papier) waarin hun 

tegenstanders te kust en te keur zwart worden gemaakt dan wel worden gecriminaliseerd zonder ze 

wederhoor te bieden of in kennis te stellen van de bevindingen. Sommige accountants van KPMG zijn 

al vijf keer veroordeeld op hetzelfde dossier. Het gaat met name om de heren Crouwel, ten Wolde, 

Rozekrans, Schippers, Vonk, Hattenbach en Van Rijt. De initiatiefnemer van de website die anoniem 

wenst te blijven zegt zelf slachtoffer te zijn geworden van deze KPMG-rapporten. Hij zegt: “Via het 

interintelligence meldpunt ben ik inmiddels in contact gekomen met een grote groep KPMG-

slachtoffers en lotgenoten wier carriere kapotgemaakt is door de karaktermoord van KPMG. Lees 

vooral de website en de daarop gepubliceerde vonissen!” Het is nog niet bekend wanneer de site 

weer in de lucht zal zijn.
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1.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 09:17 

Schokkend. Laten we niet vergeten dat KPMG ook een zeer onfrisse rol gespeeld heeft in de affaire Spijkers. 
Het moest “onpartijdig” onderzoek doen naar de schade die Defensie had aangericht en over de zaak een 
advies uitbrengen, dat Defensie had beloofd als bindend te zullen beschouwen. Maar Defensie was ook 
opdrachtgever en financier van dat onderzoek. In de loop van het onderzoek had Spijkers al zijn intelligentie en 
waakzaamheid nodig om niet in de vallen te trappen die KPMG voor hem had uitgezet. Het ging daarbij om 
dezelfde afdeling van KPMG als waarvan in dit artikel sprake is.

2.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 11:50 

KPMG is absoluut het onderzoeken waard, de ene beerput is daar nog dieper dan de andere.

Employer of choice….maar dan alleen voor viezeriken. 
Wat dacht je van het feit dat 2 notarissen (van Agt en Dussel) van KPMG ten onrechte en zonder toestemming 
of overleg gelden hebben onttrokken aan de bedrijfsrekeningen van destijds nog SBMC, en zo direct 
verantwoordelijk zijn voor de ondergang van deze onderneming.  
Of het due diligence rapport dat door KPMG TS over deze onderneming is opgesteld en zonder dat de, in vele 
gevallen volstrekt ongegronde, conclusies met de target besproken zijn, als feiten aan de RvB gepresenteerd 
zijn. Waarop de RvB eindelijk de felbegeerde stok in handen kreeg om uit de impasse te komen die inmiddels 
tussen KPMG en Meijburg ontstaan was. Een fraai staaltje van gebrek aan integriteit dat overigens volledig in 
lijn is met de wijze waarop de onderneming de laatste jaren in het nieuws komt.  
Gek trouwens dat degene die hier de vieze handen gemaakt heeft (je moet wel wat kunnen hoor om een 
winstgevende start-up kapot te schrijven), even later tot partner benoemd is…. hij zal wel goed bij de cultuur 
van de onderneming passen… 
Dit lijkt me nou wel een leuk onderzoeksthema voor bijvoorbeeld Micha Kat.

3.  kpmg 

8 Mrt 2004 om 16:41 

Binnenkort worden alle KPMG’ ers met een tuchtrechterlijk strafblad opnieuw in het zonnetje gezet, met naam 
toenaam en met alle nuttige zakelijke,- en prive details toe. KPMG propageert transparantie, openheid en 
controleerbaarheid maar is zelf een van de meest gesloten organisaties die er in NL te vinden is. KPMG 
directeur algemene zaken Drs A.V. Schippers heeft al een sterfhuis ter voorkoming van claims opgezet voor alle 
voormalige firmanten, thans aandeelhouders via een web van management bv’s. Openheid is het laatste wat hij 
wil. Toen de laatste fiscale cijfers van zijn management BV Sandenhoef BV op het net werden gezet waarin zijn 
met kpmg litigation support bij elkaar gesprokkelde vermogen van 2,7 mio euro werd vermeld. was bij hem de 
maat vol. Voordat de site van interintelligence uit de lucht werd gedwongen had KPMG via nota bene zijn eigen 
ip adressen en servers stargatekpmg en galaxykpmg een 30 tal hackpogingen en emailbombardementen 
ondernomen om de site uit de lucht te krijgen. Toen dit niet lukte besloot men nog drastischer op te treden. 
Wordt vervolgd.

4.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 18:06 

Wat voor bedrijf is SBMC precies?

5.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 15:32 

KPMG had tot voor kort het imago van keurige en nette accountants maar na bouwfraude I en II en de zaak 
Peper lijkt is het blazoen van de accountant die zich afficheert als een klasse apart toch wel ernstig geschonden. 
Waarom wordt KPMG niet aangepakt als het gaat om de goedkeurende verklaringen afgegeven t.b.v. de 
frauderende aannemers. Zeker klassejustitie en het “old boys”netwerk

6.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 16:46 

Hackers History: 7 records stored Record Type: IP Address IP Location: Netherlands - Flevoland - Almere - 
Kpmg Holding N V Reverse IP: No websites hosted using this IP address This is the RIPE Whois server. The 
objects are in RPSL format. Rights restricted by copyright. See http://www.ripe.net/ripencc/pub-services/db/
copyright.html inetnum: 213.194.44.0 - 213.194.44.255 netname: KPMG-GALAXY descr: KPMG Holding N V 
descr: Amstelveen country: NL admin-c: BV242-RIPE tech-c: BV242-RIPE status: ASSIGNED PA mnt-by: CIP-
MNT mnt-lower: CIP-MNT changed: 20020814 source: RIPE route: 213.194.0.0/18 descr: BT Netherland NV 
origin: AS5400 notify: mnt-by: CIP-MNT changed: 20040112 changed: 20040130 source: RIPE person: Brian 
Verburg address: KPMG Holding N V address: Rembrandtweg 39-40 address: 1181 GE Amstelveen address: 
NETHERLANDS phone: +31 20 656 8793 fax-no: +31 20 656 7140 e-mail: nic-hdl: BV242-RIPE notify: mnt-by: 
CIP-MNT changed: 20020814 source: RIPE 

7.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 17:49 

kpmg/ster schreef: “Voordat de site van interintelligence uit de lucht werd gedwongen had KPMG via nota bene 
zijn eigen ip adressen en servers stargatekpmg en galaxykpmg een 30 tal hackpogingen en 
emailbombardementen ondernomen om de site uit de lucht te krijgen.”
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8.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 20:04 

KPMG staat kennelijk boven de wet of zo, hacken en inbreken op andermans computer. Aangifte doen, bij 
wie ?? de raad van tucht voor het nivra ??

9.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 08:54 

KPMG bestuur niet integer. In welke organisatie kunnen medewerkers straffeloos en keer op keer berispt ( ruim 
20 x in 2 jaar tijd) en zelfs geschorst worden voor maatschappelijk wangedrag waarbij de voorzitter van de 
raad van bestuur van KPMG, Ben van der Veer, via de media laat weten dat hij “tevreden” is. Deze persoon 
stimuleert actief dit afwijkende gedrag en geeft leiding aan een organisatie van wetsovertreders.

10.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 08:58 

Nou, en dan, een berisping voor kpmg meer of minder is geen hinder

11.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 10:20 

KPMG wil de geanonimiseerde uitspraken van de raad van tucht ook anoniem houden, immers als bekend zou 
worden dat dezelfde groep veelplegers, recidivisten en draaideur accountants, die zo graag anderen publiekelijk 
in het beklaagdenbankje zetten, zelf gecomprommitteerd zijn dan vervalt de grondslag van hun lucratieve 
smaad- en laster business. Wat heb je nog aan een KPMG rapport of een goedkeurende verklaring bij een 
jaarrekening van een geschorste KPMG accountant ? Wat houdt de integriteit in van Ben Der Veer, die keer op 
keer tevreden is met alle berispingen en schorsingen.

12.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 10:24 

Hoe bewijs je dat, is dat bewijs “rechtmatig ?” ben je ontvankelijk enz. enz. De kennis van de Nederlandse 
magistratuur op het gebied van internet staat nog in de kinderschoenen. Daarom ben ik benieuwd hoe de elders 
op deze site genoemde procedure tegen klokkenluideronline afloopt, gaarne een update hierover.

13.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 10:26 

Wie weet waar jurisprudentie te vinden is op het net over spam en hackers die in NL zijn veroordeeld ?

14.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 10:31 

Kunt u exact opgeven wie namens KPMG een rapport gemaakt heeft inzake Spijkers. U meldt dat dit dezelfde 
afdeling is, bedoelt u KPMG Forensic Accounting of KPMG Litigation Support, tegenwoordig KPMG Integretity 
Services genaamd na alle eerdere schandalen.

15.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 10:36 

Slim van KPMG, hun eigen dedicated server gebruiken.

16.  arjan 

10 Mrt 2004 om 12:14 

Bij The Way Back Machine staat nog een oude versie on line voor de geinteresseerde.

http://web.archive.org/web/20030426065129/http://interintelligence.net/

17.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 13:12 

way back lukt niet

18.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 14:37 

Ja, is me gelukt, maar de backup dateert van maart 2003 dus de info is mniet meer up to date, in ieder geval 
bedankt Anoniem

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/60/kpmg-laat-site-uit-de-lucht-halen.html (3 of 9) [3/11/2009 1:07:30 AM]

http://web.archive.org/web/20030426065129/http://interintelligence.net/


KPMG laat site uit de lucht halen at Klokkenluideronline

19.  arjan 

10 Mrt 2004 om 17:01 

Iets recenter wellicht is de google-cache: 
http://www.google.nl/search?q=cache:_SDbn1WIuxoJ:www.interintelligence.net/+onbegrijpelijk+dat+van+der
+Veer+tevreden+is+met+de+vele+tuchtigingen+&hl=nl&ie=UTF-8

20.  kpmg 

10 Mrt 2004 om 17:08 

Op die manier vind men alleen de oude startpagina, hopelijk komt de orignele bijgewerkte interintelligence site 
binnekort weer in de lucht

21.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 08:22 

Rene Zwaap (Groene Amsterdammer) schreef enige tijd geleden een aardig inkijkje in de praktijk van de KPMG 
chantage industrie, zeer lezenswaardig, wellicht staaat dat nog ergens op het net.

22.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 08:25 

http://www.veenstraaccountancy.nl het artikel “politieman of accountant” uit FEM magazine gaat ook over J. 
ten Wolde van KPMG

23.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 10:36 

Parool journalist Michiel Zonneveld schreeft “Afrekenen met Peper” over KPMG Forensic Accounting. Ook dat 
geeft een kijk in de keuken van KPMG

24.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 11:19 

Iemand van de pers zou nu eens aan de gemeente Rotterdam moeten vragen of KPMG de kosten van het COR 
rapport al heeft terug vergoed, immers de Raad van Bestuur van KPMG gheeft publiekelijk op tv en in de 
kranten gezegd dat als men op ook maar een punt zou worden veroordeeld ( het cor rapport staat als een 
huis !!) men de kosten zou restitueren ( circa 2 mio euro.) Het werden uiteindelijk in totaal 6 berispingen, 2 
voor crouwel, 2 voor Rozekrans en 2 voor ten Wolde, allen KPMG directeuren volgens de kamer van 
Koophandel. Ook na door KPMG ingesteld hoger beroep werden de vonnissen nog eens bekrachtigd. Dit betrof 
de ingediende klachten door havenwethouder Smit en ex burgemeester Peper. Heel stilletjes heeft KPMG een 
schadevergoeding van wellicht in de miljoenen euro’s aan deze heren betaald. Graag meer openheid hierover. 
Welke journalist gaat KPMG en de gemeente hierover eens aan de tand voelen ??

25.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 21:54 

ja wie weet dat, wellicht fred spijkers zelf , gaarne reactie

26.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 21:55 

wat moet kpmg forensic accounting nou bij defensie ???

27.  Anoniem 

13 Mrt 2004 om 10:00 

waarom is de site niet weer in de lucht? er zijn volgens mij genoeg andere providers die zo’n site willen hosten 
hoor.

28.  kpmg 

15 Mrt 2004 om 10:25 

Per 5 maart 2004 omzettingsformulier verzonden naar xs4all.nl

29.  Anoniem 

15 Mrt 2004 om 10:39 

Steins Bisschop Meyburg Advocaten, een voormalige 100 % dochter van KPMG Accountants NV, soms ook wel 
K- Legal (KPMG legal) genaamd. De Raad van Bestuur van KPMG o.l.v. Ben van der eer geeft mede bestuurslid 
A.V. Schippers een sterfhuis laten opzetten en SBMC vervolgens laten “klappen” Over moraliteit van KPMG 
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gesproken. De crediteuren zaten met de gebakken peren, maar dat kan de hoge heren van KPMG niets schelen. 
KPMG FA doet litigation support om advocaten bij claims te ondersteunen maar ze kunnen niet eens hun eigen 
zaakje SBMC overeind houden.

30.  Anoniem 

19 Mrt 2004 om 10:34 

klopt, ik wil die site wel hosten. 
dg@mitc[.haalditweg].net

31.  Anoniem 

19 Mrt 2004 om 12:32 

Litigation Support 
KPMG Integrity & Investigation Services ondersteunt cli?nten bij het verzamelen en analyseren van divers 
bewijsmateriaal in juridische procedures en bij claims. 

Litigation Support 

KPMG Integrity & Investigation Services ondersteunt cli?nten bij het verzamelen en analyseren van 
bewijsmateriaal in juridische procedures en bij claims.  
Inmiddels is met Litigation Support een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd van nationale en 
internationale cases, waarbij cli?nten in hoofdzaak civielrechtelijke procedures ter zijde zijn gestaan. 
De jarenlange ervaring en professionaliteit van ervaren forensische accountants en juristen van KPMG Integrity 
& Investigation Services en het uitgebreide relatienetwerk met advocaten en officieren van justitie staan garant 
voor een bekwame en toegewijde dienstverlening aan cli?nten bij juridische geschillen en claims. 
Contact 
Contact KPMG Integrity & Investigation Services 

Voor meer informatie over: 
? diensten  
? producten  
? vacatures  
? stages 
en voor overige vragen, kunt u contact opnemen met KPMG Integrity & Investigation Services via telefoon (+31 
(20) 6567788), fax (+31 (20) 6567790 of email . 
Er zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen ??n week, contact met u worden opgenomen.

32.  Anoniem 

30 Mrt 2004 om 16:29 

Veelplegers mogen niet met hun foto in de etalage van benadeelde winkeliers worden gehangen, maar 
binnekort worden de veelplegers van KPMG gewoon weer met naam en alle personalia, foto’s etc. op het net 
gezet.

33.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 12:40 

M.i.v. 10 april 2004 wordt de interintelligence site weer geleidelijk aan geactiveerd ondanks de herhaalde 
pogingen van KPMG om de site te blokkeren, te hacken en te bombarderen met e-mail afkomstig van de eigen 
unieke en traceerbare KPMG webserver. KPMG’rs denken kennelijk boven de wet te staan op dit gebied. Het is 
onbegrijpelijk dat een gerenommeerd accountantskantoor zich begeeft op het terrein van de 
computercriminaliteit en dat met medeweten en instemming van KPMG bestuursvoorzitter Ben van der Veer en 
medebestuurslid Aart Victor Schippers. ziet http://www.interintelligence.net

34.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 12:42 

bewijs: Hackers History: 7 records stored Record Type: IP Address IP Location: Netherlands - Flevoland - 
Almere - Kpmg Holding N V Reverse IP: No websites hosted using this IP address This is the RIPE Whois server. 
The objects are in RPSL format. Rights restricted by copyright. See http://www.ripe.net/ripencc/pub-services/
db/copyright.html inetnum: 213.194.44.0 - 213.194.44.255 netname: KPMG-GALAXY descr: KPMG Holding N V 
descr: Amstelveen country: NL admin-c: BV242-RIPE tech-c: BV242-RIPE status: ASSIGNED PA mnt-by: CIP-
MNT mnt-lower: CIP-MNT changed: 20020814 source: RIPE route: 213.194.0.0/18 descr: BT Netherland NV 
origin: AS5400 notify: mnt-by: CIP-MNT changed: 20040112 changed: 20040130 source: RIPE person: Brian 
Verburg address: KPMG Holding N V address: Rembrandtweg 39-40 address: 1181 GE Amstelveen address: 
NETHERLANDS phone: +31 20 656 8793 fax-no: +31 20 656 7140 e-mail: nic-hdl: BV242-RIPE notify: mnt-by: 
CIP-MNT changed: 20020814 source: RIPE 

35.  Anoniem 

9 Apr 2004 om 15:14 

“Ziet http://www.interintelligence.net“.

Prima dat de site weer in de lucht is. Complimenten voor Uw doorzettingsvermogen. Had dit nooit voor mogelijk 
gehouden.

Wel een suggestie: doe alstublieft iets aan de opmaak van de site.

1. W?g met dat bewegende spul. 
2. W?g met verschillende lettertypes en afwisselend gebruik van vet en onstreept schrift. 
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3. W?g met die kleuren.

De huidige opmaak schrikt zelfs de geinteresseerde lezer af.

36.  Anoniem 

10 Apr 2004 om 14:11 

ok, maar dat komt door het nieuwste programma van frontpage versie 2004 een hogere versie dan de oude en 
een nieuwe host met andere frontpage extensies, alle oude letters, kleuren, banners en links zijn in de war en 
ik moet pagina per pagina aanpassen, een monnikenwerk. In de tussentijd probeert KPMG alweer om ook deze 
site uit de lucht te krijgen met allerlei juridische trucjes. Staks moet ik mijn site nog laten hosten via de VS. 
want daar zijn de webhosts ongevoelig ( 5th amendment) voor de druk van een of ander KPMG advocaatje.

37.  Anoniem 

15 Apr 2004 om 19:35 

Justitie tolereert moordsite lees ik in de NRC van 14 april: een veroordeelde moordenaar exploiteert (!) vanuit 
zijn cel een website met foto’s en geluidsfragmenten van zijn laatste moord en justitie zegt hiertegen niet op te 
kunnen treden!??? In wat voor zieke bananenrepubliek leven we eigenlijk? Moet het recht in eigen hand worden 
genomen? Is gelukkig niet nodig, Justitie kan KPMG toch inschakelen en laten telefoneren met de 
internetprovider , dan is de site zo uit de lucht! Of worden alleen de goede sites uit de lucht gehaald?

38.  Anoniem 

16 Apr 2004 om 10:48 

in de algemene voorwaarden van alle providers staan “verwijderingsclausules”van ongewenst aanbod. Een 
benadeelde kan zich daarop beroepen bij de provider/host en weg is de site. Echter justitie is geen benadeelde 
en het interesseert ze geen barst. Ze geven zichzelf wel een brevet van onvermogen dat de de moordsite niet 
uit de lucht kunnen krijgen maar afin iedereen in nederland weet dat de capaciteiten van justitie in nl niet zo 
hoog zijn.

39.  Anoniem 

19 Apr 2004 om 22:33 

Sinds wanneer werken er notares bij kpmg?

40.  Anoniem 

7 Mei 2004 om 13:17 

De site draait weer

41.  Anoniem 

8 Jun 2004 om 10:50 

De integriteit van de hoge heren van KPMG is in het gedrang. Ze bedienen zich van onrechtmatige praktijken 
door medwerkers van de KPMG afdeling KPMG Computer Technology ( http://www.kpmg-ct.com) de 
interintelligence site uit de lucht te halen. Dit is reeds 2 x gelukt via computercriminaliteit. De derde keer via 
juridische druk op de oude webhost. Inmidddels wordt de site elders gehost maar KPMG zit niet stil.

42.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 18:06 

kpmg moet opppassen

43.  Anoniem 

31 Aug 2004 om 23:48 

De maten van KPMG gaan uit hun huidige kantoor om vervolgens zelf een nieuw gebouw te laten bouwen welke 
zij weer doorverkoopt aan een belegger.De exorbitante beleggingswinst van tientallen miljoenen euro’s wordt 
verdeeld onder de maten.Geen probleem ware het niet dat de rest van het personeel noppes krijgt en dat ze 
een huurcontract ondertekenen wat heel hoog is wat de klant uiteindelijk moet opbrengen.Een hoge huur geeft 
een hoge opbrengst.De klanten 
betalen de hogere huur middels hogere facturen.Een onderzoek wordt niet gestart omdat Den Haag en KPMG 
directe lijnen hebben dus we snappen hem toch?Die Marijnissen praat veel maar snapt heeeeelemaal nul.

44.  Anoniem 

8 Sep 2004 om 16:04 

KPMG, plaatboeven.

45.  Anoniem 

10 Jan 2005 om 18:32 
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KPMG baas ten Wolde met vervroegd pensioen per 31-1-05 mede n.a.v.eerdere schorsing als RA. Zijn opvolger 
is R. Rozekrans, eveneens veelvuldig berispt doch niet zo vaak als de aanvankelijk beoogde opvolger R.C. 
Crouwel die met minstens 10 tuchtklachten aan zijn broek niet zo’n geschikte kandidaat meer bleek en derhalve 
werd gepasseerd voor promotie in het draaideurcriminelen recidivistenteam van KPMG Forensic & Integety 
Services.

46.  Anoniem 

14 Jan 2005 om 19:57 

J. ten Wolde (RA) met “vervroegd ” gedwongen pensioen, opvolger Rens Rozekrans passeert runner-up Bob 
Crouwel. KPMG directielid Schippers boos over de schending van zijn privacy http://www.interintelligence.net/
schippers.htm

47.  Anoniem 

16 Jan 2005 om 13:09 

zie http://www.interintelligence.net/schippers.htm en links

48.  Anoniem 

17 Jan 2005 om 14:32 

F.WAARDENBURG, advocaat en adviseur van KPMG heeft dubbelfunctie namelijk enerzijds Raadsheer-
plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven en anderzijds Advocaat bij De Brauw Blackstone 
Westbroek Tel 070.3285670 , fax 070-3285220 folkert.waardenburg@debrauw.com www.debrauw.com

De ene keer staat hij te pleiten namems beklaagde KPMG en de andere keer zit hij aangeschoven achter de 
tafel bij zijn bekende collegae, vindt u het dan vreemd als u bij het college van beroep verliest in een zaak 
tegen het machtige KPMG

49.  Anoniem 

25 Jan 2005 om 22:14 

Ik doe mijn best

50.  Anoniem 

25 Jan 2005 om 22:18 

nee maar dat van die dubbelfunctie is nieuw voor me, hoeveel petten kun je op hebben ?

51.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 15:04 

KPMG medewerkers niet integer maar men gaat gewoon door met Integrity services.

52.  Anoniem 

8 Mrt 2005 om 15:02 

In de toplijst lijkt het NRC gedoe de KPMG te gaan overtreffen qua aantal opmerkingen. hoe kan er in een week 
meer opgemerkt worden mbt de nrc dan in anderhalf jaar op de kpmg ?

53.  Anoniem 

8 Mrt 2005 om 18:57 

Iemand vroeg: “In de toplijst lijkt het NRC gedoe de KPMG te gaan overtreffen qua aantal opmerkingen. hoe 
kan er in een week meer opgemerkt worden mbt de nrc dan in anderhalf jaar op de kpmg?”

Misschien omdat meer mensen wel eens een NRC hebben gekocht vergeleken met de kopers van diensten 
aangeboden door KPMG?

54.  Anoniem 

10 Mrt 2005 om 13:41 

Tja, dat klinkt geloofwaardig maar dat argument is van a tot z uit de duim gezogen. Immers een posting van 
anderalf jaar levert gemiddeld 3 reacties per maand op na circa 1.500 maal gelzezen te zijn op deze site. Je 
kunt me niet wijs maken dat een artikeltje over de NRC dat in een week na plaatsing pas circa 150 jeer te zijn 
gelezen is, al in haar eerste week 50 zelfstandige reacties opleverd.

Samenvattend, er zijn volgens u meer actieve NRC lezers dan ontevreden KPMG klanten. 

ir P.G. Bakker 
Etten-Leur

55.  Anoniem 
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12 Mrt 2005 om 10:42 

Schoenmaker, houd je bij je leest, in dit specifieke geval, Bakker ga door met zoete broodjes bakken in je 
bakkerij.

56.  Anoniem 

22 Mrt 2005 om 20:32 

KPMG accepteert niet langer dat haar bestuur via een website wordt geexposeerd en men wil met een beroep 
op de wet op de privacy de internetpublicaties van huizen, adressen, telefoonnummers en andere openbare 
gegevens tegengaan. Een farce maar het proberen waard aldus de juridische adviseurs van KPMG

57.  Anoniem 

24 Mrt 2005 om 12:58 

Het gaat niet om NRC kopers versus KPMG diensten, het gaat om het aantal lezers van deze desbetreffende 
artikelen op deze site en de frequentie van hun reacties, de verhouding klopt gewoon niet, voorbeeld: per 1.000 
keer gelezen in een jaar gemiddeld 10 reacties (1% response ) normaal maar bij 1 maand NRC, 83 keer 
gelezen, 10 reacties ofwel 10%. Een significante afwijking. hoe is dat te verklaren? Zo interessant zijn de 
verhalen over NRC niet. Ergo wat kan hiervan de oorzaak zijn !

58.  Anoniem 

24 Mrt 2005 om 13:00 

Sorry hoor maar mijn naam is Bakker maar als beroep ben ik directeur van een landelijk postorderbedrijf en 
van zoete broodjes bakken heb ik geen kaas gegeten.

59.  Anoniem 

19 Apr 2005 om 11:14 

De belastinginspecteur komt langs bij de synagoge.

En terwijl hij de boeken controleert vraagt hij de Rabbijn:  
“Ik zie dat u veel kaarsen koopt, wat doet u eigenlijk met het overgebleven 
kaarsvet?”

Goede vraag!” zegt de Rabbijn, “Dat sparen we op en geven we terug aan 
de fabrikant. Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een doos met 
gratiskaarsen toe.”

“O” zei de belastinginspecteur, enigszins teleurgesteld dat zijn 
ongewone vraag een praktisch antwoord had. Maar onverstoorbaar ging hij 
door met zijn stuitende vraagstelling: “En hoe gaat dat dan met de 
Matzes?Wat doet u met de kruimels?”

“Ah!” zei de Rabbijn, en realiseerde zich dat de inspecteur hem wilde 
pakken met een niet te beantwoorden vraag. “Wij verzamelen de kruimels 
en geven deze terug aan de fabrikant.. Eens in de zoveel tijd sturen ze 
ons dan een doos met gratis Matzes toe.”

“Ik begrijp het,” antwoordde de inspecteur, snel denkend over hoe hij 
het deze betweterige Rabbijn verder moeilijk kon maken. “Nou Rabbijn, 
dan rest mij u nog te vragen wat u doet met alle overblijfselen van de 
besnijdenissen.”

“Ook hierbij verspillen wij niets!”, antwoordde de Rabbijn. “Wij 
verzamelen alle stukjes voorhuid en sturen deze naar de 
Belastingdienst.

Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een hele lul zoals jij…”

60.  Anoniem 

19 Apr 2005 om 11:17 

Die belastinginspecteur van hierboven werkt nu al een tijdje bij KPMG Forensic & Integrity Services

61.  Anoniem 

20 Apr 2005 om 22:43 

Wist u overigens dat Crouwel voorheen werkzaam was bij de C.R.I. ? Hij was geen belastinginspecteur, dit voor 
de feitelijke juistheid van de geplaatste berichten.

62.  Anoniem 

31 Mei 2005 om 14:59 

Lees voor belastinginspecteur dan maar “de KPMG forensic accountant” en lees voor synagoge dan maar “de 
onderneming” Het is een metafoor in engere zin als u begrijpt wat ik bedoel. U moet niet alles letterlijk nemen 
maar openstaan voor interpretaties. 
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Met beste groet,

De belasting inspecteur

63.  Anoniem 

29 Jun 2005 om 20:11 

De belastinginspecteur komt langs bij de synagoge.

En terwijl hij de boeken controleert vraagt hij de Rabbijn:  
“Ik zie dat u veel kaarsen koopt, wat doet u eigenlijk met het overgebleven 
kaarsvet?”

Goede vraag!” zegt de Rabbijn, “Dat sparen we op en geven we terug aan 
de fabrikant. Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een doos met 
gratis kaarsen toe.”

“O” zei de belastinginspecteur, enigszins teleurgesteld dat zijn 
ongewone vraag een praktisch antwoord had. Maar onverstoorbaar ging hij 
door met zijn stuitende vraagstelling: “En hoe gaat dat dan met de 
Matzes?Wat doet u met de kruimels?”

“Ah!” zei de Rabbijn, en realiseerde zich dat de inspecteur hem wilde 
pakken met een niet te beantwoorden vraag. “Wij verzamelen de kruimels 
en geven deze terug aan de fabrikant.. Eens in de zoveel tijd sturen ze 
ons dan een doos met gratis Matzes toe.”

“Ik begrijp het,” antwoordde de inspecteur, snel denkend over hoe hij 
het deze betweterige Rabbijn verder moeilijk kon maken. “Nou Rabbijn, 
dan rest mij u nog te vragen wat u doet met alle overblijfselen van de 
besnijdenissen.”

“Ook hierbij verspillen wij niets!”, antwoordde de Rabbijn. “Wij 
verzamelen alle stukjes voorhuid en sturen deze naar de 
Belastingdienst.

Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een hele lul zoals jij…” 

64.  Anoniem 

13 Sep 2005 om 12:52 

Re: KPMG laat site uit de lucht halen  
door Anoniem op 29 jun, 2005 - 20:11  
De belastinginspecteur komt langs bij de synagoge.

steengoed hoe kom je erbij op hahahahahahahahahahahahahahahahahahhahaha dit is echt humor.

65.  Anoniem 

13 Sep 2005 om 12:56 

Re: KPMG laat site uit de lucht halen  
door Anoniem op 29 jun, 2005 - 20:11  
De belastinginspecteur komt langs bij de synagoge.

hahahahahahahah hoe kom je erbij op dit is humor…
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Gepubliceerd door admin 6 maart, 2004 in Klokkenluiders. 

CONCENTRATIEKAMPEN VOOR KLOKKENLUIDERS?

De redactie van deze site reageert zeer geschokt op het nieuws dat dit weekeind via De Volkskrant en 

De Telegraaf naar buiten kwam. Het blijkt dat de NMa in strijd met afspraken de naam heeft 

prijsgegeven van de belangrijkste klokkenluider inzake de bouwfraude. Deze man wordt thans 

behandeld als verdachte. Daarnaast kwam naar buiten dat ook klokkenluider Fons Schirris die vorig 

jaar aantoonde hoe makkelijk het is om bankrekeningen te plunderen met behulp van valse 

incassocontracten zal worden vervolgd. 

Waarom is dit nieuws zo buitengewoon schokkend? Om meerdere redenen. Ten eerste: de informatie 

die door de klokkenluiders naar buiten is gebracht heeft geleid tot directe maatregelen. De informatie 

over de bouwfraude was aanleiding voor een onderzoek van de NMa en een flinke boete voor een 

aantal bouwbedrijven, de informatie over de banken heeft geleid tot ingrijpende aanpassingen van de 

incassoprocedure. Hiermee is het nut en het belang van het optreden van de klokkenluiders 

aangetoond. 

 
Ten tweede: het leven van deze mensen wordt doelbewust vernietigd. Dat dit geen woord teveel is 

gezegd weten we uit de persoonlijke geschiedenis van Paul van Buitenen. Ten derde: hoe valt het in 

godesnaam uit te leggen dat het OM als het gaat om de vervolging van ‘gewone’ criminelen zo graag 

gebruikt maakt van anonieme (kroon)getuigen en zelfs werkt met 

getuigenbeschermingsprogramma’s, maar als er sprake is van witteboordencriminaliteit de tipgevers 

als grotere criminelen behandelt dan de corrupte en falende hoge heren zelf? Hiermee is de intense 

verdorvenheid en de rancuneuze kleinzieligheid van justitie toch wel aangetoond.Ten vierde: hiermee 

wordt een duidelijk signaal afgegeven dat mogelijke klokkenluiders zal afschrikken informatie te 

geven. Wellicht is dat ook de bedoeling en de wens van de autoriteiten die zo willen voorkomen dat 

nog meer voorbeelden van de intense verrotting van onze samenleving aan het licht komen.

De redactie raadt het een ieder ten strengste af gebruik te maken van interne 

klokkenluidersregelingen of naar de reguliere pers te stappen. NRC Handelsblad geeft namen van 

tipgevers waarschijnlijk zelfs door aan justitie zoals blijkt in het verhaal op deze site over de zaak-

Van den Hemel. De enige enigzins betrouwbare krant in dit opzicht is De Telegraaf die recent dankzij 

een klokkenluider enorm scoort met verhalen over ‘belasting-vrijstaatjes’ in ons land. We houden ons 

hart vast voor het lot van deze persoon. Want hoe het ook met klokkenludiers kan aflopen, lezen we 

in het verhaal van Pamela Hemelrijk over de beerput rond afvalverwerker ARN. 

Deze site blijft het enige geheel veilige en afgeschermede klokkenluidersmedium van Nederland. Dit 

weekeind kregen we onze zeventigste tip binnen over corruptie van bewakingspersoneel in 

gevangenissen. Helaas kunnen we lang niet alles uitzoeken. Maar we gaan ons wel versterken!

KLOKKENLUIDERONLINE WORDT STICHTING
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Heksenjacht op klokkenluiders geopend at Klokkenluideronline

Binnenkort wordt de Stichting Klokkenluideronline opgericht. De akten liggen thans bij de notaris. Dit 

maakt het mogelijk een eigen bankrekening te openen waarop sympathisanten kunnen storten zodat 

wij nog meer goede journalisten voor ons kunnen laten werken. We zijn nu vijf maanden bezig en het 

gaat goed. Zeker de laatste weken stijgt het aantal hits voortdurend. Stay tuned!

10 Reacties op “Heksenjacht op klokkenluiders 
geopend”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Mrt 2004 om 18:22 

Het is een mooie boel. Niet het OM/Justitie, en ook niet de kwaliteitskrant van Nederland, maar slechts De 
Telegraaf is bruikbaar voor klokkenluiders. 

Het wordt tijd dat dat schertsparlement hier eens wat aan gaat doen.

2.  Anoniem 

7 Mrt 2004 om 15:37 

Ik deel de grote zorgen van Klokkenluideronline.nl in deze. 

Een niet onredelijke doch potentieel effectieve tegenmaatregel kan zijn: alles op alles zetten naam van diegene 
te achterhalen die verantwoordelijk is voor het bekendmaken danwel vervolgen van de klokkenluider.

Hopelijk weerhoudt het uitzicht op publiek ongenoegen potentiele verklikkers ervan in te toekomst de identitiet 
van een klokkenluider te onthullen.

Was getekend, Uw h.c. klokkenluider.

3.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 12:49 

Zolangzamerhand verwordt ons land tot een bananenrepubliek. Het netwerk van machthebbers en 
belangenclubjes is dichtgeweven en omvat politici, ministeries, overheden, bedrijfsleven, media en instanties. 
Wie een andere mening heeft kan zelfs voor zijn leven vrezen. 
De KRO, NIPO en Trouw organiseren enquetes naar het Nederlandgevoel. 
De stelling ‘Nederland kan worden opgeheven’ staat er te lezen. Vooral de ver-Amerikanisering wordt in de 
enquete als boosdoener opgevoerd. Echter, de normvervaging van de machtigen doet eerder Siciliaans aan. 
Het netwerk heeft Nederland al lang opgeheven……

De oprichting van de stichting kan op mijn steun rekenen!

4.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 17:07 

Het aantal schandalen is ongehoord, schandalig handelen is langzamerhand normaal geworden. Mijn suggestie 
aan klokkenluideronline is om een top50 schandalen bij te gaan houden.

5.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 21:30 

Mijn suggestie aan klokkenluideronline is om een Link url op uw Site te plaatsen zoals deze: http://www.
klokkenluideronline.nl/backend.php 

Ik heb hem op mijn PHP nuke Site geplaatst nu op: 

Tevens zal ik ook nog een Link maken op mijn Web-Log  
Een zo heb ik er nog wel een aantal, kijk ook eens op: 

Hartelijke groeten

6.  Anoniem 

16 Mrt 2004 om 03:58 

En uit de Telegraaf van 13/3/2004, pag7: 
xxxxxxxxxx 
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Haags viertal verdacht van incassofraude

door Menzo Willems

DEN HAAG, zaterdag 
Vier Hagenaars worden ervan verdacht de afgelopen jaren door middel van valse incassocontracten de 
bankrekeningen van twee bedrijven voor ruim 2 miljoen euro te hebben geplunderd. 
Zij zouden op dezelfde wijze te werk zijn gegaan als ?klokkenluider? Fons Schirris onlangs in een boek uit de 
doeken deed. Deze ex-penningmeester van Leefbaar Nederland, die het luiden van de noodklok met vervolging 
moet bekopen, illustreerde eind 2002 hoe makkelijk het is automatische incasso?s te misbruiken. 
In tegenstelling tot Schirris zouden de verdachten hun buit niet hebben teruggestort op de rekening van de 
eigenaars, maar het geld hebben doorgesluisd naar een depositorekening bij het casino. Daar namen zij de poet 
vervolgens cash op. 
De Hagenaars, van wie er nog twee vastzitten, zouden een bedrijfje hebben opgericht waardoor zij met banken 
incassocontracten konden afsluiten. Vervolgens vulden zij valse gegevens in en trokken de bankrekeningen van 
twee bedrijven leeg. 
xxxxxxxxxxxxx

7.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 22:03 

In de opmerkingen las ik dat er iemand was die dacht dat het parlement hier wat aan hoort te doen. Blijkbaar is 
deze gehersenspoelde dwaas zich niet bewust van het feit, dat het juist het parlement is, die de dader is. Dat 
dergelijk vertrouwen in zo een maffiose organisatie die achterkamertjes politiek gebruikt, evenzo ernstig is, als 
het aangeven van vrienden. Met zo een wijze van denken wordt het tegendeel bereikt.

De Titel van het stuk is helaas letterlijker dan men verwacht in deze brood en spelen staat. Ikzelf ken al 
mensen die opgesloten werden voor eerlijkheid, ikzelf ook, al konden ze mij maar kort vasthouden. Een 
demonstrant die weigert te voldoen aan de identificatie-plicht zag ik 2 maanden vastzitten. Ik weet dat 
nederlanders niet begrijpen hoe gevaarlijk deze identificatie-plicht is. 

De media zijn compleet dichtgetimmerd. Geen moment waarheid wordt toegestaan. Op TV worden dagelijks 
minimaal 3 politie-series uitgezonden, om ons te laten wennen aan de politie-staat. Of die gaat komen? Die 
bestaat al, maar als u netjes in het rijtje loopt, merkt u er niets van. Zo ging het ook in Duitsland jaren 30. De 
duitsers zagen hun economie gestimuleerd, en ze kregen een eigen volkswagen, samen met de autobahn, 
dankzij Adolf Hitler. Dat werkte uitstekend, zoals iedereen weet.

In Nederland gebeurt op het moment hetzelfde. 
Iedereen mag auto rijden, er zijn zelfs files. 
Ons zilvergeld is vervangen door euro’s en ongedekte biljetten en muntjes. 
De glorie van het vierde rijk heet Beschaving, Democratie, mensenrechten.

De prijs van onze brood en spelen zijn de oorlogen van de elite. De stammen cultuur van Afganistan is vrij, dus 
er moet een centrale regering komen, hoorde ik op een media actualiteits show. Tijdens de koude oorlog 
werden dictators geplaatst over de gehele planeet. De Cabal is leider, en om excuses voor haar programma’s 
van slavernij door te zetten, gebruikt ze Al Qaida. 

8.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 10:09 

het grote gespuis van europa zeteld in brussel,daar zitten mensen die zich verrijken en helemaal niets doen. 
het zijnRATTEN ,schaamteloze bandieten.

9.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 10:16 

het grote gespuis van europa zeteld in brussel,daar zitten mensen die zich verrijken en helemaal niets doen. 
het zijnRATTEN ,schaamteloze bandieten.

10.  DNH 

23 Feb 2009 om 14:32 

Klokkenluiden betekent een tegengeluid laten horen in een wirwar van gedachtes die allemaal dezelfde richting 
op gaan. 
Het is een pré voor deze site van Micha dat álle tegengeluiden, dus ook die weer tegen de tegengeluiden 
indruisen, worden gehonoreerd. 
Ik verleen graag mijn hulp en tijd aan hier.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Beerput afvalverwerking ARN Heksenjacht op klokkenluiders geopend »

NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger
Gepubliceerd door admin 4 maart, 2004 in Media. 

NVJ DEMONISEERT OOK: ERIK DE VLIEGER

Sinds de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) eind januari de directe confrontatie opzocht 

met NTG, de tijdschriften-afdeling van IMCA Mediagroep van Erik de Vlieger, door interne mails van 

NTG naar buiten te brengen (’de Vlieger noemt zijn medewerkers verraders, NSB’ers’) is het conflict 

tussen beide partijen enorm verscherpt, dit ondanks sussende mededelingen naar de pers na een 

onderhoud tussen De Vlieger en de NVJ. Dit blijkt uit emails die ter hand zijn gesteld aan deze site. 

De zaak is thans zo ver op de spits gedreven, dat De Vlieger’s advocaat Benno Friedberg zich op 4 

maart heeft gewend tot E. Speet, een van de secretarissen van de NVJ. Aangezien de NVJ ook al de 

confrontatie zoekt met het gratis dagblad Metro (zie villamedia.nl) kan de conclusie worden 

getrokken dat de ‘journalistenvakbond’ is verworden tot een beschermer van de belangen van de 

bedreigde dagbladuitgever PCM. NTG geeft 14 tijdschriften uit waaronder sterkte titels als Oor, Villa 

d’Arte, Aloha en Ajax Magazine. 

 
—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: Benno Friedberg [mailto:friedberg@thelawyers.nl] 

Verzonden: donderdag 4 maart 2004 16:01 

Aan: Erik de Vlieger; E. Speet 

CC: frans@ntg-uitgeverij.nl 

Onderwerp: RE: Betr.: RE: bevestiging toezegging 12 februari 2004

Geachte mevrouw Speet,

Ik zag alle mail wisselingen voorbij komen en wens gaarne thans hier op in te breken dit vanwege het 

feit dat er, op voor mij onbegrijpelijke wijze, door de NVJ inbreuk gemaakt wordt op hetgeen 

besproken is met de heer de Vlieger.

Laat ik beginnen u mede te delen dat de brief waarna u verwijst, d.d. 5 februari jl., geen weerslag is 

van hetgeen tussen de NVJ en de Vlieger is besproken. 

Voor alle duidelijkheid, het betreft hierbij uw weergave van met de heer Makau van NTG kennelijk 

gemaakte afspraken. 

Het zou prettig zijn indien u dit onderscheid zou maken reeds omwille van de zuiverheid en de 

juistheid van de onderhavige discussie.

Tijdens het onderhoud tussen de NVJ en de heer de Vlieger, een onderhoud waarbij u naar mijn 

weten niet aanwezig was, is enerzijds aan de orde gekomen de, ik druk mij dan voorzichtig uit, 

irritatie van de heer de Vlieger over diens stigmatisering door de NVJ in het kader van een door hem 

aan de medewerkers van de NTG gezonden mail, waarbij er door de NVJ teksten uit hun verband zijn 
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gerukt en zijn weergegeven, en anderzijds een detante die vervolgens gebruikt zou worden om tot 

nadere afspraken te komen over de betaling van de freelancers en het opstarten van CAO gesprekken. 

Daarbij heeft de Vlieger aangegeven in te staan voor betaling van verschuldigde bedragen, niet meer 

en niet minder.

Ik betreur het ten zeerste dat de NVJ telkenmale deze zaken verwart, van een vereniging van 

journalisten had ik nu juist zuiverheid van berichtgeving verwacht echter het tegenovergestelde is 

thans het geval.

Aan het opzettelijk verwarren van de hoedanigheid van de heer de Vlieger met de hoedanigheid van 

de NTG doe ik niet mee en ik verzoek u omwille van de eerder bedoelde zuiverheid dit in het vervolg 

ook niet te doen.

Voorts acht ik het niet gepast, en eigenlijk ook enigszins kinderachtig, indien u steeds (in mijn 

beleving te pas en te onpas) meent de media te moeten informeren over in uw visie de laatste stand 

van zaken. Kennelijk gebruikt u dit als drukmiddels jegens de NTG en de Vlieger naar ik aanneem bij 

gebrek aan inhoudelijke argumenten. Immers mijn eigen brief aan de NVJ van de vorige week is nog 

altijd onbeantwoord gebleven terwijl dat nu juist een wijze van communicatie zou zijn die in mijn 

beleving meer passend is.

Ik stel dan ook voor dat de NVJ eerst begint met het op behoorlijke wijze beantwoorden van mijn 

correspondentie en niet met het dreigen met allerhande publiciteit.

Meent u echter dat u op uw ingeslagen weg door moet gaan dan zal een en ander leiden tot een 

verdere verscherping van het conflict en zal ik passende maatregelen dienen te nemen ten einde de 

belangen van mijn cli?nt te beschermen, immers ook cli?nt heeft gewoon rechten en het staat u niet 

vrij om hier op onrechtmatige wijze inbreuk op te maken. 

Wellicht dat ik mag afronden met de ‘YMCA’ verschrijving, bij mijn weten leidde een liedje daarover 

tot een wereldhit die tot onderlinge verbroedering aanleiding gaf, misschien een freudiaanse 

verschrijving van u?

Met vriendelijke groet,

Benno Friedberg

Friedberg Oudendijk Advocaten 

Koninginneweg 160 

1075 EE Amsterdam 

tel: +31 (0)20 6644121 

fax: + 31 (0)20 6640129

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: Erik de Vlieger [mailto:ErikdeVlieger@imcagroup.nl]  

Verzonden: donderdag 4 maart 2004 13:30 

Aan: E. Speet 

CC: Benno Friedberg; frans@ntg-uitgeverij.nl 

Onderwerp: RE: Betr.: RE: bevestiging toezegging 12 februari 2004

De media informeren. 

dat heb ik al een keer meegemaakt. 

Uw werkwijze is ons bekend en ik kan u vertellen 

dat ik het persoonlijk het laagste goed vind om de media hiervoor te gebruiken. U durft het wel op te 

schrijven tenminste dat u de media als uw werktuig ziet.

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: E. Speet [mailto:espeet@nvj.nl] 

Bezoekers
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Verzonden: donderdag 4 maart 2004 13:25 

Aan: Erik de Vlieger 

Onderwerp: Betr.: RE: bevestiging toezegging 12 februari 2004

Geachte heer De Vlieger,

Uw reactie vormt geen antwoord op onze vraag zoals in onze brief van vanmorgen aan u voorgelegd. 

Wij concluderen dat van uw kant een bevestiging op alle afspraken van de welbekende brief aan NTG 

van 5 februari jl. uitblijft. Wij zullen de media in die zin informeren.

Met vriendelijke groet, ellie speet

De informatie opgenomen in dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, 

te vernietigen en de afzender direct te informeren via bovenstaand e-mailadres dan wel via 020-

6766771. 

>>> “Erik de Vlieger” 04-03-04 13:12 >>> 

Mevrouw

Uw instelling noemde mijn advocaat al meneer friedman en 

dat u ons bedrijf als eerste YMCA noemt getuigd van zo een enorme onzorgvuldigheid dat ik nu al 

helemaal niet meer meedoe met uw tactische en manipulatieve spelletjes. U brengt ons bedrijf 

schade toe.

hoogachtend

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: E. Speet [mailto:espeet@nvj.nl]  

Verzonden: donderdag 4 maart 2004 11:45 

Aan: Erik de Vlieger 

Onderwerp: bevestiging toezegging 12 februari 2004

Geachte heer De Vlieger,

Hierbij verzoek ik u spoedig op bijgaande brief te reageren.

Met vriendelijke groet, Ellie Speet

De informatie opgenomen in dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, 

te vernietigen en de afzender direct te informeren via bovenstaand e-mailadres dan wel via 020-

6766771.

8 Reacties op “NVJ op ramkoers tegen Erik de 
Vlieger”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

4 Mrt 2004 om 21:00 

Benno Friedberg schrijft: “Voorts acht ik het niet gepast, en eigenlijk ook enigszins kinderachtig, indien u steeds 
(in mijn beleving te pas en te onpas) meent de media te moeten informeren over in uw visie de laatste stand 
van zaken.”

Maar diezelfde partij zorgt er wel voor dat een selectie van de e-correspondentie middels het internet te lezen is.
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Laat klokkenluideronline.nl zich hier niet heel erg doorzichtig voor het karretje van De Vlieger spannen?

2.  Anoniem 

4 Mrt 2004 om 23:10 

Is Erik de Vlieger dezelfde als die van Indymedia? 

Maatje van Paul Treanor?

3.  Anoniem 

5 Mrt 2004 om 09:58 

Yep.

4.  Anoniem 

5 Mrt 2004 om 10:03 

Niet zo netjes, klokkenjongens en -meisjes, om uit de brief van mevrouw Speet te citeren. Kunnen jullie niet 
lezen?

“De informatie opgenomen in dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, te vernietigen en de 
afzender direct te informeren via bovenstaand e-mailadres dan wel via 020-6766771.”

5.  Anoniem 

5 Mrt 2004 om 11:21 

PCM heeft de gewoonte om oud-werknemers, die een proces tegen hun ontslag hebben gevoerd, nooit meer in 
dienst te nemen. Dit lijkt me een aantasting van het grondrecht van elke Nederlander om de rechter in te 
schakelen. 
Moet de NVJ daar eens niet iets aan doen?

6.  Anoniem 

7 Mrt 2004 om 11:41 

De Vlieger ligt op ramkoers tegen de NVJ en dat is helemaal terecht. 
Bedreiging met de pers!!! Hoe halen ze het in hun hoofd. 
Manipuleren van personeel in het geheim!! Hoe halen ze het in hun hoofd. 
Bewust foute informatie aan bladen doorspelen!! hoe halen ze etc. 
Ga naar de politie en doe aangifte!!

7.  Anoniem 

15 Apr 2004 om 04:01 

Nonsens. De geadresseerde kan dit gewoon publiceren; dat soort zinnetjes zijn standaard en het niet-
publiceren op basis van een standaard-clausule komt de waarheidsvinding niet ten goede.

Het moet niet gekker worden. Je kan iedereen de meest afschuwelijke hate-mail sturen en als je maar die 
alinea onderaan plakt kan hij/zij er niet mee naar buiten komen? Dat geloof je toch zelf niet? Of gelden dan 
plotsklaps andere normen?

8.  Anoniem 

29 Apr 2004 om 16:55 

Er is een verschil tussen een eigen versie van de feiten naar buiten brengen (nvj) en het naar buiten brengen 
van de feiten zelf, in dit geval de e-mail wisselingen.

Verder staat in het zinnetje “De informatie opgenomen……dan wel via 020-676671″ uitdrukkelijk “Indien u dit 
bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken..” 

Ontvangt edv het bewuste bericht ten onrechte? Nee. Dus geldt het verzoek om de inhoud niet te gebruiken? 
Nee. 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Jensma (NRC) op de vlucht NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger »

Beerput afvalverwerking ARN
Gepubliceerd door admin 1 maart, 2004 in Politiek. 

AUTORITEITEN, AFVAL, LEUGENS EN MOORD

door Pamela Hemelrijk 

Voor het eerst in mijn loopbaan heb ik onlangs een rechtszaak verloren: volgens de Amsterdamse 

rechter mevr. Mr. Poelman heb ik de Beuningse burgemeester Zijlmans beschuldigd van 

medeplichtigheid aan moord. (Wat trouwens niet waar is: ik heb verklaard dat ik van de offici?le 

lezing die ons over die moord wordt voorgeschoteld niets geloof. Dat ik nog wel een paar anderen 

weet die voor verdenking in aanmerking komen. Meer niet.) Het ging, als ik uw geheugen even mag 

opfrissen, over de moord op Jan Burgers, de man die een hooglopend conflict had met het 

gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen), waarvan burgemeester 

Zijlmans commissaris is. Zijlmans poogde dit conflict uit de wereld te helpen door met de plaatselijke 

officier van justitie, mr. Leeman, maatregelen te treffen om Burgers gedwongen te laten opnemen in 

een psychiatrische inrichting. Wat niet lukte omdat het Riagg weigerde daaraan mee te werken. 

Waarna Burgers de burgemeester aanklaagde wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke 

vrijheidsberoving. Waarna het OM weigerde de burgemeester te vervolgen. Waarna het OM daartoe 

van hogerhand werd gedwongen. Waarna het OM de zaak met grote tegenzin aanbracht, maar bij 

voorbaat alvast vrijspraak eiste. Waarna de rechtbank burgemeester Zijlmans vrij sprak. Waarna er 

een poosje niks gebeurde. Tot Jan Burgers eind september vorig jaar op zijn eigen bedrijfsterrein 

werd doodgeschoten. 

 
Het stukje dat ik daarover in de Metro heb geschreven is volgens mevr. Mr. Poelman onrechtmatig en 

beledigend voor burgemeester Zijlmans. De Metro is veroordeeld tot rectificatie. 

Het grappige is: ik heb inderdaad een paar dingen recht te zetten. En dat doe ik dus bij deze, want 

als ik echt een fout maak, dan rectificeer ik dat vrijwillig, ook z?nder gerechtelijk bevel. Aangezien 

alle media hadden gemeld dat Zijlmans was vrijgesproken dankzij een ontlastende verklaring van 

officier Leeman, die later gelogen bleek, ging ik ervan uit dat Leeman op de zitting als getuige was 

gehoord, en dus meineed had gepleegd. Later kwam ik er door eigen naspeuring achter dat dat niet 

is gebeurd. De advocaat van Burgers wilde Leeman als getuige oproepen, maar de rechtbank had dat 

geweigerd, gek genoeg. Terwijl het hier toch om een belangrijke getuige ging. 

Dus ging ik ervan uit dat Leeman door de rechter-commissaris was gehoord. Maar ook dat is niet 

gebeurd, zo blijkt nu. Zijn gelogen verklaring is afgelegd bij de rijksrecherche. Vandaar dat hij niet 

onder ede stond toen hij jokte, en dus ook niet wegens meineed kon worden berecht. Bovendien 

wordt mij nu pas van bevoegde zijde meegedeeld dat de burgemeester op heel andere gronden is 

vrijgesproken, en dat de gelogen verklaring van Leeman geen rol heeft gespeeld. 

Ik heb dus inderdaad, op gezag van andere kranten, de toedracht niet helemaal correct vermeld. Hoe 

heb ik ook zo stom kunnen zijn om op de reguliere media te vertrouwen! Ik had eigenlijk, alvorens 

dat Metro-stukje te schrijven, het hele procesdossier op moeten vragen, en alle betrokkenen 
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hoogstpersoonlijk moeten interviewen! Het schrijven van columns wordt dan wel erg tijdrovend 

natuurlijk, maar dat ben ik wel gewend. Ik bel me juist altijd suf om te chequen of de ?feiten? die ons 

in de kwaliteitskranten worden voorgeschoteld, wel kloppen. Meestal blijkt dan dat er geen hout van 

klopt, of dat er cruciale elementen zijn verzwegen, wat net zo erg is. Maar het was zelfs in mijn 

wantrouwende hoofd niet opgekomen dat de kwaliteitskranten niet eens meer in staat zijn een simpel 

vonnis correct weer te geven. Ik ben, met andere woorden, nog steeds niet wantrouwend genoeg! 

Maar dat wordt mij gek genoeg door rechter Poelman niet kwalijk genomen. Ik m?g mij volgens haar 

vonnis baseren op berichtgeving in de overige media, ook als die onjuist is. Kortom: als ik een ander 

naklets ga ik vrijuit, maar als ik mijn eigen boerenverstand gebruik wordt mijn kop eraf gehakt. 

(Geen wonder dat journalisten nooit meer zelf uitzoeken hoe iets zit, maar zich altijd verschuilen 

achter deskundigen, commentatoren, autoriteiten, lobby?s, actiegroepen, hoogleraren en instituten, 

wier leugens zij voor zoete koek slikken. Dan blijven ze zelf veilig buiten schot als de waarheid 

onverhoopt aan het licht mocht komen.) 

Het probleem was natuurlijk: als rechter Poelman mij op de feitelijke onjuistheden in mijn stukje had 

gepakt, dan had ze daarmee inpliciet alle publicaties over de zaak-Burgers onrechtmatig verklaard. 

En dan had zij burgemeester Zijlmans een kans voor open doel geboden om de gehele Nederlandse 

dagbladpers een proces aan te doen, inclusief haar eigen lijfblad de NRC, die dikke mik is met de 

rechterlijke macht, daar veel propaganda voor maakt, en zelfs mag meebeslissen over 

rechtersbenoemingen. En kijk, dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling. 

Dus heeft zij mij louter en alleen wegens mijn mening veroordeeld. Of liever gezegd: de Metro, want 

die moest nu mijn mening intrekken, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag. Voor de 

Metro is het uiteraard zinloos om tegen dit vonnis in beroep te gaan, want het is bij voorraad 

uitvoerbaar. En ik k?n niet in beroep gaan, want ik h?b niks om tegen in beroep te gaan; ik ben 

immers nergens toe veroordeeld. 

Dat is heel spijtig. Want van mijn mening, zoals geventileerd in dat stukje, neem ik geen woord 

terug. Die mening luidt: welke rol de burgemeester precies heeft gespeeld weet ik natuurlijk niet, 

maar ??n ding staat voor mij vast: de offici?le lezing die ons omtrent deze affaire door de autoriteiten 

wordt voorgeschoteld, daar geloof ik geen barst van. Dat is mijn goed recht, in een vrij land, en ik 

heb daar goede redenen voor. Het lijk van Burgers was bijvoorbeeld nog niet koud, of de media 

meldden terstond, op gezag van de politie, dat de achtergrond ?een zakelijke ruzie? was met een 

autosloper ?over de aankoop van een stuk grond?. Hoe wisten ze dat zo zeker, nog voor er enig 

onderzoek was verricht? En met welk recht mogen ze dat w?l in de krant publiceren, nog voor die 

autosloper zelfs maar is opgespoord? Waarom vroegen ze zich niet af wie er belang had bij de 

eliminatie van Burgers, zoals elke normale detective doet? Al jaren doen namelijk hardnekkige 

geruchten de ronde dat het bij ARN niet pluis is. Dat door de politie in beslag genomen drugs daar 

niet worden vernietigd, maar doorverkocht aan de penoze. Dat gemeentelijke ambtenaren van de 

opbrengst vakantiehuizen hebben gekocht. Als ik de recherche was zou ik daar het fijne van willen 

weten, want die dingen komen voor. Onlangs nog zijn in Amsterdam zes medewerkers van het 

gemeentelijk afvalbedrijf AVI West opgepakt wegens diefstal van zeven kilo coca?ne (als ik het ANP 

tenminste geloven mag). Maar de enige die lont rook, en een onderzoek naar die geruchten aan het 

rollen probeerde te brengen, dat was Jan Burgers. 

Niettemin heeft justitie nooit enige belangstelling aan de dag gelegd voor het reilen en zeilen van 

ARN. Justitie koestert nog steeds geen spat argwaan tegen dat bedrijf, hoewel de leiding heeft 

geprobeerd een klokkenluider gedwongen te laten opnemen in een gekkenhuis, en ondanks het feit 

dat die klokkenluider vervolgens is doodgeschoten. Die autosloper daarentegen, die voor zover ik kan 

nagaan geen enkel motief had om Burgers uit de weg te ruimen (integendeel zelfs: als je zo graag 

een stuk grond wilt verkopen, waarom zou je dan je enige potenti?le koper uit de weg te ruimen?), 

die autosloper zit nu al een half jaar vast onder maximale beperkingen, alsof hij een gevaarlijke 

terrorist is. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld. In een vlaag van 

verstandsverbijstering of drift kan hij het niet hebben gedaan, want op het moordwapen zijn geen 

vingerafdrukken gevonden en geen DNA-sporen (als ik de kwaliteitskranten tenminste geloven mag). 

Als die autosloper het heeft gedaan, dan heeft hij de moord in koelen bloede beraamd, door voor hij 

van huis ging een pistool bij zich te steken en handschoenen aan te trekken. Waarom in godsnaam? 
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Wat schoot hij daarmee op, als hij alleen maar een stuk land aan Burgers wilde verkopen? Vraagt 

niemand zich dat af? 

Maar om op die geruchten over malversaties bij ARN terug te komen: die waren zo sterk dat het 

bureau Ernst & Young daar enige jaren geleden al een forensisch onderzoek naar heeft ingesteld. In 

opdracht van de Raad van Commissarissen van ARN, waarvan burgemeester Zijlmans de voorzitter 

was. (Alweer iets waarover de kranten met geen letter hebben gerept. Ze hebben nog veel meer voor 

u verzwegen: bijvoorbeeld dat officier Leeman, die een centrale rol heeft gespeeld bij de poging om 

Burgers gedwongen te laten opnemen, z?lf psychiatrisch pati?nt was. Hij werd behandeld wegens een 

bipolaire stoornis, oftewel: klachten van manisch-depressive aard. Ook zijn plotseling overlijden 

vonden de media kennelijk geen nieuws. Hij werd, kort nadat burgemeester Zijlmans was 

vrijgesproken, dood aangetroffen achter het stuur van zijn auto. Hartaanval, naar het schijnt. 

Burgemeester Zijlmans was trouwens, behalve commissaris van ARN en VVD-statenlid, ook nog 

rechter-plaatsvervanger. Hij maakte dus deel uit van dezelfde rechterlijke macht die die hem eerst 

heeft vrijgesproken, en die daarna zijn eis tot rectificatie van mijn Metro-stukje heeft gehonoreerd. 

Om in voetbaltermen te spreken: hij speelde een thuiswedstrijd.) 

Enfin, u raait het al: het eindrapport van Ernst & Young was blijkbaar dermate vernietigend voor 

ARN, dat het niet openbaar is gemaakt. Ik kan tenminste geen andere reden bedenken om een 

rapport van een gerenommeerd bureau als Ernst & Young geheim te houden.  

Ik stel nu pogingen in het werk om inzage in dat rapport te krijgen, maar ik geef mezelf weinig kans. 

De heer A. Arends, directiesecretaris van ARN, deed eerst of hij nog nooit van dat rapport had 

gehoord, en vertikte het vervolgens om het vrij te geven. ?Dan doe ik bij deze een beroep op de Wet 

Openbaarheid van Bestuur?, zei ik. ?Want u bent een overheidsbedrijf.? 

Maar dat was niet zo, volgens de directiesecretaris. Weliswaar zijn alle aandelen van ARN in handen 

van een stuk of 20 omliggende gemeenten, maar dat verandert niks aan de zaak, volgens hem. ?ARN 

is wel eigendom van de overheid, maar geen onderdeel van de overheid?, deelde hij triomfantelijk 

mede. Ernst & Young mag de inhoud van het rapport zelf uiteraard ook niet aan de grote klok 

hangen. Dus heb ik nu maar een lijstje gemaakt van alle gemeenten die aandeelhouder zijn van ARN. 

Want die hebben vast ook een exemplaar van dat rapport in hun bezit, en die vallen w?l onder de 

WOB, bij mijn beste weten. Het was trouwens nog een hele toer om te achterhalen welke gemeenten 

dat zijn, want zelfs op zo?n onschuldige vraag krijg je geen antwoord van de beroepsvoorlichters. Ze 

verwijzen je naar hun gemeentelijke websites, waar het niet op staat, of ze adviseren je om naar 

Gelderland af te reizen en daar het register van de Kamer van Koophandel te raadplegen. In deze tijd 

van gsm?s, faxen, emails en digitale snelweg bestaan ze het om te zeggen dat je maar de trein naar 

Arnhem moet pakken als je je ongezonde nieuwsgierigheid wilt bevredigen. En als je dan zegt: ?Maar 

u bent voorlichter! Het is uw werk om mij voor te lichten! Daar wordt u voor betaald! Van mijn 

belastinggeld!? ? dan gooien ze de hoorn erop. 

Maar goed. Het is me toch gelukt. De aandelen ARN berusten bij vier overkoepelende instanties 

genaamd MARN (Milieu Afval Regio Nijmegen), ISV (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

Veluwe), IOP (Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland) en een instantie genaamd ?De Vallei?. Samen 

vertegenwoordigen deze lichamen de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Wychen, Druten, West Maas 

en Waal, Millingen aan den Rijn, Groesbeek, Hemmen, Ubbergen, Putte, Ermelo, Ede, Wageningen, 

Tiel, en nog diverse andere gemeenten die ik nog niet heb kunnen achterhalen. Er rest mij nu niets 

anders dan al die gemeenten ??n voor ??n af te bellen, en inzage in dat rapport te vragen met een 

beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat gaat de nodige tijd vergen, want zelfs de 

schriftelijk ontvangstbevestiging van je verzoek, daarvoor hebben onze bureaucraten al vele 

maanden nodig. Ik hou u op de hoogte. 

22 Reacties op “Beerput afvalverwerking ARN”
Feed voor dit bericht Trackback adres 
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1.  Anoniem 

1 Mrt 2004 om 10:04 

Bizantijnse toestanden ! De burgemeester Zijlmans heeft zich flink misdragen. De Officier van Justitie heeft zich 
flink misdragen (jokken bij PV) en wie wordt er de oren gewassen ? Metro !!  
Nederland - Fraudeland. Kent U het boek “Klassenjustie” (of i.d.), als U dat leest dan wordt U duidelijk dat een 
bepaalde categorie mensen, bedrijven en instellingen de hand boven het hoofd wordt gehouden door de 
Nederlandse rechters. De Nederlandse rechters weigeren o.a. om hun bijbanen op te geven, de 
verantwoordelijke autoriteit doet daar niks aan, en dan zijn de mensen verbaasd, dat er grootscheepse fraude 
is. Nou, ik ben er niet verbaasd over. Graag zou ik ook zien dat de rechterlijke macht geschoond wordt, het is 
nu vooral vrindjespolitiek. De kwaliteitskrant NRC is in deze context niet te vertrouwen (dat was mij al 
duidelijk).

Het zijn Bjzantijnse toestanden. Succes !

2.  Anoniem 

1 Mrt 2004 om 12:18 

Heeft Peter R. de Vries geen belangstelling voor de moord op Jan Burgers?

3.  Anoniem 

1 Mrt 2004 om 12:25 

Mevrouw Hemelrijk, kunt U misschien de tekst van Uw oorspronkelijke column hier plaatsen? Zodat de lezer zelf 
kan oordelen of Uw bewering “Wat trouwens niet waar is: ik heb verklaard dat ik van de offici?le lezing die ons 
over die moord wordt voorgeschoteld niets geloof” correct is en daarmee het oordeel van de rechter een farce is.

4.  Anoniem 

1 Mrt 2004 om 13:52 

Het is een onbenullig detail maar toch. Gezien de liging in NL zal zeer waarschijnlijk de gemeente Putten in 
Gelderland bedoeld worden en niet Putte aan de Belgische grens.

5.  Mirck 

1 Mrt 2004 om 16:33 

Beste Pamela, als je bijgaand stuk aan de media had weten te slijten, had je aan woordprijs toch nog heel 
aardige inkomsten kunnen behalen. Daarmee had je al dat spitwerk kunnen financieren. Het is maar een idee… 
Maar nu even serieus: natuurlijk had je je goed moeten verdiepen in dit proces en niet klakkeloos andere media 
moeten overschrijven. Wanneer je de conclusie vervolgens nog een beetje aandikt, moet je niet gek opkijken 
van een rechtzaak.

6.  Anoniem 

2 Mrt 2004 om 10:41 

Erg leuk geschreven ook al heb ik geen verstand van deze zaak, kan ik wel zien dat je erg goed bent in het 
bagataliseren van je eigen fouten. Juist omdat je journalist bent hoor je nergens van uit te gaan dat is juist je 
taak. Het lijkt mij vreemd om je nu te gaan beroepen op gewoontes van andere journalisten die je voorheen zo 
sterk afwees.

7.  Anoniem 

2 Mrt 2004 om 10:42 

Beste Pamela,

Lees hieronder mijn recente artikel “Justitie helpt georganiseerde misdaad ” in Kleintje Muurkrant. Ook deze 
aangifte tegen valse etikettering laat justitie al acht jaar liggen. Dit ondanks de wetenschap dat dit (op termijn) 
voor vele duizenden en mogelijk miljoenen mensen de vreselijke kankerdood tot gevolg kan hebben. Ook deze 
door justitie afgeschermde misdaad komt uit dezelfde hoek. Ook hiermee valt miljoenen/miljarden te verdienen. 

Justitie helpt georganiseerde misdaad 

Zijn de 630 gifvaten vanwege slechte weersomstandigheden wel overboord geslagen en daardoor in de 
Waddenzee terecht gekomen, of is er sprake geweest van opzet? 

Door Ad van Rooij 

In mijn vorige artikel “Grootste milieuschandaal ooit” uit Kleintje Muurkrant van 19 december 2003 heb ik 
kenbaar gemaakt dat het Kabinet Lubbers III (CDA/PvdA) met de ondertekening “Intentieverklaring uitvoering 
milieubeleid basismetaalindustrie” op 10 maart 1992 de metaalindustrie (Billiton/Budelco/Shell) heeft verplicht 
tot het hergebruiken van de gevaarlijke afvalstof jarosiet. Het was toen namelijk technisch mogelijk om de 
zware metalen, als arseenzuur, chroomtrioxide en koperoxide in geconcentreerde vorm uit jarosiet terug te 
winnen en middels ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelwet - die geen rekening houdt met de 
afvalfase van het bestrijdingsmiddel - om te zetten tot onderandere het product superwolmanzout-Co van 
Hickson Garantor B.V. Over de afzet behoefde men zich geen zorgen te maken. Verantwoordelijk minister 
Alders van VROM (PvdA) had dat immers allemaal geregeld. Hij heeft op 20 mei 1992 de circulaire “Betreffende 
werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven” uitgebracht. Daarop moesten de Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven hun milieuvergunningvoorschriften baseren. Deze circulaire houdt echter geen 
rekening met de milieuaspecten van het verduurzaamde hout tijdens de gebruiksfase en in de afvalfase. 
Hiermee heeft voormalig minister Alders van VROM geregeld dat via de Nederlandse houtimpregneerbedrijven 
dit levensgevaarlijke afval van de metaalindustrie in hout kon worden geperst en door verkoop ervan aan de 
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consument onbeperkt in het milieu kan worden gedumpt. Dit met de wetenschap dat daarmee de Internationale 
en Europese wet- en regelgeving zeer grof worden overtreden. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn immers 
“zwarte lijststoffen” waarvan toen al bekend was dat die zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat die via 
een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit water, bodem en lucht moeten worden 
geweerd. Deze stoffen hadden dus nooit in hout mogen worden geperst met de wetenschap dat ze daarmee 
juist voor de volle 100% in water, bodem en lucht terechtkomen. 

Een maand later in juni 1992 heeft voormalig minister Alders van VROM als voorzitter het “Rio de Janeiro 
protocol” tot stand gebracht en wereldwijd laten ondertekenen. Hiermee heeft hij wereldwijd bewerkstelligd 
gekregen dat ter bescherming van de regenwouden gewolmaniseerd hout gebruikt moest worden in plaats van 
hard hout. De productie en gebruik ervan werd onder de dekmantels als “ecologisch” en “komo-keur” door de 
Nederlandse overheid zwaar gesubsidieerd. De gehele Tweede en Eerste kamer hebben hiermee ingestemd. 
Daarmee is de gehele landelijke politiek feitelijk aan het hoofd van deze wereldwijde georganiseerde misdaad 
komen te staan. Zo heeft het kunnen gebeuren dat alleen al in Nederland zo’n 12 miljoen m3 gewolmaniseerd 
hout is verkocht, waarmee zo’n 13 miljoen kg. arseenzuur en 30 miljoen kg. chroomtrioxide (chroom VI) in het 
milieu zijn gebracht. Vele miljoenen kilogrammen hiervan zijn als gevolg van uitloging of verbranding al in ons 
oppervlaktewater of grondwater terecht gekomen. Op arseen- en chroomverontreinigingen in ons 
oppervlaktewater wordt door onze landelijke overheid echter niet gemeten. Dit heeft Johan Cappoolse van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat tijdens de presentatie van het “Actieprogramma diffuse bronnen” op 1 
oktober 1998 op een jubileumconferentie in Roermond, vanwege het 25-jarige bestaan van het Zuiveringschap 
Limburg en het 200-jarig bestaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, tegenover alle aanwezigen 
bevestigd. Met deze wetenschap zijn kort voor 1 januari 2004 zo’n 630 vaten met wolmanzouten in de 
Waddenzee terecht gekomen. Heeft men daarmee huidig staatssecretaris Pieter van Geel van VROM onder druk 
willen zetten omdat hij mij bij brief van 12 september 2003 heeft kenbaar gemaakt dat hij de omzetting van de 
Europese richtlijn nr. 2003/2/EG in nationaal recht met ingang van 1 januari 2004 in werking verwacht te 
hebben, waarmee dumping in hout vanaf dat moment niet meer mocht? Moest daarom de media onjuist 
worden voorgelicht door het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de inhoud van die vaten en zou het 
daarom gaan om landbouwbestrijdingsmiddelen die 100% arseenpentoxide bevatten? Dit alles met de 
wetenschap dat het om wolmanzouten gaat met daarin 37,8% arseenzuur, 34,5% chroomzuur en 13,7% 
koperoxide. 

Ook Hickson Garantor B.V., die aan mijn buurman de Gebr. van Aarle B.V. in Sint Oedenrode zijn 
wolmanzouten levert, heeft als producent van superwolmanzout-Co al vanaf 6 april 1992 opzettelijk een 
dergelijke foutieve etikettering op zijn vaten aangebracht. Dit alles in afstemming met en goedkeuring van het 
ministerie van VWS en het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. Arseenpentoxide heeft als VN-
nummer 1559 en is giftig bij inademing of opname van de stof door de mond. Arseenzuur heeft als VN-nummer 
1553 en is zeer giftig en levensgevaarlijk bij inademing, opname door de mond en bij huidcontact. Zo gevaarlijk 
zelfs dat Hickson Garantor B.V. krachtens de Europese verordening EG 142/97 rechtstreeks aan de Europese 
commissie alle gegevens had moeten verstrekken over ge?mporteerde dan wel geproduceerde producten 
waarin arseenzuur is verwerkt. Deze gegevens dienen als basis voor een Europese risicobeoordeling. Met deze 
opzettelijke foutieve etikettering heeft Hickson Garantor B.V. niet alleen artikel 13 uit de Beschikking 
samenstelling indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen d.d. 22 februari 1980 van de ministers 
van LNV, VWS, VROM en SZW overtreden, maar daarmee ook de vanuit Europese Commissie rechtstreeks 
opgelegde verordening EG 142/97 ontdoken. 

Van deze foutieve etikettering op de vaten van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor BV - daarop staat 
geschreven dat daarin 304 g/l arseenpentoxide zit terwijl onderzoek uitgevoerd door de Keuringsdienst van 
Waren in Groningen heeft uitgewezen dat dit 374 g/l arseenzuur is - heb ik al op 21 januari 1996 aangifte 
gedaan bij politiebeambte H. Valkis van de politie Brabant Zuid-Oost. Bij brief van 23 januari 1996 heeft de 
heer Valkis deze aangifte ter afhandeling doorgestuurd naar mr. A.M. Fransen, milieuofficier van Justitie te 
Amsterdam. Deze mr. A.M. Fransen heeft, ondanks mijn continue aandringen daartoe, steeds geweigerd om op 
deze aangifte een beslissing te nemen waarmee ik ben geblokkeerd in mijn beklagmogelijkheden bij het 
Gerechtshof te Amsterdam. Wanneer de officier van Justitie mr. A.M. Fransen mij toen niet had geblokkeerd in 
mijn beklagmogelijkheden bij het Gerechtshof te Amsterdam dan was het al in 1996 afgelopen geweest met de 
massale dumping van arseenzuur via ge?mpregneerd hout en had het bewuste Ethiopische schip met de 
bewuste 630 vaten, met daarin 37,8% aan arseenzuur, vanwege de EG-verordening EG 142/97 nooit in de 
Waddenzee mogen varen. 

Dit alles verklaart waarom het ministerie van Verkeer en Waterstaat de landelijke media onjuist heeft 
voorgelicht over de inhoud van die vaten. Dit verklaart ook waarom justitie geen strafrechtelijk onderzoek wil 
starten tegen de schipper die deze vaten heeft verloren. Vindt u niet dat ik hiermee feitelijk heb bewezen dat 
justitie al vanaf 1996 deze, onder voormalige minister Alders van VROM in gang gezette zware georganiseerde 
internationale misdaad, helpt? Ik vraag mij eerlijkheidshalve af bij wie ik hiervan aangifte moet doen. Ik wil aan 
alle lezers van dit artikel daarom vragen om idee?n aan te leveren die mij daarmee helpen. Bij voorbaat mijn 
dank daarvoor. 

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskunde en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. 
Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Sociale Databank Nederland 
(www.sdnl.nl/ekc.htm), bij Polie (www.biomassa.polie.nl) en al meerdere jaren in iedere aflevering van Kleintje 
Muurkrant zie archief op (www.stelling.nl/kleintje)  
——————————————————————————–

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 387, 23 januari 2004

——————————————————————————–

8.  Kirewiet 

2 Mrt 2004 om 19:03 

Misschien moeten de andere schrijvers van de reakties hier zich maar eens verdiepen in deze zaak, daarna 
kunnen ze flauw vallen van de stank die hier om dit geheel hangt want een gierput is er niets bij.

Ik volg deze en andere zaken waar de corruptie onder de nederlandse rechterlijke macht bij betrokken is al 
enige tijd en ik kan zeggen dat Pamela in deze zaak groot gelijk heeft. Het is een diep tranendal en een 
broeinest van corruptie en vriendjespolitiek en door de verantwoordelijken in Den Haag wordt er niets aan 
gedaan behalve dan dat ze de deksel met alle macht op de beerput proberen te houden, oa door een voormalig 
rechter te benoemen als minister van Justitie, zo blijft het onder de pet en binnenshuis. Ook de eerdere 
bewindslieden en kamervoorzitters hebben al jaren elke poging deze zaken uit te zoeken stelselmatig 
gefrustreerd. Zie in deze eens de sociale database op http://www.sdn.nl .Hier zijn zaken te vinden over onze 
overheid die men niet naar buiten wil hebben en waar anderen en ook Pamela zich al jaren op doodlopen en 
geen stap verder komen door de vergaande collusie tussen de lagere en hogere overheden en de rechterlijke 
macht in Nederland.

Wat meer bewondering en waardering voor Pamela Hemelrijk en de anderen die deze zaken aan het licht 
proberen te brengen zou dan ook meer op zijn plaats zijn dan de huidige zeverachtige reakties die met de zaak 
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ansich niets te doen hebben.

9.  Anoniem 

2 Mrt 2004 om 19:56 

Beste Mirck, 
Waarom denk je dat ik dat stuk op Internet heb gezet? Omdat de Metro me uitdrukkelijk heeft opgedragen het 
onderwerp ARN verder te laten rusten. De burgemeester dreigt nu namelijk met een schadeclaim, en de Metro 
wil geen deining. Bij de reguliere media hoef ik helemaal niet aan te komen; die durven zo’n verhaal alleen af te 
drukken als de burgemeester bevestigt dat het klopt. Ze hebben nou eenmaal een heilig ontzag voor 
hoogwaardigheidsbekleders. Kortom: ik kan dat verhaal aan de straatstenen niet kwijt. It’s the story of my life, 
mag ik wel zeggen. Groeten Pamela.

10.  Anoniem 

3 Mrt 2004 om 15:56 

Pamela Hemelrijk schreef in een reactie: “Waarom denk je dat ik dat stuk op Internet heb gezet? Omdat de 
Metro me uitdrukkelijk heeft opgedragen het onderwerp ARN verder te laten rusten. De burgemeester dreigt nu 
namelijk met een schadeclaim, en de Metro wil geen deining.”

De hoofdredacteur van de Metro geeft toch enige symbolische steun door vanaf zijn weblog (www.dsdays.nl) 
naar dit artikel te verwijzen.

11.  Mirck 

3 Mrt 2004 om 21:18 

Van Metro valt me op dat Theo van Gogh en ook jij daar toch redelijk hun gang kunnen gaan. Dus er is nog 
hoop… Succes!

12.  Anoniem 

4 Mrt 2004 om 19:32 

De Sp heeft als speerpunt corruptie in Nederland op het programma. Neem eens contact op een parlementaire 
anquette over dit onderwerp lijkt mij zinvol. Ook zal P/R/ de Vries hier wel belangstelling voor hebben.

13.  Anoniem 

10 Mrt 2004 om 05:05 

Goed idee. Ik heb de tekst opgeduikeld en naar de Klokkenluider gestuurd. Publicatie volgt spoedig. Groeten 
Pamela.

14.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 23:20 

In een van de opmerkingen zag ik een poging van sabotage op de waarheid door de Hells Fire Club. Heren en 
dames van de Cult die denken dat ze een kans hebben om te ontsnappen, neen, bijna elke bezoeker heeft door 
wat ik hier beschrijf, en uw pogingen tot sabotage van de waarheid bevestigen enkel dat u bestaat. 

Leuke lek was dat, Marc Dutroux. Uw poging de lekken van uw pedofiele netwerk te verdoezelen met de media 
hype is geheel mislukt. 

Sorry voor de andere bezoekers, als u schrikt van mijn openheid. Het is meen ik niet correct te spreken over de 
kinderverkrachters in de Staten Generaal, vooral in het rechtswezen, maar ook in de redacties. De Magistraten 
en doofpotten uit Belgie.

Gister nog vernam ik bij een bevriende Jezuiet, dat deze in de vorige eeuw babylijkjes vond met het symbool 
wat heden wordt gebruikt door Pax Christi. Hun harten waren verwijderd. De argeloze katholieke dwaas die 
ging biechten wat ze had gezien werd 2 weken later vermoord. 

Het is niet het land dat ziek is, maar de planeet. Komt door het misbruik van fossiele brandstoffen, en de 
heersende angst. Intussen gaan de mensen horrorfilms kijken, want dat is wel zo veilig.

De Rooms Katholieke kerk was 200 jaar verboden in Nederland. Het plakkaat van verlatinge als mijn moskee, 
leve de Geuzen!

15.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 23:35 

Niet doen. Men kan zich beter niet branden aan zoiets. De SP heeft inderdaad zo een afdeling, maar ik lichtte 
hen al enige tijd geleden in. Eigenlijk enkel om ze te checken. Marijnnissen is al bedreigt, pr de Vries heeft veel 
te weinig bodyguards. De cult kan men beter bestrijden door de medelanders te informeren. Acties voor 
burgelijke ongehoorzaamheid worden monddood gemaakt door de “war against terrorism”, waar zelfs 
Balkenende reclame voor maakt. Wil u de corruptie van Balkenende gaan melden bij Peter R.? We hebben het 
over corruptie van rechters, en Peter R de Vries is afhankelijk van het rechtssysteem, en dat werkt natuurlijk 
niet. Berecht worden door de daders.

De SP heeft niet de wapens deze zaken aan te pakken. Vertrouw op de Geuzen, vertrouw op God. Hitler was 
ook een socialist, al was dat dan nationaal.
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16.  Anoniem 

4 Jun 2004 om 23:48 

houw ff je bek jog=h

17.  Anoniem 

16 Jun 2004 om 13:14 

ik kan jou nog veel meer vertellen over dit bedrijf. ik heb er zelf 16 jaar gewerkt directie :van gorkum en 
meneer arends evenals drewes deugen van geen kanten

18.  Anoniem 

26 Jun 2004 om 17:23 

Hoe is het precies afgelopen met de officier? 
Wat probeert u precies te insinueren?

19.  j.rhyn4 

29 Jul 2004 om 22:40 

Heeft plaatsing van Pamela’s column ooit plaatsgevonden op deze site? Ik althans heb die hier niet kunnen 
vinden. Hoogstwaarschijnlijk is dat niet toe te schrijven aan mijn (gebrek aan) speurtalent, maar heeft 
vermoedelijk te maken met auteursrechten. Het was natuurlijk aardig bedoeld van een anonieme schrijver de 
tekst toe te sturen aan de Klokkenluiders, maar volkomen overbodig. Kom zeg, ze zullen die tekst zelf niet 
hebben?!!! 
Maar ter genoegdoening, beter laat dan nooit, bekijk mijn tip in een reactie op het vervolg van deze kwestie 
onder ‘Update beerput ARN’!

J. van Rhijn

20.  Anoniem 

15 Mrt 2006 om 16:42 

maak jezelf eens bekend als je er 16 jaar hebt gewerkt

21.  Anoniem 

15 Mrt 2006 om 19:48 

Nou zeg,deze vraag heeft lang geduurd!

22.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 16:16 

wel een late reactie na 2004
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Jensma (NRC) op de vlucht
Gepubliceerd door admin 24 februari, 2004 in Media. 

FOLKERT JENSMA HOUDT ZICH ONBEREIKBAAR

“Meneer Jensma is in elk geval tot volgende week niet op de krant. Waar hij wel is? Dat zeg ik u 

niet.” Aldus het secreatriaat van de hoofdredactie van NRC Handelsblad nadat eerder klokkenluiders 

van de krant melding hadden gemaakt van wat een ‘vlucht’ wordt genoemd. Een vlucht voor de 

media die hem de laatste week bellen met vragen over ‘Folkertgate’: zijn poging om via juridische 

druk uitgeverij De Papieren Tijger af te houden van het uitgeven van het boek Lux, Libertas en 

Leugens van journalist M. Kat. Een bron bij NRC valt met name over het feit dat Folkert ‘dit even 

stiekum buiten iedereen om dacht te kunnen regelen gezien zijn ‘verbod’ aan het einde van zijn 

dreigbrief deze openbaar te maken.’ 

 
Een enorme klap voor Folkert was de column van Theo van Gogh in de Metro van 13 februari waarin 

hij wordt omschreven als ‘een incompetente hoofdredacteur die maandelijks duizenden lezers verliest 

maar wel tijd vindt kleine uitgeverijen te bedreigen met processen’. Op 17 februari kwam daar een 

groot stuk in Het Parool overheen onder de kop ‘Lux. Libertas en Leugens volgens Micha Kat’. Volgens 

een bron bij Het Parool belde een woedende Jensma direct met hoofdredacteur Erik van Gruijthuisen 

om zich over van alles en nog wat te beklagen. Zo zou hij woedend zijn geweest over het feit ‘dat Kat 

wel inzage in de eindversie heeft gehad en hij niet’. Kat verklaart desgevraagd dat hem op geen 

enkel moment inzage is gegeven in het artikel van de hand van Bart van Zoelen.  

Opmerkelijk is dat Jensma bij voortduring wordt betrapt op leugens. Zo klaagde hij in de dreigbrief 

aan De Papieren Tijger dat Kat geen wederhoor heeft toegepast, terwijl onomstotelijk kan worden 

aangetoond dat Jensma dit wederhoor zelf onmogelijk heeft gemaakt. Afgelopen weekeind nog 

weigerde Jensma te verschijnen voor de microfoon van BNR Nieuwsradio om over de crisis bij zijn 

krant te spreken. De week daarvoor viel Jensma door de mand als leugenaar toen hij naar aanleiding 

van een omstreden advertentiecampagne van LogicaCMG (waarin via radiospotjes wordt verwezen 

naar NRC Handelsblad waarbij de suggestie wordt gewekt dat het om redactionele tekst gaat, terwijl 

het in werkelijkheid een advertentie betreft) in zijn rubriek ‘de lezer schrijft, de krant antwoordt’ 

meldde: “De radioreclame waarmee LogicaCMG dezer dagen de aandacht richt op onze krant 

(’vandaag alles over outcourcing in…’) komt geheel voor verantwoordelijkheid van de adverteerder.” 

Een week later moet Jensma in de VPRO-Gids (rubriek PostScriptum) toegeven: “Het was mij 

inderdaad bekend, achteraf, dat ons advertentiebedrijf van dit aspect van de campagne op de hoogte 

was.”
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1.  Mirck 

24 Feb 2004 om 12:07 

Niet om het een of ander, maar zo onafhankelijk is dit bericht nu ook weer niet als je weet dat Micha Kat 
medewerker in van Klokkeluideronline.nl. Toch, Micha?

2.  Anoniem 

25 Feb 2004 om 13:41 

Jensma zal spoedig worden geofferd. NRC en PCM kunnen zich namelijk een hoogoplopende affaire op dit 
moment absoluut niet permiteren. Voordeel voor NRC en PCM is dat Kat zijn pijlen vooral op Jensma richt, en 
Jensma’s ontslag dus veel van Kats kritiek achterhaald maakt en daarmee de schade beperkt wordt. Jensma zal 
zich echter met hand en tand verzetten, wetende dat hij dan nooit meer ergens aan de bak komt……

3.  Mirck 

26 Feb 2004 om 10:06 

De kritiek van Micha Kat op Folkert Jensma en NRC als instituut lijkt me redelijk gegrond, maar of die brief van 
Jensma aan De Papieren Tijger hem de kop gaat kosten, lijkt me wat overdreven. Dat zou Jensma een glorieuze 
gouden handdruk gaan opleveren, want een gerede grond voor ontslag is dit zeker niet!  
En dan nog: ik verwacht dat het boek van Kat eerder de interesse voor NRC aanwakkert, dan de abonnees 
massaal wegjaagt. Slecht nieuws is ook nieuws!

4.  Anoniem 

27 Feb 2004 om 16:05 

Slecht nieuws is ook nieuws….

Tot zover de inhoud van de zich kwaliteitskranten noemende Staatskrant.

5.  Anoniem 

1 Mrt 2004 om 16:44 

Ik vind dit allemaal maar vreemd, als hier op het forum aan Kat een reactie gevraagd wordt inzake het stuk 
over Til Kolle, reageert hij / men door de posting te verwijderen (Hoezo censuur?), en nu doen we weer alsof de 
berichtgeving op deze site rondom het boek van Kat objectief is. Tot slot doet men ook nog even alsof Theo van 
Gogh onpartijdig is in zijn collumm. Van Gogh is nog nooit objectief geweest en dat is normaal gesproken zijn 
kracht, maar nu ff niet.  
De geloofwaardigheid van deze site slinkt dan ook met de dag en dat is heel jammer, maar ook goed te zien 
aan het sterk teruglopende aantal reacties.

6.  Anoniem 

1 Mrt 2004 om 16:54 

Mirck, we worden een beetje moe van je domme opmerkingen……

7.  Mirck 

1 Mrt 2004 om 16:57 

Hoezo dom? Verklaar je nader, laf anoniempje!

8.  Mirck 

1 Mrt 2004 om 16:59 

P.S. Die anonieme reactie “Ik vind dit allemaal maar vreemd…” is niet van mij.

9.  Anoniem 

3 Mrt 2004 om 00:34 

Wat is dom aan de waarheid, sukkel?? ToinevanBergen

10.  Mirck 

3 Mrt 2004 om 21:20 

Wat een naar intolerant toontje, Toine van Bergen. Dus effe normaal!

11.  Mirck 

3 Mrt 2004 om 21:26 
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Toine van Bergen, nu snap ik waarom jij hier zo snel uit je slof schiet. Op je weblog ook al die agressieve 
teneur: “Want er is veel om je aan te ergeren in dit land, waar de solidariteit tussen rijk en arm stelselmatig 
wordt afgebroken.”

12.  Toine van Bergen 

25 Dec 2007 om 12:33 

Wat is dom aan de waarheid, sukkel?? ToinevanBergen

Die opmerking is niet van mij afkomstig. 
Wil diegene die mijn naam misbruikt dit even melden? 
Lekker hoor, om zo anoniem tekeer te gaan ondfer de naam van een ander!
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‘The Firm’ wordt de gruwelijke werkelijkheid
Gepubliceerd door admin 12 februari, 2004 in Advocatuur. 

LAATSTE PARMALAT-LENINGEN ZONDER NEDERLANDSE ADVOCATEN

Door Micha Kat 

De laatste obligatieleningen die Parmalat Finance Corporation BV vanuit Nederland uitschreef medio 

2003 ter waarde van 2 miljard Euro zijn tot stand gekomen zonder advies van een Nederlands 

advocatenkantoor. Dit blijkt uit het prospectus. Als adviseur voor the issuer (PFC in Nederland) en 

the guarantor (Parmalat Italie) according to English, Netherlands and Italian law trad het kantoor Zini 

& Associates op, het Italiaanse kantoor van Parmalat. Eerder verklaarde Joan van Marwijk Kooij van 

Nauta dat ?zijn kantoor niet meer optrad voor Parmalat na december 2002?. Van Marwijk Kooij is via 

trustkantoor Forum ook betrokken bij PFC als bestuurder. Name partner Paolo Zini zit al maanden in 

de cel, zijn kantoor dat vrijwel alleen voor Parmalat werkte functioneert niet meer. De Financial Times 

schreef op 5 februari dat Zini grote hoeveelheden documenten en computerbestanden heeft 

vernietigd. 

 
Medio 2003 was uit tal van feiten duidelijk dat Parmalat in enorme problemen verkeerde. Op 26 

maart trad financieel directeur Tonna onder druk van de banken terug en op 10 april verklaarde 

Parmalat in een persbericht zelfs geen nieuwe obligatieleningen meer te zullen uitschrijven. Op de 

vraag op grond van welke informatie Nauta in december 2002 is gestopt met het adviseren van 

Parmalat (het bleef via Forum wel besturen) geeft Van Marwijk Kooij geen antwoord. Evenmin 

antwoord geeft hij op de vraag of Nauta juristen heeft gedetacheerd bij Zini. Voor zover bekend 

werkten er bij Zini (vestigingen in Milaan, Rome en New York) geen Nederlandse juristen; de Zini-

website geeft geen namen, hetgeen uitzonderlijk is. 

Johan Kleyn, capital markets-specialist van Allen & Overy, zou het ?ongehoord? vinden als zulke 

grote obligatieleningen vanuit Nederland zijn uitgegeven zonder Nederlands juridisch advies. Hij 

heeft ?dat nooit eerder meegemaakt?. In hetzelfde prospectus wordt De Brauw Blackstone Westbroek 

samen met Linklaters genoemd als adviseur van het consortium van 16 banken.

OOK ‘ANDERE’ VAN MARWIJK KOOIJ BETROKKEN BIJ PARMALAT

Het kantoor van Albert van Marwijk Kooij, Van Doorne, treedt op voor de gedupeerde 

obligatiehouders van Parmalat. Wie deze obligatiehouders zijn is niet bekend. Op de vraag of MP Van 

Marwijk Kooij geen conflict ziet gezien de dubbele rol van zijn broer (MP van het adviserende kantoor 

en via trustkantoor Forum medebestuurder van PFC) antwoordt hij per email: ?Nee. Mijn broer en ik 

praten samen zelden of nooit over kantooraangelegenheden en echt nooit over concrete zaken. De 

buitenwereld zal niet anders verwachten.?

ONDUIDELIJKHEID DE BRAUW OVER NEVENFUNCTIES
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‘The Firm’ wordt de gruwelijke werkelijkheid at Klokkenluideronline

Nadat Nauta vorige week liet weten dat hun juristen nevenfuncties als commissaris en bestuurder per 

maart dienen af te stoten, dient de vraag zich aan hoe andere kantoren met deze problematiek 

omgaan. Zeker ook in het licht van ?Tabaksblat? die immers zegt dat de ?advocommissaris? niet 

kwalificeert als onafhankelijk. De situatie bij De Brauw is extra interessant omdat een van hun 

partners, Jaap Winter, lid was van de commissie. In het Advocatenblad stelt partner Enno Wiersma 

dat hij ?zijn directeurschappen moet opgeven in het kader van een nieuwe lijn binnen kantoor die 

zegt dat partners geen bestuursfuncties meer mogen vervullen.? In De Volkskrant van 7 februari 

staat echter dat ?advocaten van De Brauw nevenfuncties mogen vervullen na toestemming van de 

kantoorleiding. Volgens een woordvoerder ?wordt deze toestemming periodiek tegen het licht 

gehouden?. Op vragen over wat thans het beleid van De Brauw is volgt (nog) geen antwoord.

1 Reactie op “‘The Firm’ wordt de gruwelijke 
werkelijkheid”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

21 Mrt 2004 om 22:46 

Beste Micha,

Ik heb je emailadres niet, daarom plaats ik een opmerking. 
Leuk boek over de topadvocaten. Goed geschreven, spannend etc. Ik vind wel dat je in het boek een 
behoorlijke holkruiper van deze lieden bent. Alleen de titel al. Op deze site staat een aantal aardige 
schoppertjes, maar ook een stel idioten. Ik vond die bijlage van NRC over de juridisering van Nederland best 
aardig. Maar daar zal jij wel anders over denken?

Met groet, 
Ben Rogmans

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Nog meer corruptie in rechterlijke macht ‘The Firm’ wordt de gruwelijke werkelijkheid »

Klokkenluideronline weer voor de Raad
Gepubliceerd door admin 11 februari, 2004 in Klokkenluiders en Rechterlijke macht. 

ADVOCAAT SPRINGT IN BRES VOOR FOUTE VRIEND

De Amsterdamse advocaat Jan van der Steenhoven heeft op 2 februari een klacht ingediend tegen 

ondermeer deze website inzake het artikel ‘Rise and fall van een topadvocaat’, een van de 

bestgelezen stukken van de site. Van der Steenhoven maakt vooral bezwaar tegen de passage ‘Op de 

vraag of Van der Steenhoven Kolle een gevaar acht voor de advocatuur is het even stil. Dan zegt hij: 

ik zal dat tegenover u niet ontkennen.’ Volgens hem heeft hij dat zo nooit gezegd. 

 
Tegen de explosieve inhoud van het stuk zelf, dat in gewijzigde vorm ook is verschenen in Quote, is 

nimmer actie ondernomen, al heeft de hoofdpersoon van het verhaal, Till Kolle, herhaaldelijk 

aangekondigd rechtsmaatregelen te zullen nemen. Kolle verdween in maart 2002 onder duistere 

omstandigheden bij het topkantoor Kennedy van der Laan waar hij op dat moment managing partner 

was. Later bleek zijn oude kantoor beslag te hebben gelegd op zijn kapitale woning in Buitenveldert. 

Ook bij het kantoor van Van der Steenhoven blies Kolle eind 1997 onder verdachte omstandigheden 

de aftocht. Van der Steenhoven geeft dat ook toe, maar hij betwist de juistheid van de bewuste 

passage over het ‘gevaar voor de advocatuur’ en stelt -terecht- dat deze niet voorkwam in de 

concepttekst zoals aan hem voorgelegd. 

Navraag van de site bij de auteur leert dat deze de passage die wel degelijk onderdeel van het 

gesprek vormde aanvankelijk uit het verhaal heeft gelaten omdat hij daar door Van der Steenhoven 

specifiek om gevraagd was; het argument van Van der Steenhoven daarbij was de bijzondere 

persoonlijke band tussen hemzelf en Kolle. “We zijn boezemvrienden en waren getuigen op elkaars 

huwelijken” zei Van der Steenhoven. De auteur wilde deze band niet speciaal belasten door voor het 

verhaal niet noodzakelijke diskwalificaties in de tekst op te nemen. Dat kwam echter anders te liggen 

nadat de auteur op 3 september -na dus aan de wens van Van der Steenhoven te hebben voldaan- 

een naar zijn zeggen ‘bloedirritante en hooghartige brief’ van Van der Steenhoven ontving waarin 

deze een ‘buitengewoon beledigende kwalificcatie’ bezigde aan het adres van de auteur: hij klaagde 

hij over het ‘hoge Story/Quote-gehalte’ van het stuk. Ook ‘eiste’ hij dat namen van clienten werden 

verwijderd. Volgens de auteur was dit schrijven voor hem de reden de omstreden quote alsnog aan 

het stuk toe te voegen. 

De behandeling van de klacht staat bij de Raad ingeroosterd op 26 maart.
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1.  Anoniem 

6 Feb 2004 om 00:07 

Hebben die Gerla en die “geachte leden”van die raad wel eens van Voltaire gehoord? Blijkbaar niet en dus zijn 
het domme sukkeltjes.. Gewoon lekker een zinnige tijdsbesteding gaan zoeken doet wonderen. Ga anders eens 
wat doen in het “onroerend”goed…Of wordt semi-rechter! Kun je de hele dag loeren op internet in plaats van 
werken om al die zielige immigranten te onderhouden… 
Hookers.nl schijnt erg populair te zijn bij mensen die de hele dag niets anders doen dan leven van onze 
belastingen……

2.  Anoniem 

6 Feb 2004 om 13:47 

Die Gerla heeft het steeds over de problemen die hij hiermee kan krijgen mbt “zijn werk”. Het bevreemd mij 
dat er nergens gesproken wordt over zijn werkelijke werk. 

Wat voor werk doet hij eigenlijk?

3.  Anoniem 

7 Feb 2004 om 16:16 

Gerla zegt dat Kat en Heertje elkaar kennen, volgens zijn ‘bronnen’… 
Ik heb mijn bron eens aangeboord en het dus gewoon gevraagd. 
Die bron meldt dat Heertje en de journalist Kat elkaar niet te kennen. 

4.  Anoniem 

8 Feb 2004 om 07:18 

Als bij de case Van Hout/ Browne geoordeeld werd, dat dit niet een geval van journalistiek is, dan kan ik niet 
inzien dat het nu wel een zaak voor Raad van Journalistiek is.

De aangewezen weg lijkt mij klacht tegen de site beheerder. En dan nog is de vraag of de site beheerder 
verplicht is alle reacties te lezen en te censureren. Ik kan me voorstellen, dat een site beheerder wel een 
bepaalde mate van verantwoordelijkheid heeft. Als hij weet, dat er op zijn site volkomen foute en ontoelaatbare 
beweringen worden gedaan, dan zou je correctie door die beheerder mogen verwachten.

5.  Anoniem 

10 Feb 2004 om 18:48 

“Tijdens de zitting bleek Arie Gerla het nodige onderzoek naar deze website  
te hebben gedaan. Zo heeft hij kennissen van Micha Kat opgebeld….”

Da’s Gerla, doet veel onderzoek, hij zoekt en zoekt en zoekt… 

Waarom? Om menselijk leed/pijn te vinden zodra hij uit is op financieel gewin of ander voordeel. Daarbij 
schuwt hij en ontziet hij niets. 

Voorbeeld. 
Je hebt een zoon en die zit op school, als vader ben je failliet gegaan (zonder de boel te tillen, Arie). Hetgeen al 
pijnlijk genoeg is kan een nachtmerrie worden. 
Wat doe Arie Gerla dan… hij gaat iedereen bellen (met iedereen bedoel ik iedereen), daarbij schuwt hij niet om 
de school van je zoon te gaan lastigvallen.

Zo is er een geval bekend (uit eigen mond ?n op schrift van wie…, jazeker, eens kijken of Arie durft te 
ontkennen) het faillisement van je vader rond te blerren. Hij insinueert dan, praktijk voorbeeld, dat je samen 
met je vader crimineel bent of bezig bent criminele activiteiten te ondernemen. 

Arie gaat posten rond je huis, of neemt je vuilniszak mee, belt bij buren aan en komt dan met de meest idiote 
theorie?n. Belt met jan en alleman en, vanzelfsprekend, als de telefoon bij je behandelend curator rinkelt…, 
tatataaa met Gerla.

Aldoende hoopt hij op iemand die hem voorziet van informatie waarmee hij zijn schade kan aanrichten. Dit 
gebeurt over het algemeen met als doel een gerechtelijke procedure in zijn voordeel te laten uitmonden.

Ariebedient zich overigens van meer techniek dan enkel de telefoon. Men moet niet verbaasd staan indien men 
in de eigen administratie stukken aantreft die er niet geweest en dus vals zijn. 

Zo kan schrijver nog wel meer opsommen maar het zou zonde zijn om alle kruit te verschieten in de eerste 
ronde.

Mocht Arie nou zeggen dat dit niet waar is (lijkt mij zeer sterk) dan zal schrijver van dit artikel hem gaarne 
plezieren door zijn dikke boekwerk over de familie van  
gefailleerde graag als volgend artikel plaatsen.

Er zijn nog meer interessante stukken van deze “openbare domoor” (openbare wijsneus is voor hem teveel eer, 
sinds zijn klaagzang).

Wordt vervolgd?

6.  Anoniem 

13 Feb 2004 om 19:33 
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Zie over dit onderwerp ook:

Dit artikel in Netkwesties

7.  Anoniem 

14 Feb 2004 om 02:34 

De zaak Gerla-Kat wordt vandaag behandeld door Netkwesties. Zonder op de zaak inhoudelijk in te gaan, valt 
het me op dat Micha Kat, eigenaar van deze site, er niet goed van af komt. Maar als ik kijk met wie Netkwesties 
samenwerkt, zie ik op de homepage het NRC Handelsblad staan als partner. Laat Kat op de site van Theo van 
Gogh nogal wat appeltjes hebben geschild met het NRC, een exercitie waar ze op de Marten Mees-weg niet blij 
mee waren. 
Dus hoe objectief is Netkwesties eigenlijk? Kan Netkwesties objectief schrijven over de grootste kwelgeest van 
zijn belangrijkste medipartner? Ik denk het niet. Het zou Netkwesties daarom sieren zich helemaal niet over 
Micha Kat uit te spreken zolang Netkwesties met het NRC Handelsblad samenwerkt.

8.  Anoniem 

14 Feb 2004 om 16:53 

… De algehele directie wordt gevoerd door Core Developments Holding 
bv. Het commissariaat is in handen van de heer drs. ALHR Gerla. …  
www.forestreturns.com/corporate/partners/partners.htm - 23k

Van dik hout zaagt men…

9.  Anoniem 

21 Feb 2004 om 07:56 

Hierbij wil (ook) ik graag bevestigen blij te zijn, dat er deze web-site zo expliciet het geknoei met benoeming 
rechters aan de kaak stelt. Als er min of meer systematisch foute rechters worden aangesteld, dan betekent dat 
er geen behoorlijke controle op de politiek meer wordt uitgeoefend.

Gevolg is dat JPB cs de mond vol hebben over normen en waarden, en ondertussen is er grootscheepse 
corruptie aan de top (Betuwelijn, bouwfraude # 1, bouwfraude # 2, benoemingsbeleid, laten lopen van 
veroordeelde De Kroes met vrijbrief OvJustitie Vos, …..). En wat zien we dat het OM eigenlijk niet wil reageren 
op de diverse fraude cases. 

Er is iets (….) goed fout in Nederland….

10.  Anoniem 

22 Feb 2004 om 01:16 

Het is erger: de politiek en het OM dumpen zelfs crime-fighters zoals Plooij en laten zelfs vermeende Al Qaeda 
terroristen (mullah grecar?) waar door de hele wereld op wordt gejaagd dumpen naar Zweden… Het is te 
imbeciel voor woorden… wat een sukkels!

11.  sdn 

22 Feb 2004 om 21:35 

Het verslag van het gesjoemel met ons rechtsysteem staat al geruime tijd op de website bij de SDN en op die 
van Burhoven Jaspers zelf. Merkwaardig is dat men in de politiek en bij de rechterlijke macht zich geen zorgen 
maakt over de verwording van het justiti?le en democratisch gehalte. De bewijzen dat zijn ex met fraude en 
vervalsing van zijn handtekening zijn bankrekening in Zwitserland heeft gepleegd staat helder op het internet. 

Nog gekker wordt het wanneer die ex-auditeur bij de Hoge Rad en weggepromoveerd naar Financi?n met 
kennis van fiscaal gesjoemel van de topelite in Nederland dan kennelijk als beloning voor het zwijgen een post 
als Raadsheer in Arnhem krijgt, nadat ze met gestroomlijnde procedures het steeds zo heeft weten te draaien 
dat zij tot de dag van vandaag het ex met een beslag op zijn inkomen heeft weten te plunderen. 

De wraak van een ex op dat niveau wens je echt niemand toe omdat het systeem van rechtspraak sowieso als 
vermolmd is en recht niet te krijgen is wanneer je tegen het systeem zelf moet vechten. Het doorlezen van de 
website van Burhoven Jaspers is echt onthullend, vooral met zijn antecedentenregister van de rechterlijke 
macht met de doopceel van alle juristen in Nederland en de bijbanen die de dames en heren met een overmaat 
aan tijd er op nahouden. Hun klagen over de werkdruk moet dan ook in dit licht worden bezien.

Rob Brockhus, (webmaster SDN) 
www.sdnl.nl

12.  sdn 

22 Feb 2004 om 21:38 

Het verslag van het gesjoemel met ons rechtsysteem staat al geruime tijd op de website bij de SDN en op die 
van Burhoven Jaspers zelf. Merkwaardig is dat men in de politiek en bij de rechterlijke macht zich geen zorgen 
maakt over de verwording van het justiti?le en democratisch gehalte. De bewijzen dat zijn ex met fraude en 
vervalsing van zijn handtekening zijn bankrekening in Zwitserland heeft gepleegd staat helder op het internet. 

Nog gekker wordt het wanneer die ex-auditeur bij de Hoge Raad en weggepromoveerd naar Financi?n met 
kennis van fiscaal gesjoemel van de topelite in Nederland dan kennelijk als beloning voor het zwijgen een post 
als Raadsheer in Arnhem krijgt, nadat ze met gestroomlijnde procedures het steeds zo heeft weten te draaien 
dat zij tot de dag van vandaag het ex met een beslag op zijn inkomen heeft weten te plunderen. 
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De wraak van een ex op dat niveau wens je echt niemand toe omdat het systeem van rechtspraak sowieso als 
vermolmd is en recht niet te krijgen is wanneer je tegen het systeem zelf moet vechten. Het doorlezen van de 
website van Burhoven Jaspers is echt onthullend, vooral met zijn antecedentenregister van de rechterlijke 
macht met de doopceel van alle juristen in Nederland en de bijbanen die de dames en heren met een overmaat 
aan tijd er op nahouden. Hun klagen over de werkdruk moet dan ook in dit licht worden bezien.

Rob Brockhus, (webmaster SDN) 
www.sdnl.nl

13.  Mirck 

24 Feb 2004 om 15:05 

De beheerder van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en mag die zonodig redigeren of censureren. Er 
is echter een verschil tussen geplaatste artikelen en geplaatste reacties. Die artikelen vormen de geselecteerde 
content van deze site en vallen dus volledig onder verantwoordelijkheid van de beheerder. Die selecteert 
immers de bijdragen en kan zonodig een bijdrage weigeren, bijvoorbeeld vanwege ongefundeerde 
beschuldigingen. Wat de korte commentaartjes van bezoekers betreft: die kunnen vrijblijvend worden 
geplaatst. Iemand die zich hierdoor beledigd voelt, kan een klacht indienen bij de beheerder, die op zijn beurt 
de gewraakte reactie kan verwijderen. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Wat die artikelen betreft 
wel.

14.  Mirck 

26 Feb 2004 om 19:30 

Nu KO.nl niet meewerkt wordt dit dus geen RvdJ-zaak. Stapt de klager nu naar de ‘echte’ rechter? Benieuwd 
hoeveel kans hij daar maakt…

15.  Anoniem 

28 Feb 2004 om 17:53 

Verbijsterend het verhaal van de heer Burhoven over zijn ervaring met rechters, advocaten en justitie. ?
Rechter? Tilly de Kroon blijkt onaantastbaar te zijn voor het plunderen van bankrekeningen. Voor gepleegde 
valsheid in geschriften waarop zelfs gevangenisstraf staat wordt geen strafvervolging ingesteld. Klagen bij 
minister Donner over ?rechter ? Tilly de Kroon blijkt evenmin iets uit te halen. Ook de Tweede Kamer geeft niet 
thuis over het wanpresteren van de ?rechtsstaat Nederland? Dit zijn zaken voor de ?onafhankelijke rechters? 
wordt er geroepen, daarbij vergetend dat Burhoven al 17 jaar strijdt levert om ?rechter” Tilly de Kroon? 
veroordeeld te krijgen. Wetten zijn er blijken er alleen te zijn om burgers, die per ongelijk een paar km te hard 
hebben gereden en de boete van ? 28 niet betaald hebben, genadeloos te vervolgen. Hiervoor is alle tijd en zijn 
dagelijks pelotons agenten vvanwege de ingestelde prestratie kontrakten druk doende om met laserguns nog 
meer geld van de automobilisten af te persen. Onthutsende (bouw)fraude zaken, ESF schandalen, Geldergate, 
Mabelgate, Marguaritagate, Schipholgate, Betuwegate, MKZ, Enschede en Volendam rampen met corruptie bij 
(UWV)ambtenaren, waarbij de gemeenschap voor miljarden financieel worden benadeeld, hebben bij justitie 
geen prioriteit. Is Nederland nog wel een rechtstaat, minister Donner ? Een crimineel zou uw praktijken en de 
dat van rechterlijk macht niet hebben kunnen verbeteren. webmaster@flitsboetes.nl

16.  Geert 

29 Feb 2004 om 08:44 

Vijfentwintig jaar geleden had ik een getuigenverhoor aangevraagd en gekregen bij de rechtbank in Den Haag. 
De opgeroepen getuigen waren 7 Politieagenten en 1 off.v.Justitie van het parket in Amsterdam. 
Het kantoor van de Landsadvocaat stelde alles in het werk om de belangrijkste getuigen van de zitting weg te 
houden. Dat lukte ook: met de politieagenten te dreigen met verlies van hun promotiekansen en zelfs van hun 
baan. 
Mr. Gratama en Mr. de Wijkerslooth van het kantoor van de Landsadvocaat waren toen de aanstichters van dit 
kwaad. 
De Wijkerslooth was toen een junior, die in die tijd op dat kantoor het liegen en bedriegen en het manipuleren 
van Recht en Wet tot in de finesses geleerd heeft. 
Hij is toen van een aankomend jurist tot een hoop stront verworden. 
Nu, 25 jaar later is de super-PG de Wijkerslooth een omhoog gevallen hoop stront. 
Eigenlijk een onnatuurlijk fenomeen, als je het mij vraagt. 
Geert Theunisse

17.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 22:47 

En hoe gaan we dit uitleggen aan het volk?
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BENOEMING VAN DE ‘DRIE VAN ARNHEM’: ZALM ZWIJGT

Kun je het met chantage in Nederland tot raadsheer schoppen? Op 1 december 2003 is bij de Raad 

van State daarover openheid ge?ist van Gerrit Zalm. De minister van Financi?n weigert namelijk 

halsstarrig uitleg te geven over de gelijktijdige benoeming in 1999 van drie juristen van het 

ministerie van Financi?n tot raadsheer bij het Gerechtshof van Arnhem. De ?Drie van Arnhem? 

maakten deel uit van een geheimzinnige projectgroep op Financi?n, die van 1996 tot 1998 onderzoek 

gedaan zou hebben naar het fiscale gedrag van vooraanstaande politici en bestuurders als Lubbers, 

Peper en Leemhuis-Stout. Dit onderzoek zou zijn stilgelegd op aandringen van oud-premier Lubbers, 

de huidige hoge commissaris voor vluchtelingen van de Verenigde Naties. Van ??n van de ?Drie van 

Arnhem? is met zekerheid bekend dat zij valsheid in geschrifte gepleegd heeft en bovendien belasting 

ontdoken. 

 
Als toenmalig gerechtsauditeur fiscale zaken van de Hoge Raad is mr. Tilleke de Kroon echter nimmer 

veroordeeld. Wel stelde de Nationale Ombudsman vast hoe zij vanuit haar functie bij de Hoge Raad 

misbruik gemaakt heeft van haar bevoegdheden. De belasting gaf de gerechtsauditeur ten onrechte 

priv?-gegevens van haar ex, een misdrijf dat de toenmalige minister van Financi?n Wim Kok, op het 

oordeel ?onbehoorlijk gedrag? van de Ombudsman kwam te staan. Evengoed weigerde Kok als 

premier in 1998 een onderzoek naar zijn voormalige medewerkster te laten instellen. Tot drie maal 

toe werden er vragen in de Kamer over haar gesteld; zonder veel effect.

Minister van Financi?n Gerrit Zalm weigert eveneens openheid van zaken te geven, omdat dit in strijd 

zou zijn met de ?privacy?. Van minister van Justitie Sorgdrager viel al helemaal niets te verwachten, 

omdat die als procureur-generaal van het Hof in Den Haag al in een eerder stadium geweigerd had 

vervolging in te stellen. Dit ondanks het feit dat ook het fiscale gedrag van mr. de Kroon 

verdenkingen had opgeroepen. Maar ondanks een FIOD-onderzoek (waarvan Zalm de inhoud 

achterhoudt), langdurige schorsing en uiteindelijk ontslag bij het ministerie van Financi?n, en 

ondanks een klacht bij minister van justitie Korthals, kon mr. de Kroon op 7 juni 1999 toch samen 

met twee collega?s, mr. Valk en mr. Kooijmans, benoemd worden tot raadsheer van de fiscale kamer 

van het Gerechtshof Arnhem. Waarnemers spreken van ?zwijggeld?.

Het luchtje aan de benoeming van de ?Drie van Arnhem? is nog versterkt door naderhand vervalste 

benoemingsdata, die bijvoorbeeld op www.rechtspraak.nl te vinden zijn. De oorspronkelijke 

benoemingsdatum van 7 juni 1999 is namelijk ? kennelijk als gevolg van de aantijgingen ? door drie 

andere vervangen. Volgens de huidige opgave zou mevrouw de Kroon op 27 juli, mr. Kooijmans op 

24 augustus en mr. Valk op 1 november 1999 benoemd zijn. Zelfs premier Balkenende weigert 

opheldering te geven; de Nationale Ombudsman dekt dat.
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De zaak is aanhangig gemaakt bij de Raad van State door drs. Nico Burhoven Jaspers, van wie mr. 

De Kroon in 1986 scheidde. Door vervalsing van de handtekening van haar echtgenoot maakte zij 

zich heimelijk meester van zo?n ZF 120.000 van diens Zwitserse rekening en liet die overschrijven op 

een rekening op haar meisjesnaam. Dit ondanks het feit dat zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd 

waren. De rechtbank Den Haag stelde in 1994 vast dat de vrouw haar deel gehad heeft, voor haar 

aanspraken geen bewijs levert en dus geen enkele aanspraak heeft op haar ex. Desondanks weet zij 

als (voormalig) juriste van de Hoge Raad met alles weg te komen. Want wat gebeurt er? In hoger 

beroep negeert het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank en dekt haar Zwitserse escapade. 

Vervolgens krijgt de echtgenoot de Hoge Raad tegenover zich in de dubbelrol van (vroegere) 

werkgever ?n hoogste rechtscollege. De Hoge Raad dekt het Hof met een onduidelijk eindvonnis. 

Later krijg zij in kort geding toch nog een ?voorschot?. Omdat uit de eindarresten niet volgt wie aan 

wie iets schuldig is, loopt de boedelscheiding nu al ruim zeventien jaar. Dit is in strijd met artikel 6 

van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De feiten van de affaire zijn te vinden op 

internet (www.sdnl.nl/burhoven.htm).

Nico Burhoven Jaspers, oud-directeur van het IJkwezen in Delft, heeft zich in de loop van de affaire 

ontwikkeld tot een luis in de pels van het Nederlandse rechtsbestel en voorvechter van het algemeen 

belang. Hij was oprichter van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht (WORM) 

en had een groot aandeel in het Rapport Integriteit Rechterlijk Macht (IRM-rapport), dat in 1996-97 

bijdroeg tot de verplichte registratie van rechterlijke bijbanen. Zelf zette hij een antecedentenlijst van 

alle rechters op internet. Het Katholiek Nieuwsblad riep Burhoven Jaspers in 2003 uit tot 

klokkenluider van het jaar.

De president van het Hof, mr. L.R. van der Weij wil niet op de benoeming van de ?Drie van Arnhem? 

ingaan. Mr. Tilleke de Kroon, raadsheer van de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem, hult zich 

in stilzwijgen. De uitspraak van de Raad van State is nog niet bekend.
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GERLA: KLOKKENLUIDERSITE KRIJGT STRAFKLACHT!

Bij de Raad voor de Journalistiek diende vrijdag 30 januari de klacht van de Haagse ondernemer Arie 

Gerla. Deze klacht kan maatgevende jurisprudentie opleveren over wat mag en wat niet mag op 

internet. Zeker nu Gerla overweegt Klokkenluideronline voor de rechter te slepen. Hoewel de Raad 

allerminst onomstreden is en geen sancties kan opleggen, worden haar uitspraken regelmatig 

overgenomen door de rechter. Maar het leeuwendeel van de media had niet in de gaten dat het hier 

een historische zitting betrof, want de medewerker van Klokkenluideronline zat moederziel alleen op 

de perstribune. 

 
Kern van Gerla’s klacht is dat hij in enkele opmerkingen die door anonieme inzenders op de site zijn 

geplaatst wordt beschuldigd van allerhande malversaties. Verwezen wordt onder meer naar het 

Rotterdamse ‘Asklepion-debakel’ waarin deze ‘oplichter de gemeente Rotterdam miljoenen afhandig 

gemaakt zou hebben’.

De beschuldigingen, aldus Gerla, zeggen hem helemaal niets. “Wel heb ik te maken gehad met de 

genoemde Asklepion Exploitatiemaatschappij. Dit echter in het geheel niet in de rol die de schrijver 

[in het gastenboek] mij toeschrijft.” Gerla kondigt aan dat hij aangifte gaat doen tegen 

Klokkenluideronline wegens smaad en laster. De teksten op de website kunnen zijn zakelijke 

belangen immers schaden. Gerla is actief in Rotterdam. Dat is volgens de ondernemer ook de stad 

waarin webmaster Kat van Klokkenluideronline en de mensen om hem heen Gerla zwartmaken. 

Tegenover de Raad heeft deze site geen verweer gevoerd. De redactie heeft dit aan de Raad per 

email laten weten: “Sinds een van ons uw voorzitter Fleers op een sympoium in Utrecht heeft horen 

betogen dat de artikelen in HP/de Tijd over ‘Margaritagate’ ‘roddeljournalistiek’ betreffen, achten wij 

de Raad incompetent tot het geven van een oordeel over welke journalistieke kwestie dan ook.”

De Raad richtte zijn pijlen dus maar op de klager zelf. “Waarom gaat u met naam en toenaam op een 

site staan terwijl u weet dat u daarmee onderwerp van anonieme reacties kunt worden?” vroeg een 

van de leden, A.C. Diamand. “Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan,” antwoordde Gerla beslist, 

daar nog aan toevoegend: “Ik vind het verachtelijk om iemand anoniem te woord te staan.” De leden 

van de Raad, onder wie oud-politicus Gerrit Jan Wolffensperger, bleven hameren op de vraag in 

hoeverre Micha Kat de auteur is van de gewraakte opmerkingen.Gerla: “Naar mijn overtuiging schrijft 

Kat heel veel op die site. Volgens mij heeft hij ook de bewuste opmerkingen in het gastenboek 

geschreven.” Gerla hield bovendien vol dat de reacties in het gastenboek onder de regels van de 

journalistiek moeten worden beoordeeld, ook al staat er meedere malen nadrukkelijk op de site dat 

de ‘opmerkingen eigendom zijn van de inzenders’ en dat ‘de redactie er geen enkele 

verantwoordelijkheid voor neemt’. Gerla: “Kat noemt zichzelf journalist. Hij noemt zijn artikelen 

journalistiek. Mensen die ik het gevraagd heb noemen het ook allemaal journalistiek.”
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Voorzitter Fleers: “Hoe heeft u die vraag precies gesteld? Had u het over de  

site in het algemeen?” Gerla: “Nee, ik heb mijn kennissen precies laten zien om welke gedeeltes van 

de stek het ging.” Diamand: “Als ik mij als journaliste in Kat zou verplaatsen, denk ik dat hij via de 

anonimiteit misstanden probeert op te sporen.” Gerla: “Maar dan moet het niet gelogen zijn.” Op 

deze opmerking kwam geen enkele reactie. Diamand: “Zou u tevreden zijn wanneer Kat een 

weerwoord van uw kant op de website plaatste?” Gerla: “U zegt dat ik me zou moeten verdedigen 

tegen iemand die mij anoniem uitscheldt? Dat is het omkeren van de bewijslast. Daar begin ik niet 

aan. Ik herken mij niet in het beeld dat van mij wordt geschetst. Ik ben geen 

‘onroerendgoedmagnaat’. In heel mijn leven heb ik twee panden verkocht! Ik ben niet vermogend. 

Het lijkt wel een persoonsverwisseling.” Fleers: “Heeft u die mogelijkheid ook in uw 

telefoongesprekken met Kat geopperd?” Gerla: “Daar was geen mogelijkheid voor. Hij brak het 

gesprek steeds af.”

Tijdens de zitting bleek Arie Gerla het nodige onderzoek naar deze website  

te hebben gedaan. Zo heeft hij kennissen van Micha Kat opgebeld om inlichtingen in te winnen. 

Gerla: “Van die mensen heb ik de indruk gekregen dat de kans klein was dat Kat de opmerkingen 

vrijwillig van de webstek zou halen. Of bewijzen zou aanvoeren.” Daarom had Gerla zijn brief aan de 

Raad voor de Journalistiek al klaar toen hij een klachtenbrief bij Klokkenluideronline bezorgde. Gerla 

kwam vervolgens met nog meer onthullingen. “Volgens mijn bronnen hebben Arnold Heertje en Micha 

Kat verscheidene malen contact gehad. Ik heb in de tachtiger jaren aanvaringen gehad met Heertje, 

de professor die beweert dat hij de dollarkoers kan voorspellen. Kat liegt als hij zegt dat hij nog nooit 

van me had gehoord voor deze affaire.”

De uitspraak, die Gerla ziet als een opstapje naar een strafzaak, kan veel invloed hebben op de 

journalistieke grenzen op internet. Over een ding waren de meeste leden van de Raad het in ieder 

geval al eens. In een onderonsje tijdens de zitting bleken zij het de normaalste zaak van de wereld te 

vinden dat onwelgevallige boodschappen van internetfora worden gehaald door de beheerder, maar 

dan moet het wel om ernstige zaken als racistische uitingen gaan. “Dat is geen censuur. Want 

censuur gebeurt door overheden” zo werd opgetekend uit de mond van een van de raadsleden.

De Raad heeft al eerder een zaak behandeld over een internetforum. In 2000 diende de vroegere 

drugsbaron Steve Brown een klacht in tegen misdaadjournalist Bas van Hout, die op zijn website 

onder meer een gastenboek had staan waarin bezoekers hun mening over de ex-crimineel konden 

geven. Hoewel Brown tien brieven met 42 bijlagen naar de Raad stuurde, bracht deze het conflict niet 

tot een oplossing. Want volgens de Raad was er in deze zaak helemaal geen sprake van journalistiek 

en was zij dientengevolge niet bevoegd tot een oordeel.
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Noord-Holland handelde onrechtmatig
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2004 in Schiphol. 

MEGACLAIM CHIPSHOL SCHUIFT DOOR NAAR SCHIPHOL

De schadeclaim van 118,5 mio Euro die bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol had neergelegd bij de 

Provincie Noord-Holland (zie ook de eerdere artikelen op deze site over Henry Meijdam van 8 

november en 1 december 2003) dient te worden doorgeschoven naar Schiphol. Dat heeft de 

rechtbank te Haarlem op 21 januari bepaald. Tevens stelde de rechter echter vast dat de Provincie 

wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol en daarom de rente over het claimbedrag 

over twee jaar dient uit te keren, de periode waarin als gevolg van het handelen door de Provincie 

het proces van het claimen van de schade is opgehouden. Dit bedrag wordt door Chipshol geschat op 

14 mio Euro. De claim aan het adres van Schiphol valt dus wat lager uit en is 97,2 mio Euro. 

 
De schade voor Chipshol is ontstaan doordat de Provincie, de gemeenten Haarlemmermeer en 

Amsterdam en Schiphol het bedrijf reeds vanaf begin jaren negentig beletten hun gronden rond 

Schiphol tot ontwikkeling te brengen. Dit klemt des te meer daar Chipshol beschikte over alle 

noodzakelijke vergunningen en reeds twee eerdere rechtszaken tegen de Provincie won inzake het 

Groenenberg-terrein (30 ha) waarover deze procedure gaat. De genoemde overheden participeren 

bovendien samen in de Schiphol Area Development Company (SADC), de grote concurrent van 

Chipshol. SADC heeft nooit enige hinder ondervonden bij het ontwikkelen van bedrijvenparken op 

hun percelen.  

Schiphol is volgens de rechters de werkelijke veroorzaker van de schade voor Chipshol omdat de 

luchthaven (Gerlach Cerfontaine) bij staatssecretaris Schultz-van Haegen een bouwverbod ‘regelde’ 

voor het Groenenberg-terrein terwijl voor het gehele terrein bouwvergunningen waren afgegeven. 

Krachtens de luchtvaartwet is Schiphol thans verplicht de schade te vergoeden. Uit het feit dat de 

rechtbank Haarlem de Provincie heeft veroordeeld tot het betalen van het rentebedrag over de claim 

kan worden afgeleid dat de juridische juistheid van de claim niet is betwist.  

Over de ‘privaat-publieke samenwerking’ (PPS) binnen SADC zei Mark van Twist, hoogleraar PPS aan 

de KUN op 20 januari in het Haarlems Dagblad: “Je moet als overheid de indruk dat je oneigenlijk 

omgaat met je bevoegdheden altijd vermijden. In dat opzicht is het buitengewoon onhandig dat de 

provincie en twee gemeenten participeren in de SADC. Er kan immers een conflict of interest 

ontstaan tussen provincie en gemeenten in de rol van plannenmaker/vergunningverlener/regelgever 

en provincie en gemeenten in de rol van ontwikkelaar/commercieel belanghebbende in een 

onderneming die erop gericht is bedrijventerreinen in de omgeving van Schiphol te exploiteren.” De 

SP in de Provinciale Staten heeft op 26 januari opnieuw vragen gesteld over de SADC. Gedeputeerde 

Staten hebben een belangenverstrengeling altijd met klem ontkend.

  

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/51/noord-holland-handelde-onrechtmatig.html (1 of 2) [3/11/2009 1:09:07 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
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


Noord-Holland handelde onrechtmatig at Klokkenluideronline

2 Reacties op “Noord-Holland handelde 
onrechtmatig”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Mirck 

26 Feb 2004 om 19:31 

Chipshol… hoe verzin je het!?

2.  Anoniem 

27 Mrt 2004 om 22:26 

Langzamerhand krijg ik steeds meer de indruk dat deze affaire tussen overheid en bedrijfsleven (en juridische 
macht) keer op keer de kop in wordt gedrukt. Normaal staat de media voor minder al te hypen. 

Dit scenario rondom Chipshol,Schiphol, KPMG (Price..), Coopers, Overheid, mega belangenverstrengeling, 
afpersing, oplichting, et cetera, is zeer geschikt voor een politieke en juridische triller. Voor hoeveel verkoopt 
Chipshol de filmrechten?
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Junger-Tas over justitieel pedofielenboek
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2004 in Politiek. 

TOPCRIMINOLOGE TWIJFELDE AAN PEDOFIELENBOEK

Op 25 januari berichtte deze site (Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.) over de opmerkelijke 

subsidie van het Ministerie van Justitie, eind jaren tachtig, aan een boek dat een lans brak voor 

pedofilie. Speelde de van pedofilie verdachte SG van het Ministerie Joris D. (die daar ten tijde van 

deze subsidieverlening reeds werkte) hierin een rol? Op vragen hierover volgen woedende reacties. 

Een van de deskundigen die over dit omstreden boek om advies is gevraagd is criminologe Josine 

Junger-Tas, destijds werkzaam bij het WODC, het onderzoekscentrum van Justitie. Zij reageert nu 

alsnog op deze kwestie met een brief aan klokkenluideronline. Hieruit blijkt dat het verlenen van de 

subsidie nog omstredener was dan gedacht omdat de deskundige grote kritiek had op de kwaliteit 

van het onderzoek. 

 
Geachte heer De Wreede,

Het is wel een lange tijd geleden, dus u moet me niet vastpinnen aan wat 

ik me er nog van herinner. Mijn oordeel was niet geheel positief 

eerlijk gezegd en dat had er vooral mee te maken dat ik met name 

methodologische kritiek had op het voorstel. Dat betrof in de eerste 

plaats de eenzijdige en daardoor selectieve steekproef en het feit dat 

de materiaalverzameling wellicht niet in alle opzichten objectief tot 

stand zou komen omdat be?nvloeding van de zijde van de onderzoeker niet 

was uit te sluiten, maar zelfs enige waarschijnlijkheid had. 

Wie de anderen bij Justitie waren die bij de beoordeling betrokken waren 

weet ik niet meer.

Wel herinner ik me de ophef over het boek en dat vond ik niet zo 

onbegrijpelijk. Er was toen immers ook sprake van de verlaging van de 

leeftijd waarop volgens de wet aan jongeren homoseksuele contacten 

toegestaan kon worden. Daar was ik tegen omdat ik van mening was dat de 

verhouding tussen jongeren en volwassenen bij definitie niet 

gelijkwaardig kan zijn.

Met de meeste hoogachting,

Josine Junger-Tas
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1 Reactie op “Junger-Tas over justitieel 
pedofielenboek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  DNH 

23 Feb 2009 om 14:23 

Juist een site als die van jou, Micha, met de naam ‘Klokkenluider’ zou een tegengeluid moeten kunnen laten 
horen met een boek dat een lans zou breken voor pedofilie. 
Zo zou je ook een begripkweken voor het tegenspreken van een apartheidssysteem kunnen censureren door 
het niet objectief, onethisch of zelfs crimineel te noemen. 
Juist nu in een sfeer waarin je alleen maar negatieve geluiden omtrent pedofilie hoort, en niet alleen het 
demoniseren, maar zelfs het oproepen tot geweld tegen pedofielen en het bedreigen van pedofielen of mensen 
die ook maar een begrip te kweken voor pedofilie door overheden getolereerd wordt zou een daadkrachtig en 
gedegen tegengeluid gelegitimeerd zijn. 
Zékers op http://klokkenluideronline.nl
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« Belangenverstrengelingen Ahold-De Brauw Junger-Tas over justitieel pedofielenboek »

Nog meer juridische horror
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2004 in Rechterlijke macht. 

ZAAK-VAN DEN HEMEL IS TE GRUWELIJK VOOR OPENBAARHEID

door Gert Hage 

Wat begon met een ongeluk met een ogenschijnlijk eenvoudige schuldvraag ontaardde in een 

jarenlange tocht door de krochten van de Nederlandse en Europese rechtstaat. Op die tocht liep Joop 

van den Hemel tegen de meest bizarre dingen op. Rechters met ongerijmde nevenfuncties, 

witwaspraktijken in de advocatuur, grootscheepse fraude bij de ziekenfondsen en journalisten die 

onder druk worden gezet om niet over zijn zaak te publiceren. Van den Hemel kwam het, naar eigen 

zeggen, allemaal tegen.  

Het was op een ongelukkige avond in 1989 toen Van den Hemel, destijds orthodontist in Utrecht, met 

zijn auto botste tegen een onverlicht karretje dat door uitvoerder KWS werd gebruikt voor 

wegwerkzaamheden. Hij liep ernstig rugletsel op, maar hij hoefde zich absoluut niet ongerust te 

maken, zo werd hem door verzekeraar Royal Nederland een dag later toevertrouwd. De fysieke en de 

materiele schade kwam voor hun rekening. 

 
Wie schetst zijn verbazing toen een dag later een dagvaarding in zijn bus viel, waarin hem werd 

gesommeerd de schade aan het karretje a raison van 180.000 gulden te vergoeden. Een advocaat 

stelde hem gerust. Er waren negen getuigen van het ongeluk, die allen zijn onschuld konden 

aantonen, zodat de dagvaarding snel van tafel zou zijn. Het liep anders. Nog voor de rechtbank de 

getuigen had gehoord lag het vonnis al zijn bus: Van den Hemel werd veroordeeld tot het vergoeden 

van de schade. Het vonnis, zo bleek later, was opgemaakt door rechter Kalmthout-Daniels, de zus 

van de directeur van Royal Nederland. 

Op dat moment dachten de orthodontist en zijn advocaat nog naief dat de hele gang van zaken op 

een vergissing berustte. Ze gingen dus vol goede moed in hoger beroep bij het Hof in Amsterdam. 

Verbazing werd ongeloof toen hen daar exact hetzelfde overkwam. Opnieuw werd Van den Hemel 

schuldig bevonden en weer was het vonnis geveld zonder dat de negen getuigen waren gehoord.  

Joop van den Hemel, tot dan overtuigd dat alles op een misverstand berustte, begon dieper in zijn 

zaak te graven en kwam tot opmerkelijke ontdekkingen. Zo bleek bijvoorbeeld dat een van de 

Amsterdamse raadsheren, Mr Cremers, commissaris was bij Slenker bv, assuratiebemiddelaar tussen 

overheid en uitvoerders als KWS. Dat bleek nog slechts het topje van de ijsberg, aldus van den 

Hemel. “Nederland is het enige land in Europa waar rechters nevenfuncties mogen vervullen. Officieel 

moeten die openbaar zijn, maar slechts weinigen houden zich zich daaraan.”

Na het echec bij het Hof stapte hij naar de Hoge Raad, alwaar Van den Hemel opnieuw van de ene 

verbazing in de andere rolde. Zijn zaak zou worden behandeld door onder andere Professor Mijnsen 

en Professor Hermann, vice-president. De een, zo ontdekte Van den Hemel, was voorzitter van het 

Tuchtcollege voor Schadeverzekeraars, de ander vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voor het 
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Verzekeringsbedrijf. Niet bepaald onafhankelijk dus. Van den Hemel’s cassatieadvocaat, prof. H. 

Groen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, was slechts bereid een wrakingsprocedure op te 

starten- een unicum in de Nederlandse rechtspraak- nadat hij onder druk was gezet met de dreiging 

van een kort geding. Maar opnieuw beet Van den Hemel in het stof: het wrakingsverzoek werd 

binnen vijf minuten afgewezen. Tegen alle rechtsregels werd Van den Hemel nota bene verzocht 

tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek de zaal te verlaten. Het argument: nu Van den 

Hemel twijfelde aan hun objectiviteit wilden de raadsheren niet langer met hem in dezelfde ruimte 

zijn. Is het in het licht van deze feiten nog relevant te vermelden dat de Advocaat-generaal bij de 

Hoge Raad die de zaak zaak in cassatie aanbracht, mevr. C. de Vries Lentsch-Kostense, voorzitter is 

van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assuratiebemiddelaars?

Inmiddels had Van den Hemel de publiciteit gezocht, in de hoop dat enige media-aandacht zijn zaak 

goed zou doen. Bij NRC Handelsblad had hij kontakt met Frank Kuitenbrouwer, die hem aanraadde de 

buitenlandse pers in te schakelen. Pas later werd hem bekend dat Kuitenbrouwer deel uitmaakte van 

de RAIO-commissie die leden recruteert voor de rechterlijke macht; achteraf verbaast het hem 

daarom niet dat Kuitenbrouwer zijn zaak niet relevant achtte voor NRC Handelsblad.  

Op Kuitenbrouwers’ advies probeerde Joop van den Hemel eerst de Franse correspondent in 

Nederland, S. Ephimenco, voor zijn zaak te interesseren, later gevolgd door Helmut Hetzel, de 

correspondent van Die Welt. Zijn pogingen strandden. Volgens Van den Hemel werden deze 

correspondenten onder druk gezet door de Nederlandse autoriteiten die weer waren getipt door 

Kuitenbrouwer; Hetzel heeft volgens hem toegegeven benaderd te zijn waarbij werd gesteld dat 

‘publicatie de Nederlands-Duitse betrekkingen niet ten goede zouden komen.’ Van den Hemel: 

“Nederland was bang dat mijn zaak een internationaal schandaal zou ontketenen. Al die rechters met 

al die vreemde nevenacitviteiten, Europa zou er ongetrwijfeld van hebben opgekeken. Daarnaast liep 

men het risico dat door de openbaarheid een stuwmeer aan andere soortgelijke kwesties zou 

loskomen. Dat moest ten koste van alles worden voorkomen. Ik denk dat de vroegere BVD, nu AIVD, 

duidelijke instructies heeft gekregen mijn zaak uit de publiciteit te houden” zegt Van den Hemel, die 

na het echec bij de HR zijn heil bij het Europese Hof zocht. De geschiedenis herhaalt zich ook daar. 

Bij zowel de ‘petit chambre’ als de ‘grande chambre’ wordt hij niet ontvankelijk verklaard. Dit nadat 

Wim Kok zelve aan de raadsheren voor de zekerheid nog maar een brief had geschreven die werd 

bezorgd via Ad Geelhoed, rechter bij het Hof, zo vervolgt hij. Van den Hemel is al jaren bezig deze 

brief boven tafel te krijgen, uiteraard nog zonder resultaten. Zijn laatste hoop is nu gevestigd op het 

Hof voor de Mensenrechten in Geneve. De voortekenen zijn ongunstig: de genoemde prof. Hermann 

die als vice-president bij de Hoge Raad door Van den Hemel werd gewraakt, blijkt als lid van de 

Commissie Mensenrechten en van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken (waarvan ook journalist Kuitenbrouwer lid is) regelmatig te 

adviseren aan het Geneefse Hof.

33 Reacties op “Nog meer juridische horror”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Faaz 

1 Feb 2004 om 15:21 

Opmerkelijk dat over deze zaak nauwelijks iets op internet is terug te vinden. Ik zou meneer Van Den Hemel 
aanraden, nu hij eigenlijk toch is uitgeprocedeerd, alle relevante stukken op internet te plaatsen. Op die manier 
kan de objectieve buitenstaander zichzelf een oordeel vormen over deze, naar het zich laat aanzien, zeer 
vreemde en verontrustende zaak. 

Het is trouwens echt te belachelijk voor woorden dat mensen die beroepsmatig een oordeel moeten vormen 
over het gedrag van anderen, het zich permiteren om zelf bepaalde regels ten aanzien van hun beroep, op 
grote schaal aan hun laars lappen. 

Tot slot blijkt wat mij betreft uit de afgelopen week afgesloten rechtzaak tegen Willem Matser, de NAVO-man 
die honderden miljoenen op frauduleuze wijze probeerde wit te wasen en te investeren in Oost-Europese 
bedrijven(waarbij door sommigen een link wordt gelegd met Halliburton-dochter Kellog Brown&Roots), vor de 
zoveelste maal dat voor de Nederlandse rechter regelmatig meer belangen meespelen dan alleen de letter en 
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geest van de Nederlandse wet.

2.  Anoniem 

1 Feb 2004 om 16:45 

LJN-nummer: AA3372 Zaaknr: 16.807 (C97/286HR) 
Bron: Hoge Raad der Nederlanden ’s-Gravenhage 
Datum uitspraak: 19-11-1999 
Datum publicatie: 
Soort zaak: civiel - civiel overig 
Soort procedure: cassatie

Beschikking op het wrakingsverzoek van:

[verzoeker], 
wonende te [woonplaats], 
VERZOEKER, 
advocaat: mr H.A. Groen.

1. De procedure 
Verzoeker heeft op 26 september 1997 beroep in cassatie ingesteld tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam van 26 juni 1997, gewezen tussen verzoeker en Royal Nederland Verzekering Maatschappij N.V. 
Deze zaak is aanhangig onder rolnummer 16.807. Verweerster is verschenen en heeft geantwoord. Partijen 
hebben een schriftelijke toelichting gegeven. De Advocaat-Generaal De Vries Lentsch-Kostense heeft op 26 
maart 1999 geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 
Bij op 11 juni 1999 ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker in voormelde procedure met rolnummer 16.807 
wraking verzocht van mrs Mijnssen en Herrmann, leden van de Hoge Raad, die tezamen met anderen zijn 
aangewezen om op voormeld cassatieberoep te beslissen. 
De beide leden van de Hoge Raad hebben schriftelijk te kennen gegeven niet in de wraking te berusten en 
hebben het verzoek bestreden. 
De behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 4 oktober 1999. 
De Advocaat-Generaal Langemeijer heeft op 22 oktober 1999 geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het 
wrakingsverzoek.

2. Beoordeling van het verzoek 
2.1 Als grond voor zijn verzoek heeft verzoeker aangevoerd: 
“dat hem gebleken is dat de raadsheren voornoemd tegen betaling werkzaam zijn voor de door de Nederlandse 
schadeverzekeraars, waaronder Royal Nederland Verzekeringsmaatschappij NV, gefinancierde Raad van 
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. Verzoeker meent dat deze omstandigheid grond geeft te vrezen dat 
het deze raadsheren aan onpartijdigheid ontbreekt.”

2.2 Ter voorziening in de behoefte aan gereglementeerde tuchtrechtspraak heeft de toenmalige Nederlandse 
Unie van Schadeverzekeraars in 1964 de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ingesteld. De 
Unie is later vervangen door het Verbond van Verzekeraars (verder te noemen: het Verbond), waarvan ook 
levensverzekeraars lid zijn. 
Op initiatief van het Verbond is op 5 maart 1999 de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (verder te 
noemen: de Stichting) opgericht. De Stichting heeft onder meer ten doel het in stand houden van de Raad van 
Toezicht, die sinds 5 maart 1999 Raad van Toezicht Verzekeringen heet. De onder 1 vermelde leden van de 
Hoge Raad hebben zitting in deze Raad van Toezicht.

2.3 De Raad van Toezicht is krachtens art. 2 van de statuten van de Stichting belast met “de tuchtrechtspraak 
ten aanzien van klachten en geschillen van consumenten betrekking hebbend op de advisering en bemiddeling 
bij -, de totstandkoming en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten waarop het Nederlands recht van 
toepassing is”. 
Ter waarborging van de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van de bij het 
Verbond aangesloten bedrijven bepaalt het sinds 5 maart 1999 geldende Reglement Raad van Toezicht 
Verzekeringen, evenals het voordien geldende reglement, dat de leden van de Raad op generlei wijze mogen 
werkzaam zijn of een functie bekleden in de verzekeringsbedrijfstak.

2.4 Art. 5 van het Reglement bepaalt dat de Raad tot taak heeft erop toe te zien dat de aangeslotenen bij het 
bemiddelen, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten van verzekering met consumenten en in 
het bijzonder ten aanzien van het zorgvuldig en voortvarend optreden in het verkeer met consumenten, de 
goede naam c.q. het aanzien van en het vertrouwen in het verzekeringsbedrijf in stand houden.

2.5 Uit de aard van de opdracht aan de Raad van Toezicht als tuchtrechter volgt dat die opdracht evenals die 
aan de rechter slechts in onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan worden vervuld. Gesteld noch gebleken is dat 
de Raad van Toezicht daarin zou tekortschieten.

2.6 Het verzoek berust op de stelling dat de Raad van Toezicht wordt gefinancierd door de Nederlandse 
schadeverzekeraars, waartoe Royal Nederland Verzekering Maatschappij N.V. behoort, en dat de leden van de 
Raad van Toezicht een honorarium ontvangen. Deze omstandigheid geeft verzoeker aanleiding te vrezen dat 
het rechters, die tevens leden van de Raad van Toezicht zijn, aan onpartijdigheid ontbreekt in het geval dat zij 
zijn aangewezen om als rechters te beslissen in een geding tussen een verzekeraar en een partij die niet 
verzekeraar is.

2.7 Art. 3 van de statuten van de Stichting bepaalt dat de geldmiddelen van de stichting worden gevormd door: 
“a. bijdragen van degenen waarmee de stichting te dier zake een overeenkomst is aangegaan en subsidies; b. 
andere wettige inkomsten”. Tot nu toe is het Verbond de enige, althans de belangrijkste contribuant.

2.8 Art. 13 lid 4 van de statuten van de Stichting bepaalt: “Een lid van de Raad van Toezicht geniet een 
honorarium waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur. De door een lid van de Raad van Toezicht 
gemaakte kosten worden hem vergoed.” 
2.9 De enkele omstandigheid dat de Stichting wordt gefinancierd op de wijze als in 2.7 aangegeven en dat de 
leden van de Raad van Toezicht een honorarium ontvangen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het 
bestuur van de Stichting, is, mede gelet op de onder 2.5 omschreven opdracht, onvoldoende voor het oordeel 
dat de in 2.6 omschreven bij verzoeker bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

2.10 Uit het vorenoverwogene volgt dat het verzoek als ongegrond moet worden afgewezen.

3. Beslissing 
De Hoge Raad wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president Davids als voorzitter en de raadsheren Neleman, 
Heemskerk, Jansen en Fleers, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 19 november 
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1999.Nr. C 97/286 HR Mr. Langemeijer 
Zitting 22 oktober 1999 Conclusie op het wrakingsverzoek van 
[verzoeker]

Edelhoogachtbaar College,

1. Inleiding

1.1. Op 26 september 1997 heeft [verzoeker] cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van het gerechtshof te 
Amsterdam d.d. 26 juni 1997, gewezen in een geschil tussen verzoeker als appellant en Royal Nederland 
Verzekering Maatschappij NV als ge?ntimeerde. Het geschil betreft de schuldvraag van een aanrijding met een 
bebakeningseenheid, waarbij een door verzoeker bestuurde auto betrokken was. De schade aan de zijde van de 
eigenaar en de gebruiker van de bebakeningseenheid is ingevolge verzekeringsovereenkomst vergoed. Royal 
Nederland Verzekering Maatschappij NV (hierna: Royal Nederland) zoekt verhaal op verzoeker.

1.2. Nadat Royal Nederland op het cassatieberoep had geantwoord en toelichting was gegeven, heeft de 
advocaat-generaal De Vries Lentsch-Kostense geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

1.3. Nadat verzoeker bekend was geworden met de namen van de leden van de Hoge Raad die zijn 
aangewezen om op het cassatieberoep te beslissen, heeft hij via zijn advocaat een verzoek ingediend tot 
wraking van de vice-president mr. F.H.J. Mijnssen en de raadsheer mr. R. Herrmann op de volgende grond: 
?dat hem gebleken is dat de raadsheren voornoemd tegen betaling werkzaam zijn voor de door de Nederlandse 
schadeverzekeraars, waaronder Royal Nederland Verzekeringmaatschappij NV, gefinancierde Raad van Toezicht 
op het Schadeverzekeringsbedrijf. Verzoeker meent dat deze omstandigheid grond geeft te vrezen dat het deze 
raadsheren aan onpartijdigheid ontbreekt.?

1.4. De beide leden van de Hoge Raad hebben schriftelijk te kennen gegeven niet in de wraking te berusten. 
Verzoeker, bij monde van zijn advocaat, en de gewraakte leden van de Hoge Raad zijn gehoord ter 
terechtzitting van 4 oktober 1999.

2. Bespreking van het wrakingsverzoek

2.1. Op verzoek van een procespartij kan elk van de rechters, die een zaak behandelen, worden gewraakt op 
grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden (art. 29 
Rv). De verwijzing naar de rechterlijke onpartijdigheid hangt samen met het in art. 6 EVRM verankerde recht op 
een eerlijke en openbare behandeling door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Zoals bekend, hanteert het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens bij de beoordeling hiervan een subjectieve en een objectieve 
maatstaf. De subjectieve benadering zoekt naar de ?personal conviction of a given judge in a given case?. 
Daarbij geldt: ?The personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the contrary? 
(EHRM 24 mei 1989, NJ 1990, 627, rov. 47). Omdat eventuele vooringenomenheid van een rechter voor een 
procespartij in het algemeen moeilijk op te sporen is, hanteert het EHRM daarnaast een objectieve benadering. 
In het Engels wordt dit onderscheid wel aangeduid als: actual bias tegenover: appearance of bias. Het EHRM 
omschrijft de objectieve benadering als volgt: 
?Under the objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge?s personal conduct, there 
are ascertainable facts which may raise doubts as to his impartiality. In this respect even appearances may be 
of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire 
in the public (?). This implies that in deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a 
particular judge lacks impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive (?). What is 
decisive is whether this fear can be held objectively justified.? (idem, rov. 48).

De Hoge Raad heeft deze benaderingswijze tot de zijne gemaakt: 
?Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van art. 6 
eerste lid EVRM dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed 
onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen 
opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens de verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat 
de bij de verdachte dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.?

2.2. Anders dan voorheen, zijn de wrakingsgronden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet nader 
omschreven. Voorbeelden van mogelijke wrakingsgronden zijn dat een rechter een bijzondere betrekking (d.w.
z. een andere betrekking dan als rechter, bijv. een familieband) onderhoudt met ??n van de procespartijen of 
dat een rechter zelf belang heeft bij de uitkomst van het geschil. Ook kan worden gedacht aan verbondenheid 
van een rechter met een organisatie die belang heeft bij de uitkomst van het geschil. In deze laatste categorie 
is een geruchtmakend voorbeeld de uitleveringszaak tegen Pinochet, in welk geding Amnesty International had 
ge?ntervenieerd en toewijzing van het uitleveringsverzoek had bepleit. E?n van de rechters, Lord Hoffmann, 
bekleedde een onbezoldigde bestuursfunctie bij een zelfstandige doch aan Amnesty International gelieerde 
rechtspersoon (Amnesty International Charity Ltd). Omdat deze omstandigheid bij de opge?iste persoon 
gerechtvaardigde twijfel deed rijzen aan de onpartijdigheid (kort samengevat: vanwege de schijn van ide?le 
verbondenheid van deze rechter met de doelstellingen van procespartij Amnesty), werd de wraking ingewilligd.

2.3. Door verzoeker wordt niet aangevoerd dat de thans gewraakte rechters blijk hebben gegeven van 
vooringenomenheid of enig belang hebben bij de uitkomst van het geding. Het gaat dus niet om een geval van ?
actual bias?, maar uitsluitend om de onpartijdigheid, bezien vanuit de objectieve benadering (?appearance of 
bias?). Volledigheidshalve zij vermeld dat in deze zaak de Procola-problematiek niet aan de orde is: verzoeker 
heeft niet gesteld dat de gewraakte leden zich als lid van de Raad van Toezicht reeds zouden hebben 
uitgesproken over het geschil waarover zij in hun hoedanigheid van lid van de Hoge Raad hebben te oordelen. 
Bij de bespreking van dit wrakingsverzoek wil ik twee deelvragen onderscheiden: (a) geeft het feit dat beide 
leden van de Hoge Raad lid zijn van de Raad van Toezicht ongeacht de honorering gerechtvaardigde grond voor 
twijfel aan hun onpartijdigheid als rechter? (b) geeft het feit dat zij voor hun lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht een honorarium ontvangen gerechtvaardigde grond voor twijfel aan hun onpartijdigheid als rechter?

2.4. De combinatie van het rechterschap en een lidmaatschap van de Raad van Toezicht op het 
Schadeverzekeringsbedrijf is niet verboden. In beginsel is het een rechter toegestaan nevenfuncties buiten de 
rechterlijke macht te vervullen. Slechts bij uitzondering verbiedt de wet bepaalde, met het rechterschap 
onverenigbare, functies. Rechters zijn wettelijk verplicht hun nevenfuncties bekend te maken in een register. 
Het is mogelijk, dat de registratie van beide leden van de Hoge Raad als lid van de Raad van Toezicht op het 
Schadeverzekeringsbedrijf bij verzoeker argwaan heeft gewekt. Het wordt ongewenst geacht dat een 
nevenfunctie van dien aard is dat de betrokken rechter ? in werkelijkheid of naar objectieve schijn ? aan een 
bepaald soort belangen wordt verbonden; Martens en Ten Kate noemen in hun notitie als voorbeelden een 
bestuursfunctie bij een commerci?le rechtspersoon en sommige commissariaten. Om iedere schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden doet de betrokken rechter er in het algemeen verstandig aan, zich te 
onthouden van de berechting van zaken welke in die belangensfeer liggen. Wie in de mening verkeert dat het 
lidmaatschap van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf een soort commissariaat of een 
bestuursfunctie bij een organisatie van verzekeraars is, zal vraagtekens kunnen zetten wanneer zijn geschil met 
een verzekeraar wordt berecht door een rechter met zo?n nevenfunctie.

2.5. Indien dit de achtergrond van het wrakingsverzoek is, is het zinvol iets dieper in te gaan op de taak en de 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/49/nog-meer-juridische-horror.html (4 of 15) [3/11/2009 1:09:32 AM]



Nog meer juridische horror at Klokkenluideronline

samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf is in 1964 
opgericht door de toenmalige Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars (later: het Verbond van Verzekeraars). 
Het algemeen bestuur van het Verbond benoemde, op voordracht van het dagelijks bestuur van het Verbond, 
de leden van de Raad van Toezicht telkens voor een periode van drie jaar, waarna herbenoeming kon volgen tot 
de leeftijd van 70 jaar was bereikt (art. 3 en 4 Regl. RvT). In de praktijk werd steeds het voorstel van de Raad 
van Toezicht zelf gevolgd. De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf was een privaatrechtelijk 
tuchtcollege. Consumenten en anderen konden bij de Raad een klacht indienen tegen een verzekeraar. De Raad 
van Toezicht onderzocht dan de feiten of omstandigheden op grond waarvan de klager meende dat de 
betrokken schadeverzekeraar de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf niet in stand had gehouden. 
Om een onafhankelijke beoordeling ten opzichte van het verzekeringsbedrijf te waarborgen, bepaalde het 
reglement van de Raad van Toezicht in art. 4: 
?De leden van de Raad en van het secretariaat mogen op generlei wijze werkzaam zijn of een functie bekleden 
in het verzekeringsbedrijf, het bemiddelingsbedrijf hieronder begrepen, terwijl de voorzitter en de vice-
voorzitter daarenboven met goed gevolg aan een Nederlandse universiteit het doctoraal examen in de 
rechtsgeleerdheid moeten hebben afgelegd.?

De oordelen van de Raad van Toezicht worden in de vakpers gepubliceerd en worden ? mede door zijn 
onafhankelijke opstelling - in vakkringen als gezaghebbend ervaren. Traditioneel hebben ook juristen afkomstig 
uit de rechterlijke macht, waaronder leden van de Hoge Raad, deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht 
Schadeverzekeringen. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werk een honorarium; de 
daarvoor benodigde middelen werden aan de Raad verschaft door het Verbond van Verzekeraars.

2.6. Uit het bovenstaande volgt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht op het 
Schadeverzekeringsbedrijf niet te vergelijken is met een bestuursfunctie of een commissariaat in het 
bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht hebben niet tot taak de verzekeraars te adviseren, op het 
bestuur van (een organisatie van) verzekeraars toezicht te houden of anderszins de belangen van de 
verzekeraars te behartigen. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht houdt niet m??r of minder in dan het, 
als onafhankelijke deskundige, beoordelen van klachten welke tegen verzekeraars worden ingediend. Niettemin 
heeft de omstandigheid dat de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf in stand werd gehouden 
door het Verbond van Verzekeraars wel eens geleid tot een kritische kanttekening. Van Leeuwen wees erop dat, 
hoewel in de praktijk altijd het voorstel van de Raad van Toezicht wordt gevolgd, het bestuur van het Verbond 
bevoegd is van de voordracht af te wijken. In theorie, zo schrijft hij, zou een voor verzekeraars minder prettige 
uitspraak ertoe kunnen leiden dat de benoemingsperiode van een lid van de Raad van Toezicht niet wordt 
verlengd. De onafhankelijkheid van instellingen voor behandeling van consumentenklachten is in breder 
verband behandeld door W.A. Jacobs. Ook zij waarschuwt voor de mogelijke schijn van onvoldoende 
onafhankelijkheid wanneer een dergelijke instelling geheel wordt bestuurd en gefinancierd vanuit de betrokken 
brancheorganisatie.

2.7. Op 5 maart 1999 is de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf opgegaan in een algemene 
Raad van Toezicht Verzekeringen, waarvan de beide gewraakte rechters nu lid zijn. De nieuwe structuur houdt 
verband met de wens, de diverse in de verzekeringswereld bestaande klachteninstituten (waaronder diverse 
Ombudsmannen) op ??n adres onder te brengen en uit te breiden tot de assurantietussenpersonen. Daarnaast 
bestond de wens ook instellingen buiten de branche, zoals de Consumentenbond, bij de nieuwe Raad te 
betrekken. De Raad van Toezicht Verzekeringen wordt in stand gehouden door een Stichting Klachteninstituut 
Verzekeringen. De leden van de Raad worden niet door het Verbond benoemd maar door het bestuur van de 
Stichting, voor een periode van 3 jaar, waarna telkens herbenoeming kan volgen tot de leeftijd van 70 jaar is 
bereikt. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 7 leden aangewezen door het Verbond van Verzekeraars, 2 
leden uit consumentenkring aangewezen op voordracht van de Consumentenbond en 1 lid aangewezen door het 
zittende bestuur. De leden van de Raad en de medewerkers van het secretariaat van de Stichting mogen op 
generlei wijze werkzaam zijn of een functie bekleden in de verzekeringsbedrijfstak (art. 4 Reglement RvT 
Verzekeringen). De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft tot taak erop toe te zien dat de aangeslotenen bij 
het bemiddelen, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten van verzekering met consumenten en 
in het bijzonder ten aanzien van het zorgvuldig en voortvarend optreden in het verkeer met consumenten, de 
goede naam c.q. het aanzien van en het vertrouwen in het verzekeringsbedrijf in stand houden (art. 5 
Reglement). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium waarvan de hoogte wordt 
vastgesteld door het bestuur van de Stichting (art. 13 statuten).

2.8. Ten aanzien van de Raad van Toezicht Verzekeringen geldt, evenzeer als bij zijn voorganger, dat het 
lidmaatschap een onafhankelijke opstelling van de leden vraagt. De leden hebben niet tot taak de belangen van 
de verzekeraars te behartigen. De instandhouding van een klachteninstituut, zoals de Raad van Toezicht 
Verzekeringen, is weliswaar in het belang van de bedrijfstak als geheel, maar dient evenzeer het belang van de 
consumenten. Los van de hieronder nog te bespreken kwestie van de honorering, kan een schijn van 
vooringenomenheid als rechter, objectief bezien, niet worden ontleend aan het lidmaatschap van de Raad.

2.9. Thans de vraag onder (b). De redenering van verzoeker komt erop neer dat Royal Nederland via haar 
contributie aan het Verbond van Verzekeraars mede bijdraagt aan de instandhouding van de Raad van Toezicht 
op het Schadeverzekeringsbedrijf (en, zo lees ik het verzoek, sedert maart 1999: aan de instandhouding van de 
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen die op haar beurt weer het honorarium aan de leden van de Raad van 
Toezicht Verzekeringen betaalt). Hoewel de financi?le relatie tussen de gewraakte rechters en Royal Nederland 
hier wel ver gezocht is, is de principi?le opstelling van verzoeker niet moeilijk te begrijpen. Zegt het 
spreekwoord niet: wiens brood men eet, diens woord men spreekt? Verzoeker tot wraking heeft het aspect van 
de honorering nadrukkelijk aan de orde gesteld.

2.10. De rechtspositie van de gewraakte rechters is bij wet in formele zin geregeld (art. 117 Gr); in zoverre is 
ook financie?l hun onafhankelijkheid ten opzichte van de procespartijen gewaarborgd. Voor wat betreft de 
schijn van vooringenomenheid, meen ik dat het uiteindelijk weinig uitmaakt of een nevenfunctie wel of niet 
betaald wordt. Van iemand, die voor een nevenfunctie een honorarium ontvangt, kan worden gezegd dat hij 
hierdoor niet langer onbevangen staat tegenover de financier, maar kan evenzeer worden gezegd dat zijn 
verhouding tot de betrokken organisatie zakelijk van aard is: tegenover de geleverde inspanning staat een 
honorarium en daarmee is de kous af. Van iemand die zich z?nder tegenprestatie inspant voor een organisatie 
kan worden gezegd dat hij zich kennelijk verbonden voelt met de doelstellingen of andere belangen van die 
organisatie. Zie het voorbeeld van Lord Hoffmann hierboven. De grens ligt in beide gevallen daar, waar de 
vrees voor vooringenomenheid objectief gerechtvaardigd is.

2.11. In dit geval acht ik de vrees voor vooringenomenheid niet objectief gerechtvaardigd. Een bij het Verbond 
aangesloten verzekeraar draagt via zijn contributie weliswaar bij aan de financiering van de Raad van Toezicht, 
maar heeft geen enkele zeggenschap over de samenstelling van de Raad van Toezicht noch over de honorering 
van de leden daarvan. Bij gebreke van zulk een zeggenschap, valt niet - in elk geval niet zonder meer - in te 
zien waarom de gewraakte rechters Royal Nederland te vriend zouden willen houden of anderszins te vrezen is 
dat de gewraakte rechters zich in het geschil tussen verzoeker en Royal Nederland anders zullen opstellen dan 
wanneer de procespartijen willekeurige andere (rechts-)personen zouden zijn geweest. Voor zover verzoeker 
voor ogen mocht hebben gehad dat Royal Nederland indirect op samenstelling of honorering van de Raad van 
Toezicht enige invloed zou kunnen uitoefenen ? hetgeen overigens niet door verzoeker is gesteld: het argument 
komt van Van Leeuwen -, is de mogelijkheid van be?nvloeding zozeer te verwaarlozen dat deze onvoldoende 
grond voor wraking oplevert. Ik veroorloof mij een vergelijking: stel dat een rechter zaterdags als 
scheidsrechter fluit en daarvoor van de voetbalbond een bedrag ontvangt, waarvoor de middelen worden 
opgebracht door de contributie van de clubs die tot de bond behoren. Wanneer zich bijvoorbeeld een rechtszaak 
voordoet tussen de voetbalbond zelf en een concurrerende bond, zal deze rechter er m.i. meestal verstandig 
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aan doen zich van de berechting van die zaak te onthouden. Maar doet zich een geschil voor tussen ??n van de 
aangesloten voetbalclubs en een derde (bijv. een arbeidszaak tussen een voetballer en zijn club of een 
huurgeschil over het clubgebouw), dan zie ik in de enkele omstandigheid dat de aangesloten clubs indirect 
meebetalen aan de honorering van de scheidsrechters onvoldoende reden om de fluitende rechter aan de 
berechting van die zaak te onttrekken. M??r dan die enkele omstandigheid is in dit wrakingsverzoek niet 
aangevoerd.

2.12. Het gezegde: ?wiens brood men eet enz.? veronderstelt dat de opdrachtnemer zich richt naar het eigen 
belang van de opdrachtgever en financier. Die veronderstelling gaat echter niet op wanneer de opdrachtgever 
en financier met de opdracht een hoger belang nastreeft dan zijn individuele belang. Dat is niet zo bijzonder als 
het lijkt: er zijn wel meer gevallen waarin een opdrachtgever er geld voor over heeft om een onafhankelijk 
oordeel te verkrijgen. Te denken valt aan de opdracht aan arbiters, de opdracht aan een keuringsarts of een 
taxateur, een onderzoeksopdracht aan een hoogleraar, bepaalde opdrachten aan een notaris enz. Zo ook hier. 
De enkele omstandigheid dat verzekeraars collectief meebetalen aan de instandhouding van een onafhankelijk 
oordelend klachteninstituut geeft ? objectief beschouwd - geen aanleiding te vrezen dat leden van de Raad van 
Toezicht, in hun hoofdfunctie als rechter, zich niet neutraal zullen opstellen.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het wrakingsverzoek.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

***********************************************

Nr. C 97/286 HR Mr. Langemeijer 
Zitting 22 oktober 1999 Conclusie op het wrakingsverzoek van 
[verzoeker]

Edelhoogachtbaar College,

1. Inleiding

1.1. Op 26 september 1997 heeft [verzoeker] cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van het gerechtshof te 
Amsterdam d.d. 26 juni 1997, gewezen in een geschil tussen verzoeker als appellant en Royal Nederland 
Verzekering Maatschappij NV als ge?ntimeerde. Het geschil betreft de schuldvraag van een aanrijding met een 
bebakeningseenheid, waarbij een door verzoeker bestuurde auto betrokken was. De schade aan de zijde van de 
eigenaar en de gebruiker van de bebakeningseenheid is ingevolge verzekeringsovereenkomst vergoed. Royal 
Nederland Verzekering Maatschappij NV (hierna: Royal Nederland) zoekt verhaal op verzoeker.

1.2. Nadat Royal Nederland op het cassatieberoep had geantwoord en toelichting was gegeven, heeft de 
advocaat-generaal De Vries Lentsch-Kostense geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

1.3. Nadat verzoeker bekend was geworden met de namen van de leden van de Hoge Raad die zijn 
aangewezen om op het cassatieberoep te beslissen, heeft hij via zijn advocaat een verzoek ingediend tot 
wraking van de vice-president mr. F.H.J. Mijnssen en de raadsheer mr. R. Herrmann op de volgende grond: 
?dat hem gebleken is dat de raadsheren voornoemd tegen betaling werkzaam zijn voor de door de Nederlandse 
schadeverzekeraars, waaronder Royal Nederland Verzekeringmaatschappij NV, gefinancierde Raad van Toezicht 
op het Schadeverzekeringsbedrijf. Verzoeker meent dat deze omstandigheid grond geeft te vrezen dat het deze 
raadsheren aan onpartijdigheid ontbreekt.?

1.4. De beide leden van de Hoge Raad hebben schriftelijk te kennen gegeven niet in de wraking te berusten. 
Verzoeker, bij monde van zijn advocaat, en de gewraakte leden van de Hoge Raad zijn gehoord ter 
terechtzitting van 4 oktober 1999.

2. Bespreking van het wrakingsverzoek

2.1. Op verzoek van een procespartij kan elk van de rechters, die een zaak behandelen, worden gewraakt op 
grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden (art. 29 
Rv). De verwijzing naar de rechterlijke onpartijdigheid hangt samen met het in art. 6 EVRM verankerde recht op 
een eerlijke en openbare behandeling door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Zoals bekend, hanteert het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens bij de beoordeling hiervan een subjectieve en een objectieve 
maatstaf. De subjectieve benadering zoekt naar de ?personal conviction of a given judge in a given case?. 
Daarbij geldt: ?The personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the contrary? 
(EHRM 24 mei 1989, NJ 1990, 627, rov. 47). Omdat eventuele vooringenomenheid van een rechter voor een 
procespartij in het algemeen moeilijk op te sporen is, hanteert het EHRM daarnaast een objectieve benadering. 
In het Engels wordt dit onderscheid wel aangeduid als: actual bias tegenover: appearance of bias. Het EHRM 
omschrijft de objectieve benadering als volgt: 
?Under the objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge?s personal conduct, there 
are ascertainable facts which may raise doubts as to his impartiality. In this respect even appearances may be 
of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire 
in the public (?). This implies that in deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a 
particular judge lacks impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive (?). What is 
decisive is whether this fear can be held objectively justified.? (idem, rov. 48).

De Hoge Raad heeft deze benaderingswijze tot de zijne gemaakt: 
?Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van art. 6 
eerste lid EVRM dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed 
onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen 
opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens de verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat 
de bij de verdachte dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.?

2.2. Anders dan voorheen, zijn de wrakingsgronden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet nader 
omschreven. Voorbeelden van mogelijke wrakingsgronden zijn dat een rechter een bijzondere betrekking (d.w.
z. een andere betrekking dan als rechter, bijv. een familieband) onderhoudt met ??n van de procespartijen of 
dat een rechter zelf belang heeft bij de uitkomst van het geschil. Ook kan worden gedacht aan verbondenheid 
van een rechter met een organisatie die belang heeft bij de uitkomst van het geschil. In deze laatste categorie 
is een geruchtmakend voorbeeld de uitleveringszaak tegen Pinochet, in welk geding Amnesty International had 
ge?ntervenieerd en toewijzing van het uitleveringsverzoek had bepleit. E?n van de rechters, Lord Hoffmann, 
bekleedde een onbezoldigde bestuursfunctie bij een zelfstandige doch aan Amnesty International gelieerde 
rechtspersoon (Amnesty International Charity Ltd). Omdat deze omstandigheid bij de opge?iste persoon 
gerechtvaardigde twijfel deed rijzen aan de onpartijdigheid (kort samengevat: vanwege de schijn van ide?le 
verbondenheid van deze rechter met de doelstellingen van procespartij Amnesty), werd de wraking ingewilligd.

2.3. Door verzoeker wordt niet aangevoerd dat de thans gewraakte rechters blijk hebben gegeven van 
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vooringenomenheid of enig belang hebben bij de uitkomst van het geding. Het gaat dus niet om een geval van ?
actual bias?, maar uitsluitend om de onpartijdigheid, bezien vanuit de objectieve benadering (?appearance of 
bias?). Volledigheidshalve zij vermeld dat in deze zaak de Procola-problematiek niet aan de orde is: verzoeker 
heeft niet gesteld dat de gewraakte leden zich als lid van de Raad van Toezicht reeds zouden hebben 
uitgesproken over het geschil waarover zij in hun hoedanigheid van lid van de Hoge Raad hebben te oordelen. 
Bij de bespreking van dit wrakingsverzoek wil ik twee deelvragen onderscheiden: (a) geeft het feit dat beide 
leden van de Hoge Raad lid zijn van de Raad van Toezicht ongeacht de honorering gerechtvaardigde grond voor 
twijfel aan hun onpartijdigheid als rechter? (b) geeft het feit dat zij voor hun lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht een honorarium ontvangen gerechtvaardigde grond voor twijfel aan hun onpartijdigheid als rechter?

2.4. De combinatie van het rechterschap en een lidmaatschap van de Raad van Toezicht op het 
Schadeverzekeringsbedrijf is niet verboden. In beginsel is het een rechter toegestaan nevenfuncties buiten de 
rechterlijke macht te vervullen. Slechts bij uitzondering verbiedt de wet bepaalde, met het rechterschap 
onverenigbare, functies. Rechters zijn wettelijk verplicht hun nevenfuncties bekend te maken in een register. 
Het is mogelijk, dat de registratie van beide leden van de Hoge Raad als lid van de Raad van Toezicht op het 
Schadeverzekeringsbedrijf bij verzoeker argwaan heeft gewekt. Het wordt ongewenst geacht dat een 
nevenfunctie van dien aard is dat de betrokken rechter ? in werkelijkheid of naar objectieve schijn ? aan een 
bepaald soort belangen wordt verbonden; Martens en Ten Kate noemen in hun notitie als voorbeelden een 
bestuursfunctie bij een commerci?le rechtspersoon en sommige commissariaten. Om iedere schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden doet de betrokken rechter er in het algemeen verstandig aan, zich te 
onthouden van de berechting van zaken welke in die belangensfeer liggen. Wie in de mening verkeert dat het 
lidmaatschap van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf een soort commissariaat of een 
bestuursfunctie bij een organisatie van verzekeraars is, zal vraagtekens kunnen zetten wanneer zijn geschil met 
een verzekeraar wordt berecht door een rechter met zo?n nevenfunctie.

2.5. Indien dit de achtergrond van het wrakingsverzoek is, is het zinvol iets dieper in te gaan op de taak en de 
samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf is in 1964 
opgericht door de toenmalige Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars (later: het Verbond van Verzekeraars). 
Het algemeen bestuur van het Verbond benoemde, op voordracht van het dagelijks bestuur van het Verbond, 
de leden van de Raad van Toezicht telkens voor een periode van drie jaar, waarna herbenoeming kon volgen tot 
de leeftijd van 70 jaar was bereikt (art. 3 en 4 Regl. RvT). In de praktijk werd steeds het voorstel van de Raad 
van Toezicht zelf gevolgd. De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf was een privaatrechtelijk 
tuchtcollege. Consumenten en anderen konden bij de Raad een klacht indienen tegen een verzekeraar. De Raad 
van Toezicht onderzocht dan de feiten of omstandigheden op grond waarvan de klager meende dat de 
betrokken schadeverzekeraar de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf niet in stand had gehouden. 
Om een onafhankelijke beoordeling ten opzichte van het verzekeringsbedrijf te waarborgen, bepaalde het 
reglement van de Raad van Toezicht in art. 4: 
?De leden van de Raad en van het secretariaat mogen op generlei wijze werkzaam zijn of een functie bekleden 
in het verzekeringsbedrijf, het bemiddelingsbedrijf hieronder begrepen, terwijl de voorzitter en de vice-
voorzitter daarenboven met goed gevolg aan een Nederlandse universiteit het doctoraal examen in de 
rechtsgeleerdheid moeten hebben afgelegd.?

De oordelen van de Raad van Toezicht worden in de vakpers gepubliceerd en worden ? mede door zijn 
onafhankelijke opstelling - in vakkringen als gezaghebbend ervaren. Traditioneel hebben ook juristen afkomstig 
uit de rechterlijke macht, waaronder leden van de Hoge Raad, deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht 
Schadeverzekeringen. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werk een honorarium; de 
daarvoor benodigde middelen werden aan de Raad verschaft door het Verbond van Verzekeraars.

2.6. Uit het bovenstaande volgt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht op het 
Schadeverzekeringsbedrijf niet te vergelijken is met een bestuursfunctie of een commissariaat in het 
bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht hebben niet tot taak de verzekeraars te adviseren, op het 
bestuur van (een organisatie van) verzekeraars toezicht te houden of anderszins de belangen van de 
verzekeraars te behartigen. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht houdt niet m??r of minder in dan het, 
als onafhankelijke deskundige, beoordelen van klachten welke tegen verzekeraars worden ingediend. Niettemin 
heeft de omstandigheid dat de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf in stand werd gehouden 
door het Verbond van Verzekeraars wel eens geleid tot een kritische kanttekening. Van Leeuwen wees erop dat, 
hoewel in de praktijk altijd het voorstel van de Raad van Toezicht wordt gevolgd, het bestuur van het Verbond 
bevoegd is van de voordracht af te wijken. In theorie, zo schrijft hij, zou een voor verzekeraars minder prettige 
uitspraak ertoe kunnen leiden dat de benoemingsperiode van een lid van de Raad van Toezicht niet wordt 
verlengd. De onafhankelijkheid van instellingen voor behandeling van consumentenklachten is in breder 
verband behandeld door W.A. Jacobs. Ook zij waarschuwt voor de mogelijke schijn van onvoldoende 
onafhankelijkheid wanneer een dergelijke instelling geheel wordt bestuurd en gefinancierd vanuit de betrokken 
brancheorganisatie.

2.7. Op 5 maart 1999 is de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf opgegaan in een algemene 
Raad van Toezicht Verzekeringen, waarvan de beide gewraakte rechters nu lid zijn. De nieuwe structuur houdt 
verband met de wens, de diverse in de verzekeringswereld bestaande klachteninstituten (waaronder diverse 
Ombudsmannen) op ??n adres onder te brengen en uit te breiden tot de assurantietussenpersonen. Daarnaast 
bestond de wens ook instellingen buiten de branche, zoals de Consumentenbond, bij de nieuwe Raad te 
betrekken. De Raad van Toezicht Verzekeringen wordt in stand gehouden door een Stichting Klachteninstituut 
Verzekeringen. De leden van de Raad worden niet door het Verbond benoemd maar door het bestuur van de 
Stichting, voor een periode van 3 jaar, waarna telkens herbenoeming kan volgen tot de leeftijd van 70 jaar is 
bereikt. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 7 leden aangewezen door het Verbond van Verzekeraars, 2 
leden uit consumentenkring aangewezen op voordracht van de Consumentenbond en 1 lid aangewezen door het 
zittende bestuur. De leden van de Raad en de medewerkers van het secretariaat van de Stichting mogen op 
generlei wijze werkzaam zijn of een functie bekleden in de verzekeringsbedrijfstak (art. 4 Reglement RvT 
Verzekeringen). De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft tot taak erop toe te zien dat de aangeslotenen bij 
het bemiddelen, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten van verzekering met consumenten en 
in het bijzonder ten aanzien van het zorgvuldig en voortvarend optreden in het verkeer met consumenten, de 
goede naam c.q. het aanzien van en het vertrouwen in het verzekeringsbedrijf in stand houden (art. 5 
Reglement). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium waarvan de hoogte wordt 
vastgesteld door het bestuur van de Stichting (art. 13 statuten).

2.8. Ten aanzien van de Raad van Toezicht Verzekeringen geldt, evenzeer als bij zijn voorganger, dat het 
lidmaatschap een onafhankelijke opstelling van de leden vraagt. De leden hebben niet tot taak de belangen van 
de verzekeraars te behartigen. De instandhouding van een klachteninstituut, zoals de Raad van Toezicht 
Verzekeringen, is weliswaar in het belang van de bedrijfstak als geheel, maar dient evenzeer het belang van de 
consumenten. Los van de hieronder nog te bespreken kwestie van de honorering, kan een schijn van 
vooringenomenheid als rechter, objectief bezien, niet worden ontleend aan het lidmaatschap van de Raad.

2.9. Thans de vraag onder (b). De redenering van verzoeker komt erop neer dat Royal Nederland via haar 
contributie aan het Verbond van Verzekeraars mede bijdraagt aan de instandhouding van de Raad van Toezicht 
op het Schadeverzekeringsbedrijf (en, zo lees ik het verzoek, sedert maart 1999: aan de instandhouding van de 
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen die op haar beurt weer het honorarium aan de leden van de Raad van 
Toezicht Verzekeringen betaalt). Hoewel de financi?le relatie tussen de gewraakte rechters en Royal Nederland 
hier wel ver gezocht is, is de principi?le opstelling van verzoeker niet moeilijk te begrijpen. Zegt het 
spreekwoord niet: wiens brood men eet, diens woord men spreekt? Verzoeker tot wraking heeft het aspect van 
de honorering nadrukkelijk aan de orde gesteld.
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2.10. De rechtspositie van de gewraakte rechters is bij wet in formele zin geregeld (art. 117 Gr); in zoverre is 
ook financie?l hun onafhankelijkheid ten opzichte van de procespartijen gewaarborgd. Voor wat betreft de 
schijn van vooringenomenheid, meen ik dat het uiteindelijk weinig uitmaakt of een nevenfunctie wel of niet 
betaald wordt. Van iemand, die voor een nevenfunctie een honorarium ontvangt, kan worden gezegd dat hij 
hierdoor niet langer onbevangen staat tegenover de financier, maar kan evenzeer worden gezegd dat zijn 
verhouding tot de betrokken organisatie zakelijk van aard is: tegenover de geleverde inspanning staat een 
honorarium en daarmee is de kous af. Van iemand die zich z?nder tegenprestatie inspant voor een organisatie 
kan worden gezegd dat hij zich kennelijk verbonden voelt met de doelstellingen of andere belangen van die 
organisatie. Zie het voorbeeld van Lord Hoffmann hierboven. De grens ligt in beide gevallen daar, waar de 
vrees voor vooringenomenheid objectief gerechtvaardigd is.

2.11. In dit geval acht ik de vrees voor vooringenomenheid niet objectief gerechtvaardigd. Een bij het Verbond 
aangesloten verzekeraar draagt via zijn contributie weliswaar bij aan de financiering van de Raad van Toezicht, 
maar heeft geen enkele zeggenschap over de samenstelling van de Raad van Toezicht noch over de honorering 
van de leden daarvan. Bij gebreke van zulk een zeggenschap, valt niet - in elk geval niet zonder meer - in te 
zien waarom de gewraakte rechters Royal Nederland te vriend zouden willen houden of anderszins te vrezen is 
dat de gewraakte rechters zich in het geschil tussen verzoeker en Royal Nederland anders zullen opstellen dan 
wanneer de procespartijen willekeurige andere (rechts-)personen zouden zijn geweest. Voor zover verzoeker 
voor ogen mocht hebben gehad dat Royal Nederland indirect op samenstelling of honorering van de Raad van 
Toezicht enige invloed zou kunnen uitoefenen ? hetgeen overigens niet door verzoeker is gesteld: het argument 
komt van Van Leeuwen -, is de mogelijkheid van be?nvloeding zozeer te verwaarlozen dat deze onvoldoende 
grond voor wraking oplevert. Ik veroorloof mij een vergelijking: stel dat een rechter zaterdags als 
scheidsrechter fluit en daarvoor van de voetbalbond een bedrag ontvangt, waarvoor de middelen worden 
opgebracht door de contributie van de clubs die tot de bond behoren. Wanneer zich bijvoorbeeld een rechtszaak 
voordoet tussen de voetbalbond zelf en een concurrerende bond, zal deze rechter er m.i. meestal verstandig 
aan doen zich van de berechting van die zaak te onthouden. Maar doet zich een geschil voor tussen ??n van de 
aangesloten voetbalclubs en een derde (bijv. een arbeidszaak tussen een voetballer en zijn club of een 
huurgeschil over het clubgebouw), dan zie ik in de enkele omstandigheid dat de aangesloten clubs indirect 
meebetalen aan de honorering van de scheidsrechters onvoldoende reden om de fluitende rechter aan de 
berechting van die zaak te onttrekken. M??r dan die enkele omstandigheid is in dit wrakingsverzoek niet 
aangevoerd.

2.12. Het gezegde: ?wiens brood men eet enz.? veronderstelt dat de opdrachtnemer zich richt naar het eigen 
belang van de opdrachtgever en financier. Die veronderstelling gaat echter niet op wanneer de opdrachtgever 
en financier met de opdracht een hoger belang nastreeft dan zijn individuele belang. Dat is niet zo bijzonder als 
het lijkt: er zijn wel meer gevallen waarin een opdrachtgever er geld voor over heeft om een onafhankelijk 
oordeel te verkrijgen. Te denken valt aan de opdracht aan arbiters, de opdracht aan een keuringsarts of een 
taxateur, een onderzoeksopdracht aan een hoogleraar, bepaalde opdrachten aan een notaris enz. Zo ook hier. 
De enkele omstandigheid dat verzekeraars collectief meebetalen aan de instandhouding van een onafhankelijk 
oordelend klachteninstituut geeft ? objectief beschouwd - geen aanleiding te vrezen dat leden van de Raad van 
Toezicht, in hun hoofdfunctie als rechter, zich niet neutraal zullen opstellen.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het wrakingsverzoek.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

3.  Anoniem 

1 Feb 2004 om 18:07 

Dit ruikt naar fascisme waar burgers niets meer te zeggen hebben en waar de wetten van de jungle gelden. 
Volgens de GRONDWET is de Overheid verplicht burgers te beschermen tehgen dit soort praktijken..

Moet er geen engelse vertaling / versie komen van deze site zodat iedereen waar ook ter wereld een kijkje in 
de nederlandse keuken kan nemen???

4.  Anoniem 

1 Feb 2004 om 22:39 

A Council of Europe Convention promotes compensation for victims of corruption

STRASBOURG, 10.09.99 - The COUNCIL OF EUROPE Committee of Ministers has just adopted the Civil Law 
Convention on Corruption, which will be opened for signature on 4 November at the forthcoming Committee of 
(Foreign) Ministers Session in Strasbourg.

This new Convention is part of the Council of Europe multidisciplinary Action Plan to combat corruption(*). It is 
the first attempt to define common international rules in the field of civil law and corruption.

It requires the future Contracting Parties to provide in their domestic law “for effective remedies for persons 
who have suffered damage as a result of acts of corruption, to enable them to defend their rights and interests, 
including the possibility of obtaining compensation for damage.”

The Convention is divided into three chapters, they cover: measures to be taken at national level, international 
co-operation and monitoring of implementation) and final clauses. In ratifying the Convention, the States 
undertake to incorporate its principles and rules into their domestic law, taking into account their own particular 
circumstances.

The Convention deals with the following aspects:

* compensation for damage; 
* liability (including State liability for acts of corruption committed by public officials); 
* contributory negligence: reduction or disallowance of compensation, depending on the circumstances; 
* validity of contracts; 
* protection of employees who report corruption; 
* clarity and accuracy of accounts and audits; 
* acquisition of evidence; 
* court orders to preserve the assets necessary for the execution of the final judgment and for the maintenance 
of the status quo pending resolution of the points at issue; 
* international co-operation.
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Compliance by the States Parties with the commitments entered into under the Convention will be monitored by 
the Group of States against Corruption (GRECO). The Convention is open to non-member States which took 
part in its elaboration (Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, the Holy See, Japan, Mexico and the United 
States of America) and will come into force after the fourteenth ratification. States not members of GRECO will 
automatically become members upon ratification of the Convention.

______________________ 
(*) Within this Action Plan, the Council of Europe already adopted : 
- the twenty guiding principles for the fight against corruption (Resolution (97) 24); 
- the Criminal Law Convention on Corruption; 
- GRECO (Group of States against Corruption) ? This body, set up in the form of an enlarged Partial Agreement, 
is responsible for evaluating the measures put into effect by the States to combat corruption. It is open to 
Council of Europe member and non-member States on an equal footing. It will be in charge of monitoring not 
only this convention, but also the application of the Guiding Principles for the fight against corruption and other 
conventions or legal instruments drawn up by the Council of Europe under its Programme of Action against 
Corruption. GRECO came into being on 1st May 1999 and currently numbers 19 members : Belgium, Bulgaria, 
Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Poland, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden.

http://press.coe.int/cp/99/451a(99).htm

5.  Anoniem 

2 Feb 2004 om 10:58 

Dr. Ben Knapen, PCM Uitgevers. 
Tevens Commissie Europese Integratie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie ook:

http://humanityinaction.org/applications/ProgramInfo2004.pdf

mr. Frank Kuitenbrouwer: Commissie Mensenrechten Ministerie van Buitenlandse Zaken, tevens NRC.

Bron: Staatsalmanak 2003.

Opmerkelijk als ik het artikel over zaak Van den Hemel lees (zie verder op deze site)!

6.  Anoniem 

2 Feb 2004 om 12:52 

De kans is dus groot dat de zaak van Den Hemel bij het Hof van de Mensrechten in Geneve door bv. 
Kuitenbrouwer wordt behandeld, of dat het Hof op een of andere manier wordt ingefluisterd om zijn zaak niet 
ontvankelijk te verklaren…

Dan moet je dus op 2 paarden wedden: bij het Hof van de Mensrechten en bij de Raad van Europa de zaak 
aankaarten en uiteraard de Europese Commissie.

7.  Anoniem 

2 Feb 2004 om 19:42 

Iets vind ik wel raar aan dit stuk. Waarom zijn de getuigen niet opgeroepen? Waarom staat daar niets over in 
het artikel?

Omdat die reden niet opgegeven is? Dat zou het helemaal erg maken, want dan zouden derechters zich niet 
aan de wet gehouden hebben.

Immers artikel 263 lid 4 zegt:

“Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de verdachte niet in zijn verdediging kan worden 
geschaad wanneer een door hem opgegeven getuige of deskundige niet ter terechtzitting wordt gehoord, kan 
de officier van justitie bij met redenen omklede beslissing weigeren die getuige of deskundige te doen 
dagvaarden of te doen oproepen. De beslissing wordt onverwijld schriftelijk ter kennis van de verdachte 
gebracht. Hij wordt daarbij opmerkzaam gemaakt op het bepaalde in artikel 280, derde lid.”

Met 280 lid 3 en 4

“3. Onmiddellijk nadat de lijst is overgelegd en voorgelezen, kan de verdachte, indien de dagvaarding of 
oproeping van een door hem opgegeven getuige door de officier van justitie is verzuimd of op grond van artikel 
263, vierde lid, geweigerd, de rechtbank verzoeken alsnog de dagvaarding of oproeping van die getuige te 
bevelen. 
4. De rechtbank beveelt dat de overeenkomstig artikel 263, tweede lid, opgegeven getuige, wiens dagvaarding 
of oproeping is verzuimd of op grond van artikel 263, vierde lid, geweigerd, tegen een door haar te bepalen 
tijdstip ter terechtzitting zal worden gedagvaard of schriftelijk opgeroepen, tenzij zij bij met redenen omklede 
beslissing van oordeel is dat door het achterwege blijven daarvan de verdachte redelijkerwijs niet in zijn 
verdediging kan worden geschaad.”

Ofwel, die reden moet dus gegeven zijn door de rechtbank. 
Overigens zegt 263.4 al “Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de verdachte niet in zijn 
verdediging kan worden geschaad wanneer een door hem opgegeven getuige of deskundige niet ter 
terechtzitting wordt gehoord” Uiteraard kan hier totaal niet “redelijkerwijs” aangenomen worden dat dat zo is. 
Immers alle getuigen werden geweigerd.

Maar, omdat ik dit dus wel heel vreemd is, moet ik toch de kanttekening plaatsen dat het artikel misschien ook 
niet volledig is …

Zij zeggen immers:

“Ze gingen dus vol goede moed in hoger beroep bij het Hof in Amsterdam. Verbazing werd ongeloof toen hen 
daar exact hetzelfde overkwam. Opnieuw werd Van den Hemel schuldig bevonden en weer was het vonnis 
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geveld zonder dat de negen getuigen waren gehoord.”

terwijl 263.4 toch zegt

“De beslissing wordt onverwijld schriftelijk ter kennis van de verdachte gebracht”

En ik neem aan dat dat schriftelijk is en *vooraf*. Dus hoe kun je dan met goede moed naar de rechtbank 
gaan, als je al weet dat je getuigen weer niet opgeroepen gaan worden?

En 280.9 zegt nog:

“Het niet nakomen van het bepaalde in het vierde tot en met het achtste lid heeft nietigheid ten gevolge.”

Dus indien de rechters inderdaad de zaak niet volgens 280.x edaan hebben, is de zaak nietig …

8.  Francis 

2 Feb 2004 om 20:03 

Dit klinkt als waarlijke horror!! 
Wat was in vredesnaam de argumentatie van deze opeenvolgende rechtscolleges? Is daar wat meer over te 
vertellen?

Het lijkt alweer het zoveelste geval van machtsmisbruik door magistraten-met-connecties, die kennelijk 
ongestraft belangen van anderen in hun rechtspraak kunnen verweven! Waarom is geen enkele politieke partij 
bereid een voorstel in te dienen teneinde de bijbaantjes van objectief geachte rechters en officieren te 
verbieden? Het verbaast mij dat zulks in Nederland kennelijk is toegestaan!

9.  Anoniem 

2 Feb 2004 om 22:28 

Zelfs de wettelijke verplichting tot het openbaar maken van die bijbaantjes wordt van hoog tot laag 
geschonden, zonder enig gevolg (uiteraard heeft bij het opstellen van die regel niemand aan een sanctie of het 
concept van een klacht-delict gedacht, dus als het OM niet kan of wil vervolgen gebeurt er gewoon geen reet).

Zie ook de diverse bijdragen van Paul Ruijs op http://www.theovangogh.nl 
(zie met name archief, zijn er dozijnen inmiddels) 

W.J. Markerink

10.  Anoniem 

3 Feb 2004 om 09:18 

MAAK EEN INTERNATIONALE / ENGELSE & FRANSE VERSIE VAN DEZE SITE ZODAT IEDEREEN WAAR OOK TER 
WERELD, DUS OOK IN GENEVE HET KUNNEN LEZEN WAT ONZE RECHTERS ALLEMAAL UITSPOKEN.

HET IS TE SCHANDALIG VOOR WOORDEN EN SLECHT VOOR DE REPUTATIE VAN DE NEDERLANDSE 
RECHTSTAAT.

11.  Anoniem 

3 Feb 2004 om 11:36 

Moeten buitenlandse ondernemers niet gewaarschuwd worden voor zo’n corrupt rechtsysteem als in Nederland, 
voordat ze hun investeringen verliezen? 
Vandaar is er mijns inziens ook plaatsing gewenst van dergelijke artikelen op een daartoe gerichte website-
bestaat er zo eentje?  
b.v “Beware businesspeople.” 
Ik woon en werk gelukkig nu in Australie en vond het heel goed en zorgzaam dat Australische mensen in 
Nederland er voor hebben gezorgd dat er een negatief reisadvies hier voor Australiers naar Nederland is 
uitgevaardigd. 
Is het niet treurig dat de politie jarenlang niet in staat was of te beroerd dat beperkte station van Schiphol te 
bewaken? Bijna 1 op 10 toeristen werden er opgegeven moment berooft in Amsterdam. Wat een verachting 
voor gasten en wat een Hollandse schande!!  
De arroganten van de macht zullen de moraal en die specifieke handeling van Australiers wel verwerpen.

12.  Anoniem 

3 Feb 2004 om 12:16 

Publiciteit is altijd het beste wapen.  
Een internationale versie is belangrijk zodat buitenlandse investeerders wel 10 x achter hun hoofd krabben 
voordat ze betrokken worden in schandalen en al hun geld verliezen.

Zelf zit ik voor zaken en onderzoek regelmatig in de VS. Ik denk dat ze te pletter schrikken als ze de Engelse 
versie van deze site lezen en de vele misstanden.

Sue the bastards!!!  
Dan draaien ze hier wel bij..

NB:  
Nederlandse institutionele beleggers behoren tot de grootste in de VS! Als hier in NL een beursgenoteerde 
onderneming in opspraak raakt zijn ze in de VS er als de kippen bij om evt. dochterondernemingen in de gaten 
te houden, te screenen en zwaar juridisch geschut in stelling te brengen en dat wordt lachen.

Het is STUPID, STUPID, STUPID wat ze hier doen. Het komt altijd uit en de gevolgen zijn rampzalig, voor de 
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economie en de reputatie.

De NMA, AFM, bureau integriteit, de overheid moeten als de bliksem ingrijpen!! Ben bang dat ze allemaal boter 
op hun hoofd hebben.

13.  Anoniem 

3 Feb 2004 om 20:45 

De grootste oplichters zijn bank-verzekeraars.  
Zij worden gedekt door de Raad van Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf te Den Haag.  
Kijk eens wie er in de Raad zitten. Jajaja, leden van de Hoge Raad en een enkele ex-politicus (Kosto). 
Ook verstrikt geraakt in het web van de verzekeraars.

http://www.klachteninstituut.nl/jaarverslag_2002.pdf

Heb je een klacht tegen verzekeraars dan wordt dit achter gesloten deuren behandeld in het bijzijn van deze 
rechters. Jij als klager mag er niet bij zijn. En raar he dat verzekeraars meer gelijk krijgen dan de kleine 
fatsoenlijke burger.

Verzekeraars spannen iedereen voor hun karretje om het vuile werk op te knappen: accountants, medici, 
advocaten, rechters, reintegratiebureau’s, SER, politici (er wordt openlijk en schaamteloos gelobbyd tot aan het 
Parlement toe die met open ogen bedonderd worden). Kijk eens hoe verkeersslachtoffers en andere 
letselschadeslachtoffers behandeld worden. 
Het is een kleine stap om beleggers te besodemieteren. Denk eens aan de pensioenfondsen, daar wordt mee 
gegokt bij het leven en wij maar dokken…. 

Het hele systeem is corrupt.

14.  Anoniem 

3 Feb 2004 om 20:52 

Verzekeraars hebben grote belangen in de VS. Corruptie, fraude en gesjoemel met effecten en andere fratsen 
wordt daar genadeloos hard afgestraft. Mag hier ook gebeuren.

Zijn er nog Europese landen waar rechters nevenfuncties hebben bij grote commerciele instellingen, banken en 
verzekeraars???? Dacht het niet. Hier is alles mogelijk ten koste van de brave burger!  
Wat een schande.

Maak maar snel een internationale versie van deze site.

15.  Anoniem 

4 Feb 2004 om 20:50 

Jullie site globaal gezien. Niets nieuws voor mij. Het gaat nog veel verder.

Als je de keuringsartsen , de advocatuur , het traineren , saboteren , frauderen , gemanipuleerde dossiers en 
rapporten allemaal doorstaan hebt , als de poortwachters toch gefaald hebben om je rechtspositie onderuit te 
halen en je af te stoppen , dan krijgt onze zgn onafhankelijke rechterlijke  
macht de zaak op zijn bordje. Dan zou er recht gesproken moeten worden . Nou vergeet dat maar !

Oud staffunctionarissen van het ministerie van justitie zijn geassocieerd met de rechtbanken en gerechtshoven 
en delen in zittingen achter gesloten deuren instructies uit. Zo is mij diverse malen een normaal bij voorraad 
uitvoerbaar vonnis onthouden. Ze geven op last van de politiek gewoon geen vonnis af waar een titel op zit. ” 
TUSSENVONNIS ” dat niet uitvoerbaar is en waarop de verzekeraars gewoon in appel gaan. Het is dus niet 
enkel belangenverstrengeling , betaalde nevenfuncties , commissariaten bij het groot kapitaal van de rechters , 
het is de politiek , ons kapitalistisch systeem waarbij het belang van het groot kapitaal de enige consensus is.

Mijne heren,

Als verkeersslachtoffer procedeer ik tegen de aansprakelijke WAM verzekeraar de Nat.Ned. Over een paar jaren 
zal blijken of er nu eindelijk voor mij eens een uitvoerbaar vonnis wordt afgegeven en wat dan nog voor 
rechtspraak moet doorgaan.

De verzekeraars bepalen de norm onder auspicien van de Raad van Toezicht op het schadeverz. bedrijf. Tot 
deze norm ( ca 200.000 euro ) voor de gewone burger, is het mogelijk met advocatuur een schadevergoeding 
te verkrijgen. Gaan je wettelijke rechten deze norm ver te boven ( bv inkomensschade ) dan wordt alles uit de 
kast gehaald om de zaak te saboteren /frauderen.

Als je claim de norm van de verzekeraars ver te boven gaat dan is er vrijwel een advocatuur te vinden die 
proberen wil de zaak er voor je door te drukken. Slechts enkelen werken enkel voor particulieren/eisers en 
kunnen het zich veroorloven hun nek uit te steken tegen de gevestigde orde. 
Ze worden onder druk gezet ( bedrijfsfinancieringen , hypotheken worden zonodig ingetrokken ) ze worden 
afgekocht met een onkostenvergoeding en laten de zaak liggen , traineren , of ze schrijven met dubbel krijt en 
proberen op kosten van het slachtoffer het slachtoffer een gemasseerd  
dossier door zijn strot te duwen. Advocaten , medici , accountants , ze zijn bijna allemaal aangewezen op een 
goede verstandhouding met de gevestigde orde , de politiek, het groot kapitaal.

De medische maffia , prof Koerselman ook zo een viezerik. ( Een door het ongeval geluxeerde pre- 
morbide karakterstructuur , valt niet onder de polis , je moet er maar op komen ! ) 
Illegale praktijken in dienst van het groot kapitaal worden niet vervolgd.  
Dat kan allemaal straffeloos. Ik heb Henny Korver en Wim Couwenhoven van de Telegraaf eens een  
zwendelzaak met de orde van advocaten voorgelegd maar het is onbespreekbaar. Het  
mocht niet gepubliceerd worden.

In de praktijk komt het er op neer dat je niemand kunt vertrouwen , dat je alles zelf moet doen. Een foutje en 
je belandt murw en berooid in de prullenbak. Het nodige geluk op zijn tijd komt er ook bij kijken.

Slachtoffers worden gedumpt. Correcte schadeloosstelling conform de nog bestaande wetgeving betekent 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/49/nog-meer-juridische-horror.html (11 of 15) [3/11/2009 1:09:32 AM]

http://www.klachteninstituut.nl/jaarverslag_2002.pdf


Nog meer juridische horror at Klokkenluideronline

jaarlijks een extra uitgave van enige tientallen miljarden euro`s. Op de TV zag ik dat justitie voor de 
slachtoffers van de vuurwerkramp te Enschede de aansprakelijkheid heeft  
afgewezen. Niemand protesteert , het is ” ieder voor zich ” in onze ” samenleving ” Zo gaat het niet alleen in 
nederland maar in het gehele westerse systeem.

Het is ronduit onvoorstelbaar dat de rechterlijke macht ( Raadsheren van de Hoge Raad, Vice-President van de 
rechtbank ) en het Openbaar Ministerie ( Procureur-Generaal bij de Hoge Raad ) samen beslissen in een Raad 
van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. ( Big Big Money ) 
Onontkoombaar is de gevolgtrekking dat het gehele schadeverzekeringsbedrijf 
van Nederland vanuit de top beschermd en aangestuurd wordt door De Hoge Raad der Nederlanden. 

Waar blijft de democratische controle ? 

Publiek geheim is sinds jaar en dag dat verzekeringsmaatschappijen aan b.v. verkeersslachtoffers , als  
het om veel geld gaat , slechts een fractie uitkeren van hetgeen uitgekeerd zou moeten worden. Voor volledige 
schadeloosstelling, conform de wet, zouden de premies sterk moeten worden verhoogd.  
Verzekeringsmaatschappijen zullen daar , naar we kunnen aannemen , niet op tegen zijn want voor hen 
betekent het gewoon meer ” business “.Dit schijnt van de politiek nu niet te mogen . 

Hoe wordt door de “politiek” die druk nu in concreto uitgeoefend ? In achterkamertjes-overleg achter  
gesloten deuren met de hiervoor belichte Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ?

Mensen die door ziekte of ongeval niet meer in de markt functioneren worden er aan de zijlijn zo voordelig 
mogelijk uitgedraaid. ” ECONOMISCH AFVAL ” = alles dat geld kost en dat te weinig of niets opbrengt. In onze 
Cultuur van het Kapitaal wordt dat geruimd !  
Dat is ons systeem : Het gaat niet om de mens , algemeen menselijk welzijn , maar om geld  
dat weer zoveel mogelijk geld moet opbrengen ” economische groei ” die dan vnl ten goede komt aan de  
heersende economische elite. Het is altijd zo geweest . Vroeger de slavernij ( of nog ) , toen het feodale stelsel 
met de grootgrondbezitters , de horigen en lijfeigenen , daarna het regentendom en nu de  
kapitalistische maffia. 

Gewone burgers hebben geen rechtspositie , zijn er niet om schadeloos te worden gesteld , zij moeten hun 
blauwe enveloppen invullen en verder hun bek dichthouden.

16.  Anoniem 

5 Feb 2004 om 15:52 

If there?s a serious and major corruption or collusion problem in the Netherlands, involving public officials and 
US-based Dutch industries, that might damage US-interests and your allegations are reasonable and can be 
proven, you can file your problems or complaints to:

webmaster@whistleblower.org

http://www.whistleblower.org

Suzanne V.

17.  Anoniem 

6 Feb 2004 om 10:58 

Rechterlijke macht, nevenfuncties, misbruik : 
http://www.sdnl.nl/recht.htm 

Dit is al jarenlang aan de gang, er is veel 
documentatie en er wordt niets aan gedaan.

18.  Anoniem 

6 Feb 2004 om 11:03 

Rechterlijke macht, nevenfuncties, misbruik : 
http://www.sdnl.nl/recht.htm 

Dit is al jarenlang aan de gang, er is veel 
documentatie en er wordt niets aan gedaan.

19.  Anoniem 

7 Feb 2004 om 03:49 

Geachte heer van den Hemel, 
Het kan zinvol zijn eens te overleggen. 
Kunt u mij bellen of per e-mail uw telefoonnummer sturen en/of een e-mail bericht? 
m.vr.gr. 
Nico Burhoven Jaspers 
tel/ fax 070 5118922 
nburjas@wxs.nl

20.  Anoniem 

8 Feb 2004 om 07:47 

Mijn indruk is dat de rechters met vaste aanstelling zich aan geen regels storen. Deze lieden hebben een 
aanstelling voor het leven, en doen dan maar alsof ze God zijn.  
-Er wordt dan ook royaal geknoeid 
-Rechters geven onvoldoende of geen verklaring, hoe tot bepaald vonnis te komen .  
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-Rechters zijn en gedragen zich partijdig.  
-Rechters gedragen zich hoogst onfatsoenlijk en zelfs onbeschoft. 
-Rechters verbieden zelfs bij Kort Geding dat een partij zich zelf mag verdedigen 
-Rechters geven concept-vonnis af aan bevriende partij/ advocaat  
-Als de zaak voor bevriende partij (behandeld door de grotere advocatenkantoren) ongunstig uitkomt, dan 
wordt die partij eindeloos uitstel verleend 
enz., enz.

Dit alles gebeurt omdat er geen behoorlijke instantie is voor behandeling klachten tegen rechters. Klachten 
betreffende rechters worden met standaard briefjes van PG afgedaan.

Kortom, de rechtsgang is een grote aanfluiting en kan ook niet serieus worden genomen.

21.  Anoniem 

8 Feb 2004 om 11:25 

Wie bewaakt de bewakers ? Murpheys golden rule : Whoever has the gold makes the rules ! 
Hitler : Recht ist was dem Deutschen Volke nutzt !

In de huidige Cultuur van het Kapitaal : Recht is wat in het belang is van het groot kapitaal.

22.  Anoniem 

8 Feb 2004 om 12:31 

Het volk dient de bewakers te bewaken. Solidariteit onder elkaar en niet ieder voor zich, want dan maakt je het 
deze groepen al te gemakkelijk.

23.  Anoniem 

8 Feb 2004 om 12:33 

“The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who 
don’t do anything about it.” 

-Albert Einstein

24.  Anoniem 

11 Feb 2004 om 23:31 

Uit: http://www/burojeugdzorg.nl

Mr. Abraham Moszkowicz “Het is onbegrijpelijk dat zoveel advocaten een nevenfunctie als rechter-
plaatsvervanger vervullen

“Het is onbegrijpelijk dat zoveel confr?res een nevenfunctie als rechter-plaatsvervanger vervullen. Als een 
advocaat af en toe ook rechter moet zijn,dan laadt hij minstens de schijn van belangenverstrengeling op zich”

Bron: Boek Recht in de ogen van Mr. Abraham Moszkowicz, ISBN 9055014990, pagina 173.

25.  Anoniem 

12 Feb 2004 om 21:34 

Uit: http://www.nevemedis.myweb.nl

Nederlandse Vereniging van Medische Dissidenten

NeVeMeDis

“het maken van een medische fout is menselijk, het ontkennen van een medische fout is onmenselijk”

ACTUEEL 
Volgens Prof. Kingma, Hoofd Inspectie Volksgezondheid, verdwijnen per jaar minimaal 600 gevallen van 
dodelijke slachtoffers door medische missers in de doofpot

Prof. Kingma, Hoofd Inspectie Volksgezondheid en prof. B?ller, medisch specialist, erkenden tijdens een 
discussie in Buitenhof op 1 december 2002: (1) er zijn vele dodelijke slachtoffers van medische fouten per jaar 
in Nederland, (2) het bestaan van de medische doofpot en (3) artsen houden elkaar de hand boven het hoofd 
bij medische fouten.

In het Buitenhof vond op 1 december 2002 een historische discussie plaats tussen Prof. Kingma, Hoofd 
Inspectie Volksgezondheid, en Prof. B?ller, medisch specialist. De discussie werd gevoerd naar aanleiding van 
een ernstige medische misser, waardoor een baby?tje de dood vond. Prof. Kingma erkende, dat er in de 
medische sector vele duizenden medische missers per jaar worden gemaakt en dat deze medische missers 
veelal in de doofpot verdwijnen. Ook werd duidelijk door uitspraken van Prof. B?ller, dat artsen elkaar bij 
medische missers de hand boven het hoofd houden o.a. met als gevolg, dat het krijgen van een onafhankelijke 
medische second opinie voor een slachtoffer vrijwel onmogelijk is.

Prof. Kingma becijferde het aantal medische missers op 30.000 per jaar. Hij verwees daarvoor naar het 
Amerikaanse rapport ?To Err is Human? op basis waarvan er in Nederland zeker 3.000 dodelijke slachtoffers per 
jaar te betreuren zijn als gevolg van medische missers. Prof. Kingma noemde van dit aantal zeker 20%, of 
meer dan 600 dodelijke slachtoffers, vermijdbaar. In Amerika is op grond van ?To Err is Human? een rapport 
aan de voormalig president Clinton uitgebracht om het aantal medische missers door een gestructureerde 
systeem-analyse in de komende 5 jaar met 50% te verminderen. E?n ding is nu wel duidelijk: De herhaalde 
ontkenningen over het grote aantal medische missers in Nederland door de Medische Sector en het Medisch 
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Tuchtcollege kunnen met deze uitspraak van prof. Kingma definitief naar de prullenbak.

Aanleiding tot deze discussie was de dood van een baby als gevolg van een medische misser. Deze medische 
misser verdween eerst in de doofpot. De falende artsen gaven als doodsoorzaak op: een natuurlijke dood. De 
ouders namen hier geen genoegen mee, waardoor deze medische misser uiteindelijk uit de doofpot naar boven 
kwam. Prof. B?ller heeft een vernietigend rapport uit gebracht aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, 
maar wilde wel, dat zijn rapport vertrouwelijk en dus in de medische doofpot zou blijven. De rechter eiste 
echter het rapport op, waardoor de medische misser openbaar werd. Prof. B?ller klaagde, dat zijn rapport, dat 
hij uitsluitend in opdracht van het ziekenhuis Bestuur heeft opgesteld, openbaar is geworden. Hij verklaarde 
ook nooit meer een dergelijk rapport te zullen maken. Prof. B?ller benadrukte, dat andere artsen nu ook geen 
onafhankelijke medische opinie meer zouden geven, voor zover dat al gebeurde. Blijkbaar vinden prof. B?ller en 
zijn beroepsgenoten de medische doofpot en de bescherming van artsen belangrijker dan het leed van 
medische slachtoffers, nabestaanden en familieleden. Uit de opstelling van Prof. B?ller blijkt opnieuw, dat het 
voor het slachtoffer of de nabestaanden vrijwel onmogelijk is om een onafhankelijke medische second opinion 
te krijgen in geval van een medische misser.

Bij dodelijke slachtoffers van medische missers word veelal een (dus onjuiste) verklaring van natuurlijke dood 
gehanteerd om de medische misser in de doofpot te stoppen. Tegen slachtoffers die als gevolg van een 
medische misser (blijvend) invalide worden, wordt als smoes vaak gezegd, dat de oorzaken van de klachten 
psychisch is: ?het zit tussen uw oren?. Deze invalide, medische slachtoffers worden bewust en ten onrechte 
gepsychiatriseerd en daarmee tevens van de juiste medische zorg onthouden. Verzekeringsmaatschappijen 
spelen eveneens een dubieuze rol bij medische missers. Artsen mogen van hun Verzekeringsmaatschappijen als 
MediRisk en Nationale Nederlanden, de medische misser niet erkennen anders volgt uitsluiting van de 
verzekering en kunnen artsen zelf de eventuele financi?le claim aan de slachtoffers betalen. Overigens wordt dit 
argument door verzekeringsmaatschappijen ontkend, hoewel deze voorwaarde duidelijk in de verzekeringspolis 
staat.

Wat NeVeMeDis al lang beweerd heeft, wordt eindelijk door een autoriteit uit de medische sector in de persoon 
van de Hoofdinspecteur van Volksgezondheid, toegegeven. Medische missers gaan in de doofpot en artsen 
houden elkaar de hand boven het hoofd. Hierdoor is het voor slachtoffers en nabestaanden bijna onmogelijk om 
in geval van een medische misser een onafhankelijke medische second opinion te krijgen.

NeVeMeDis heeft dan ook als belangrijkste doelstelling:

het oprichten van een Onafhankelijke Organisatie waar slachtoffer en nabestaanden een objectieve Medische 
Second Opinie kunnen krijgen (OOMSO).

Hoe nu verder?

In de eerste plaats moet het taboe van de medische misser definitief worden doorbroken met alle 
consequenties van dien. Daarna kunnen maatregelen genomen worden, zoals:

(1) Invoering van de Amerikaanse systeem-analyse om het aantal medische missers omlaag te brengen door 
een (anonieme) systematische registratie en analyse van medische fouten, waardoor betere medische 
instructies gemaakt kunnen worden.

(2) Slachtoffers van medische fouten en nabestaanden moeten op een menselijke manier behandeld worden; 
invalide medische slachtoffers moeten een juiste medische behandeling krijgen; het zgn. psychiatriseren van 
slachtoffers moet verboden worden.

(3) Het oprichten van een Onafhankelijke Organisatie, OOMSO, die verantwoordelijk wordt voor het maken van 
rapportages van medische missers en het verstrekken van een objectieve Medische Second Opinie.

(4) Afschaffen van de Medische Tuchtcolleges in de huidige vorm die vervangen moeten worden door een 
onafhankelijke Medische Tuchtrechtspraak, waarin artsen niet meer voor rechter mogen spelen. Medische 
opinies kunnen dan ingeroepen worden bij OOMSO.

NeVeMeDis vertrouwt erop, dat de ommezwaai die door prof. Kingma als Hoofd van de Inspectie van 
Volksgezondheid is ingezet, ook in de medische sector zal leiden tot het volledig doorbreken van het taboe van 
de medische fout.

“het maken van een medische fout is menselijk, het ontkennen van een medische fout is onmenselijk”

26.  Anoniem 

9 Mei 2004 om 12:48 

Dit systeem heeft geen fouten, de fout is het systeem!

27.  Anoniem 

27 Mei 2004 om 22:38 

Om tot een beter inzicht te komen lijkt het mij zinvol om alle stukken hier te plaatsen, zowel de dagvaarding als 
de vonnissen en niet alleen de uitspraak van het wrakingsverzoek.

Dan kunnen we een beeld vormen wat er is gebeurd.

28.  Anoniem 

1 Jun 2004 om 18:55 

Even gekeken op de site van de hoge raad, maar bij mevr. C. de Vries Lentsch-Kostense staat geen 
nevenbetrekking t.a.v. de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars.

29.  Anoniem 

3 Sep 2004 om 05:42 

Van den Hemel is een absoluut gestoorde schizofreen. 
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Ca 15 jaar geleden heeft hij mij een (een collega van deze malloot) door een prive detective laten volgen. In 
orthodontisten kringen kan men vele verhalen vertellen over deze merkwaardige paranoide figuur.  
Anoniem

30.  Anoniem 

18 Okt 2004 om 11:55 

Je haalt wel allerlei artikelen aan maar wat is de vindplaats? Nu de artikelen spreken over “verdachte” en 
“Officier van Justitie” denk ik dat ze voor de procedure niet gelden: er is sprake van een civiele procedure en 
niet een strafrechtelijke.

31.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 17:36 

Dit klinkt als een duidelijk gefrustreerd persoonlijke kennis van iemand die duidelijk niet beseft dat hetgeen 
deze man moet meemaken een schande is. Ongeacht of hij hem wel of niet aardig vindt.

Daarbij is het fijn voor deze orthodontistenkring dat zij zich kunnen berusten in hun goede gezondheid. Laten 
wij voor deze man hopen dat hij zich nooit in eenzelfde positie als Van den Hemel zal vinden. Wanneer je als 
berooide burger wordt afgescheept en van het kastje naar de muur wordt gestuurd is het prettig dat je 
omgeving geen moment schroomt om met termen als parano?de te gaan schermen.

Wie heeft er vijanden nodig met ex-collegae als u?

Daarbij is het erg vervelend dat uw verstandhouding met de heer Van de Hemel niet goed is, maar u dient u te 
beseffen dat het uitermate kleinburgelijk is om te ontkennen dat hij een van de vele gedupeerden is van ons 
rechtssysteem. Wel of niet paranoia doet er wat mij betreft niet toe. 

Wellicht heeft meneer de orthodontist het voornamelijk puberale gedrag van zijn pati?ntjes overgenomen…

32.  Rabarberke 

9 Feb 2005 om 18:06 

180.000 gulden??

Uit het arrest van De Hoge Raad:

(v) De bebakingseenheid en de afzetting werden ten tijde van het ongeval gebruikt door Koninklijke 
Wegenbouw Stevin B.V. (verder: KWS). KWS had de bebakeningseenheid gehuurd van T.E.C. Trading 
Equipment Construction B.V. (verder: TEC). TEC en KWS hebben door het ongeval tezamen een schade geleden 
van fl 17.474,–.

33.  Anoniem 

1 Okt 2006 om 09:13 

Bijbanen zittende magistratuur

www.burojeugdzorg.nl
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« Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D. Nog meer juridische horror »

Belangenverstrengelingen Ahold-De Brauw
Gepubliceerd door admin 28 januari, 2004 in Advocatuur. 

DE BRAUW EN AHOLD: TOO CLOSE TO CALL

De symbiose tussen advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en Ahold begint bizarre 

trekken te vertonen. Na het bekend worden in februari 2003 van de grote fraudes stapte de 

belangrijkste juridische externe adviseur, Peter Wakkie, over de De Brauw naar Ahold. Big question: 

wat was de rol van De Brauw als adviseur van Ahold tijdens het ontstaan van de fraudes? 

De VEB maakt vervolgens op 7 januari bekend twee procedures tegen Ahold te beginnen waarbij De 

Brauw nadrukkelijk in beeld komt als mede-verantwoordelijk voor alle ellende. De VEB schrijft 

immers op 13 januari (na een poging van Ahold de rechtszaken af te wenden via een grote 

advertentie): ‘We willen met name ook vastgesteld zien welke externe partijen (mede-)

verantwoordelijk zijn voor de fraude, malversaties en winstmanipulatie’. 

 

Ruud Hermans Hier komt Wakkie reeds terecht in een onmogelijke spagaat. Het kan immers 

ook in het belang van Ahold zijn een deel van de schuld neer te leggen bij de 

genoemde ‘externe partijen’. Maar dan moet Wakkie wel zijn voormalige kantoor waar hij 31 jaar 

heeft gewerkt attaqueren. Dat is psychologisch onmogelijk.

Maar dat is nog niet eens alles, want De Brauw blijkt Ahold (en indirect dus zichzelf) nu ook nog eens 

te verdedigen in de procedures van de VEB in de persoon van Ruud Hermans. Dit levert een 

ontoelaatbaat conflict of interest op. Terwijl de stukken tussen de advocaat van de VEB en Hermans 

reeds worden gewisseld, zegt Walter Samuels, woordvoerder van Ahold: ‘Het is nog niet bekend welk 

kantoor ons gaat bijstaan.’ Hij liegt zonder blikken of blozen. Wat zegt dat over de huidige cultuur bij 

Ahold?

Wat het nog weer erger maakt is dat De Brauw in de figuur van Sjoerd Eisma reeds direct na het 

bekend worden van de fraude een onderzoek deed naar de jaarcijfers van Ahold. Daarnaast is de 

hoogste interne jurist bij Ahold, Ton van Tielraden, afkomstig van, inderdaad, De Brauw. Ahold 

gebruikte als argument richting VEB om de rechtszaken af te blazen ondermeer dat ze ‘de 

onderneming enorm veel geld zouden gaan kosten, wel 50 miljoen Euro’. Het is niet moeilijk te raden 

voor wie dit geld mede bestemd is. Is Wakkie bezig de kas te spekken van zijn oude kantoor om zich 

bij terugkeer naar De Brauw te laten uitbetalen?
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1.  Anoniem 

30 Jan 2004 om 13:21 

Zouden deze heren werkelijk zo dom zijn geweest, dat zij een dergelijke op handen zijnde onmogelijke 
positionering voor alle partijen niet aan hebben zien komen? 
Kan het me nauwelijks voorstellen van deze slimme juristen. 
Maar dat zal ongetwijfeld een restant van mijn aangeboren ontzag voor de driedelige krijtstreep zijn. 
Enig punt waar e.e.a. op mis kan zijn gelopen, is denk ik het bij deze beroepsgroep ingebakken laatdunken 
waar het de opmerkzaamheid van de gewone burger betreft. 
Die wordt nog steeds onderschat. 
Verder is er natuurlijk sprake van een ongekend grote ‘wie niet waagt die niet wint’ mentaliteit. 
En dat soort brutaliteit wordt in de wereld waarin wij tot op heden leven meestal eerder beloond dan bestraft. 
You win some, you lose some, that’s the name of the game.

2.  Kirewiet 

30 Jan 2004 om 14:25 

Waarschijnlijk denken de hoge heren dat als er al iemand opmerkzaam is en deze vergaande vorm van 
belangenverstrengeling ziet, zij dan zonder problemen de zaak op de rol van een eveneens met hen verbonden 
rechter kunen krijgen. 
Waarna de zaak dan een zachte dood zal sterven en er nooit geen haan meer naar zal kraaien, een paar 
vormfoutjes, een verzoek ‘vergeten’ in te dienen of we horen er gewoon nooit meer iets over. 
Deze heren zijn echt nergens bang voor want ze kennen de meeste rechters persoonlijk via de rotaryclub of een 
ander dergelijk orgaan. 
De nederlandse rechtspraak is zo corrupt als een houtje dus hoeven ze zich nergens zorgen over te maken.

3.  Anoniem 

31 Jan 2004 om 17:30 

Deze manier van werken zoals omschreven ivm de aangehaalde kwestie bij het Aholdbestuur, samen met de 
advocatuur en de rechterlijke macht is meer dan alleen belangenverstrengeling, kort samengevat is dit collusie: 
Volgens Van Dale: heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren.

Er dienen alle schakels van de geheime keten openbaargemaakt te worden en als het via de Nederlandse 
instanties niet tot een transparante en door de samenleving controllerbare aanpak kan komen en ook de 
rechterlijke macht zijn medewerking hieraan niet verleent moet de Europese overheid uitkomst bieden.

4.  Anoniem 

1 Feb 2004 om 22:24 

collusion definition ? an agreement by two or more people to obtain something by fraudulent or illegal means.

5.  Anoniem 

1 Feb 2004 om 22:29 

Legal Terms - Collusion

Collusion Definition: An agreement between two or more to commit fraud on another, or to deprive another of 
property or a right.

6.  Anoniem 

1 Feb 2004 om 22:36 

A Council of Europe Convention promotes compensation for victims of corruption

STRASBOURG, 10.09.99 - The COUNCIL OF EUROPE Committee of Ministers has just adopted the Civil Law 
Convention on Corruption, which will be opened for signature on 4 November at the forthcoming Committee of 
(Foreign) Ministers Session in Strasbourg.

This new Convention is part of the Council of Europe multidisciplinary Action Plan to combat corruption(*). It is 
the first attempt to define common international rules in the field of civil law and corruption.

It requires the future Contracting Parties to provide in their domestic law “for effective remedies for persons 
who have suffered damage as a result of acts of corruption, to enable them to defend their rights and interests, 
including the possibility of obtaining compensation for damage.”

The Convention is divided into three chapters, they cover: measures to be taken at national level, international 
co-operation and monitoring of implementation) and final clauses. In ratifying the Convention, the States 
undertake to incorporate its principles and rules into their domestic law, taking into account their own particular 
circumstances.

The Convention deals with the following aspects:

* compensation for damage; 
* liability (including State liability for acts of corruption committed by public officials); 
* contributory negligence: reduction or disallowance of compensation, depending on the circumstances; 
* validity of contracts; 
* protection of employees who report corruption; 
* clarity and accuracy of accounts and audits; 
* acquisition of evidence; 
* court orders to preserve the assets necessary for the execution of the final judgment and for the maintenance 
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of the status quo pending resolution of the points at issue; 
* international co-operation.

Compliance by the States Parties with the commitments entered into under the Convention will be monitored by 
the Group of States against Corruption (GRECO). The Convention is open to non-member States which took 
part in its elaboration (Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, the Holy See, Japan, Mexico and the United 
States of America) and will come into force after the fourteenth ratification. States not members of GRECO will 
automatically become members upon ratification of the Convention.

______________________ 
(*) Within this Action Plan, the Council of Europe already adopted : 
- the twenty guiding principles for the fight against corruption (Resolution (97) 24); 
- the Criminal Law Convention on Corruption; 
- GRECO (Group of States against Corruption) ? This body, set up in the form of an enlarged Partial Agreement, 
is responsible for evaluating the measures put into effect by the States to combat corruption. It is open to 
Council of Europe member and non-member States on an equal footing. It will be in charge of monitoring not 
only this convention, but also the application of the Guiding Principles for the fight against corruption and other 
conventions or legal instruments drawn up by the Council of Europe under its Programme of Action against 
Corruption. GRECO came into being on 1st May 1999 and currently numbers 19 members : Belgium, Bulgaria, 
Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Poland, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden.

http://press.coe.int/cp/99/451a(99).htm

7.  Greenspan 

14 Feb 2004 om 13:26 

De heer Wakkie en zijn collega?s zitten vanwege belangenverstrengeling en het niet openbaar maken van 
juridische relevante zaken voor de aandeelhouders veel dieper in deze strafbare handelingen verstrikt dan 
toelaatbaar is.

Lees onderstaande NRC publicaties :

Originele documenten Ahold

Deze documenten zijn gerelateerd aan het onderzoek dat NRC Handelsblad deed naar de boekhoudfraude bij 
Ahold. De publicaties in de krant volgen in delen. Na publicatie van de verschillende afleveringen zullen een 
aantal documenten na te zoeken zijn via deze site.

Bij dit artikel  
? NIEUWS - Consolideren ? la Ahold: omzet misleidt beleggers  
? NIEUWS - In English: More Ahold executives involved in bookkeeping scandal  
? ACHTERGROND - Reconstructie: Ahold en de bureaula met geheime contracten  
? NIEUWS - Top Ahold zit veel dieper in schandaal 

De reden dat niet alle stukken kunnen worden geopenbaard, is dat sommige documenten veiligheidskenmerken 
bevatten of slechts in zo kleine kring zijn verspreid, dat de bron traceerbaar is.  
http://www.nrc.nl/economie/artikel/1076653417697.html 
Tegenstrijdig contract werd geheim gehouden voor eigen accountant

Top Ahold zit veel dieper in schandaal

http://www.nrc.nl/economie/artikel/1076653418447.html

Kiem van boekhoudschandaal supermarktconcern ligt in dubieuze afspraken met Scandinavische partn

Ahold en de bureaula met geheime contracten

http://www.nrc.nl/economie/artikel/1076653417677.html

8.  Anoniem 

17 Feb 2004 om 10:18 

Wat zeuren jullie nou? De Brauw Blackstone Westbroek is een advocatenkantoor, advocatenkantoren plegen 
hun dagen te vullen met het adviseren van en het optreden voor cli?nten. De laatste keer dat ik keek mocht dat 
nog. Niemand van jullie heeft inzage in de adviezen die door De Brauw aan Ahold zijn gegeven, toch? Hoe 
kunnen jullie dan concluderen dat De Brauw schuld zou hebben aan de problemen van Ahold? Dat kunnen jullie 
dus ook niet, wel nu doe d?t dan ook niet! Verder is het mij een raadsel hoe een advocatenkantoor, ingehuurd 
d??r de vennootschap en om advies te geven ??n de vennootschap beschuldigd zou kunnen worden van 
“samenspanning” met deze vennootschap…maar dat wil ??n van jullie lichten mij vast wel even uitleggen?! En 
overigens is het slim van Ahold om Wakkie in dienst te nemen: is vast goedkoper dan hem inhuren!

9.  Anoniem 

23 Feb 2004 om 19:21 

Ben zelf aan het procederen tegen DeBrauw en heb tegen een partner, volgens mij met een grote kans van 
slagen, een klacht ingediend wegens… juist… belangenverstrengeling bij de Orde van Advocaten.

DeBrauw verdedigt op het lachwekkende af met een bloedserieus het op onwaarschijnlijke wijze gevoerde 
wanbeleid en serieel onrechtmatig handelen van een, gelukkig voormalig, zakenpartner van mij.

Ben benieuwd wanneer het OM behaagt aan mij weer een boete voor een minimale snelheidsovertreding op te 
leggen. Ofdat aan AIDS lijdende junks nu met zijn tweeen op een cel mogen versterven.

Zal bij het tijdig overmaken van die ongetwijfeld volgende, onvermijdbare, administratieve beschkking maar 
niet te lang denken aan de heren Wakkie en Eisma. De rauwlijks dagvaardende advocaat mag snoeihard wetten 
overtreden en weet zich beschermd achter een ondoorzichtige haag van rechtsvergelijkende studies waartegen 
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Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.
Gepubliceerd door admin 25 januari, 2004 in Politiek. 

JUSTITIE SUBSIDIEERDE PEDOFIELENBOEK

Het ministerie van Justitie subsidieerde in 1988 een boek waarin seks met kinderen wordt verdedigd. 

De verdenkingen tegen de vermeende pederast en secretaris-generaal Joris D. hopen zich op. Maar 

zijn secretaresse bijt heftig van zich af. We schrijven 1999. Officier van Justitie Fred Teeven doet 

opmerkelijke uitspraken. ‘Er is op dit moment wel degelijk zicht op corruptie binnen het 

overheidsapparaat. Op landelijk niveau. Ik praat over het beinvloeden van politici. Tweede-

Kamerleden, onder anderen. En ik praat ook over het beinvloeden van rechters.’ Aldus Teeven 

destijds in het juristen-magazine Mr. De officier stuurde vervolgens een lijst met zo’n tachtig namen 

van in chantabele posities verkerende politici, rechters en topambtenaren naar het college van 

procureurs-generaal en minister van Justitie Korthals (VVD). Deze tikte Teeven vervolgens stevig op 

de vingers omdat hij ‘voorbarig’ had gesproken. Tot het materiaal dat Teeven aanleverde behoorde 

tips over hoge politici en ambtenaren die seks hadden en/of hebben met minderjarige jongens van 

homo-escortbureaus. Of Teeven ook materiaal aanleverde over Joris D. is niet bekend. Maar speelde 

Joris D. ruim tien jaar eerder een rol bij het subsidieren door zijn ministerie van een boek dat aanzet 

tot pedofilie? 

 
Terug naar 1988. Pedofielen lobbyden in die tijd krachtig voor acceptatie van hun geaardheid. In 

Amsterdam viert de vereniging Martijn, die streeft naar de legalisering van seks met kinderen, zijn 

lustrum. De psycholoog Theo Sandfort houdt voor deze gelegenheid een lezing. ‘Het woord pedofilie 

is bekend geworden, ook bij kinderen,’ oreerde Sandfort. ‘Mensen plakken eerder op zichzelf het 

etiket “pedofiel”. De samenleving heeft er een nieuw hokje bij.’ Een goede vriend van Sandfort was 

PvdA-senator Edward Brongersma, die een prominent lid van Martijn was. ‘Kinderporno kan heel erg 

mooi zijn,’ vond deze veroordeelde ontuchtpleger met minderjarigen. ‘Pedofilie wordt door de 

buitenwacht gecriminaliseerd.’

Om deze ‘criminalisering’ tegen te gaan profileerde Brongersma zich als lobbyist voor pedoseksualiteit 

die een brug wilde slaan naar de feministes. Zo vroeg hij zich in 1981 af of het niet nuttig zou zijn 

‘wanneer de vrouwenbeweging zich opwierp voor de vrijheidsrechten van kleine meisjes, speciaal van 

kleine meisjes die naar omgang met een volwassen vriendin verlangen?”. In 1998 pleegde hij 

zelfmoord. Zijn nalatenschap was een gigantische verzameling kinderporno. De PvdA heeft zich nooit 

van hem gedistantieerd.

De activiteiten van Brongersma’s vriend Sandfort waren dan wel overgoten met een wetenschappelijk 

sausje; ze pasten wonderlijk goed in de pedoseksuele lobby van de pedofiele senator. Begin jaren 

tachtig bracht Sandfort een studie uit waarin hij beweerde dat de schade die pedofielen aanrichten, 

best meevalt. ‘De morele opvatting dat seksueel contact tussen kinderen en volwassenen altijd een 

vorm van misbruik is - een opvatting die ook het uitgangspunt is geweest bij veel onderzoek naar dit 
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onderwerp - wordt niet door de empirie ondersteund,’ schrijft Sandfort.

Het boek werd op de markt gebracht door Spartacus, het bedrijf van de inmiddels overleden Brit John 

Stamford, die volgens de Britse en Belgische justitie de leider van een internationaal netwerk van 

kinderprostitutie was. Stamford opereerde tot begin jaren ‘90 vanuit een villa in Baarn. Hij 

verspreidde onder meer het blad Pedo Alert News, waarin Brongersma een rubriek schreef.

In 1988 werd Sandforts studie opnieuw uitgegeven. Ditmaal niet door een ranzige uitgeverij, maar 

door de Interfacultaire Werkgroep Homostudies aan de Rijksuniversiteit Utrecht. De heruitgave was, 

zo lezen we op pagina IV, mogelijk gemaakt door subsidies van het Nederlands Comite voor 

Kinderpostzegels, de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en opvallend 

genoeg (of: alarmerend genoeg) het Ministerie van Justitie dat toch niet bepaald bekend staat als 

voorvechter van seksuele aberraties.

De grote vraag: Welke medewerker van Justitie heeft voor dit onderzoek betaald? Komt de beruchte 

Joris D. hier opnieuw in beeld? Sandfort laat Klokkenluider Online weten: ‘Ik kan me dat niet exact 

herinneren. Het was een hele procedure en ik weet nog wel dat ik met mevrouw Junger-Tass heb 

gesproken, van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum [van Justitie].’

Klokkenluider Online heeft deze criminologe, die deel uitmaakt van de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, om commentaar gevraagd. Maar Josine Junger-Tass 

reageert niet op onze vragen.

In de periode dat Sandfort zijn subsidie incasseerde, werkte bij justitie ook reeds een zekere Joris D., 

een partijgenoot van Korthals. Hoewel de Gaykrant en Panorama zich lelijk hebben gebrand in hun 

onderzoek naar deze ambtenaar, heeft D. wel toegegeven dat hij seks met jongemannen heeft gehad 

en dat hij die niet altijd naar hun leeftijd vroeg, aldus het NOS-journaal.

D.’s secretaresse vindt het maar ‘raar’, dat we willen weten of de huidige secretaris-generaal van 

Justitie betrokken was bij Sandforts boek. ‘Ik denk niet dat ik of de heer D. daarop een antwoord wil 

geven,’ bijt de vrouw ons toe. ‘Bent u van een instantie die gerechtigd is zulk soort vragen te stellen?’

met dank aan collega Jan Portein
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1.  Anoniem 

26 Jan 2004 om 00:19 
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2.  Anoniem 

26 Jan 2004 om 03:17 

De PvdA gaat wel over de rooie als Oudkerk een keer naar de hoeren gaat, maar blijkbaar is een 
zelfmoordzuchtige pedofiel als Brongersma wel geaccepteerd in de PvdA….
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Net als jullie volg ik de ontwikkelingen in de zaak Joris D. met interesse. De manier waarop Panorama en de 
Gaykrant terugkwamen op hun artikel over deze zaak, was op zijn minst vreemd. Zonder echte rectificatie, 
nanm men na een gesprek met de betreffende top-ambtenaar, alle beschuldigingen terug. Dit terwijl men in 
eerste instantie oa schreef dat de man aan de hand van foto’s herkend was als bezoeker van een dubieuse bar 
in Tjechie. Een wat wantrouwig ingesteld persoon, zou gaan vermoeden dat beide media, op wat voor wijze dan 
ook, onder druk zijn gezet om hun beschuldigingen in te trekken.

Dat julle deze zaak niet zomaar laten rusten, pleit dus voor jullie. Maar wat de heruitgave van wetenschappelijk 
werk over pedofilie, met eventuele strafbare handelingen door een medewerker van Justitie te maken heeft, 
ontgaat mij volkomen. Zeker omdat jullie in dit stuk wel van alles suggeren maar deze suggesties met geen 
enkel feit onderbouwen.

Deze site heet klokkeluider(online).nl. Een klokkeluider is iemand die wantoestanden aan de kaak stelt door 
met feitelijkheden naar buiten te komen. Wat jullie in deze zaak doen, heeft daar weinig mee te maken. Jullie 
komen in dit artikel niet verder dan insinuaties en dat doet geen goed aan het imago van deze site, en al 
helemaal niet aan het imago van klokkeluiders in het algemeen. Als dit de tendens is waarop jullie verder willen 
gaan, hernoem de site dan, bv in roddel_en_achterklap.nl.

De zaak Joris D. is in potentie echt veel te belangrijk om er op deze wijze mee om te gaan.

4.  Anoniem 

29 Jan 2004 om 12:14 

Is het niet alang bekend dat de hele justitie top aan elkaar hangt van pedofielen (bij mij al jaren) Hoe kan het 
trouwens dat elke weldenkende neerlander zo een pedofiel levenslang achter slot en grendel wil hebben (als het 
even kan op een pijnlijke manier gecastreerd en wel) maar zo iemand er meestal met een voorwaardelijke straf 
van twee maanden vanaf komt!! 
Waar blijft die wetswijziging of zijn er mischien mensen in de politiek en bij justitie die dan hun eigen plaats 
zien wankelen!!

5.  Anoniem 

30 Jan 2004 om 12:07 

Wedden dat… Henk Krol dit jaar Zomergast wordt op de VPRO?

6.  Anoniem 

7 Feb 2004 om 22:21 

De schatrijken hebben een maitresse of ruilen hun vrouw na een aantal jaren weer in net zoals hun auto. De 
rijken hebben escort of Yab Yum. Gewone burgers moeten het van gewone prostitutie hebben. Hoe Rob 
Oudkerk aan zijn gerief komt interesseert me niet. Het was niet illegaal en hij heeft niemand iets aangedaan. 
Een hypocriete kolerezooi .

7.  Anoniem 

29 Aug 2004 om 21:08 

Henk Krol zat niet in zomergasten dit jaar.

Zowel Brongersma als Sandfort zijn en waren altijd erg openhartig. 
Dat wetenschappelijk onderzoek door de overheid wordt gesteund is zeer normaal. Wanneer men de uitslag niet 
wenst hoef je nog de onderzoeker die open en eerlijk is niet zwart te maken op een klokkenluiderspagina. In dit 
stuk staat inderdaad niets concreets. Voor wie het een interessant stuk vond; ik raad aan een kijkje te nemen 
op:

www.priv?_story_weekend_en_wat_al_niet_meet.nl
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Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Ook De Brauw betrokken bij Parmalat Belangenverstrengelingen Ahold-De Brauw »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/47/opnieuw-verdenkingen-tegen-sg-joris-d.html (3 of 3) [3/11/2009 1:09:54 AM]

http://www.priv?_story_weekend_en_wat_al_niet_meet.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/47/opnieuw-verdenkingen-tegen-sg-joris-d.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Ook De Brauw betrokken bij Parmalat at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Belangenverstrengelingen bij Het Parool Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D. »

Ook De Brauw betrokken bij Parmalat
Gepubliceerd door admin 20 januari, 2004 in Advocatuur. 

TOPADVOCATEN KOMEN IN GEVARENZONE

In het schandaal rond het Italiaanse zuivelconcern Parmalat komen na de top van het bedrijf zelf, een 

reeks grote investeringsbanken en de accountants van Grant Thornton en Deloitte ook steeds meer 

advocatenkantoren in de gevarenzone terecht. Vast staat dat ook de rol die zij hebben gespeeld deze 

grootste fraude uit de mondiale bedrijfsgeschiedenis mede mogelijk heeft gemaakt. 

Het grootste deel van de schuld van rond de 10 miljard Euro van Parmalat bestaat uit 

obligatieleningen. Vast staat dat vanuit Nederland voor minimaal 4 miljard aan obligaties is 

uitgegeven. Verder zijn er nog weinig harde gegevens omdat deze obligatieleningen werden weggezet 

bij grote institutionele beleggers, de zogeheten ‘private placements’. Hierbij bestaat slechts een 

beperkte of helemaal geen prospectusverplichting zoals bij plaatsingen op de open kapitaalmarkt. 

 
Parmalat gaf de ‘Nederlandse’ obligaties uit vanuit enkele vennootschappen, vooral vanuit Parmalat 

Finance Corporation (PFC). Een van de directiezetels van PFC wordt bekleed door Forum, een 

‘virtueel’ trustkantoor dat weer eigendom is van het advocatenkantoor Nauta Dutilh. De managing 

partner van Nauta, Joan van Marwijk Kooij, is directeur bij Forum, samen met partner Gerard 

Carriere. Forum bestuurde PFC en de andere Parmlat-vennootschappen weer via een ander 

trustkantoor, Amaco.  

Het spreekt voor zich dat Parmalat ook client is bij Nauta. Van Marwijk Kooij heeft dit ook bevestigd 

in Het Advocatenblad. Tevens zei hij dat Nauta heeft geadviseerd over de obligatieleningen ‘tot 

december 2002′. Gezien de huidige stand van zaken in ‘Parmalatgate’ kan moeilijk anders worden 

geconcludeerd dan dat deze obligatieleningen frauduleus van opzet waren omdat het management 

geweten moet hebben dat de schulden nooit zouden kunnen worden terugbetaald. Een van de 

‘zekerheden’ van het bedrijf bestond immers uit een bankrekening met 4 miljard dollar op de 

Kaaimaneilanden die gefingeerd bleek. Daarnaast wordt het door deskundigen ‘absurd’ genoemd dat 

een bedrijf dat claimt over zulke grote reserves te beschikken ook nog eens voor miljarden leningen 

aangaat. Op dit punt hadden de adviseurs (met name de accountants)volgens deze deskundigen so 

wie so al ‘op tilt’ moeten slaan. De internationale kapitaalmarkt is kortom op ongekende schaal 

bedrogen door Parmalat. De AFM heeft (20 januari) inmiddels aangekondigd de Nederlandse 

Parmalat-vennootschappen te gaan onderzoeken. Dit betekent dat ook Nauta wordt onderzocht: via 

Forum bekleedt het immers directiezetels bij alle drie de vennootschappen in kwestie. In de 

geschiedenis van de Nederlandse advocatuur is zoiets nog niet eerder voorgekomen. 

Heeft Nauta Dutilh door deze obligatieleningen mede mogelijk te maken een instrumentele rol 

gespeeld bij deze megafraude? Heeft het onderzocht of de obligatieleningen wel ‘reeel’ waren? 

Waarschijnlijk niet, want dan zou het de zaak hebben moeten afblazen en zou het een groot bedrag 

aan fees zijn misgelopen.  

In het blad Legal Week wordt een partner van een advocatenkantoor geciteerd. Hij relativeert de 
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Ook De Brauw betrokken bij Parmalat at Klokkenluideronline

onderzoeksplicht van advocatenkantoren en zegt: “Het zou unfair zijn advocaten op dit alles af te 

rekenen; zij mochten er immers vanuit gaan te kunnen vertrouwen op de door de accountants 

goedgekeurde stukken van Parmalat.” 

Fees in dit soort transacties worden in de wereld van de investment banking berekend volgens een 

geheim model, de ‘Lehman-formule’, bedacht door investment bank Lehman Brothers. In de praktijk 

komt het neer op een ‘contingency’ van 0,5-2,5% van de waarde van de deal. Stel dat Nauta heeft 

geadviseerd bij obligatieleningen ter waarde van 1 miljard Euro tegen een contingency van 1%. Dan 

beurt het aan fees 10 miljoen Euro. Dat investeringsbanken volgens deze formule werken is zeker, 

maar binnen de advocatuur in Nederland is dat nooit vastgesteld. De kantoren zelf zeggen nog altijd 

dat ze werken op basis van een uurtarief.  

De fees die de investeringsbanken en advocatenkantoren hebben opgestreken uit Parmalat zijn zwaar 

besmet, zoveel is duidelijk. In hoeverre Nauta ‘liable’ is hangt ook af van de door Van Marwijk Kooij 

genoemde datum van december 2002. We weten immers niet hoeveel van de miljarden daarvoor zijn 

uitgeschreven en hoeveel daarna. 

Op dit punt is er echter interessant nieuws te melden: ook De Brauw Blackstone Westbroek en 

Clifford Chance hebben geadviseerd bij obligatieleningen. Dit lezen we althans op de websites van 

Legal Week en Legalmediagroup. Onduidelijk is of ze voor Parmalat zelf adviseerden of voor de 

begeleidende banken. Zouden zij verantwoordelijk zijn voor de leningen van na december 2002? Tom 

de Waard van Clifford Chance in Amsterdam laat weten dat Parmalat als client niet voorkomt in hun 

zoeksysteem. Wordt vervolgd. 
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Jan Bonjer slaat terug at Klokkenluideronline
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« Dierenactivist Jan Bonjer in actie Belangenverstrengelingen bij Het Parool »

Jan Bonjer slaat terug
Gepubliceerd door admin 17 januari, 2004 in Media. 

BONJER: ‘IK TEKEN BEZWAAR AAN!’

Via een brief aan de redactie van klokkenluideronline heeft Jan Bonjer, hoofdredacteur van het 

Algemeen Dagblad, laten weten dat hij ‘formeel bezwaar aantekent’ tegen de wijze waarop de site 

bericht over zijn extremistische actieverleden. Hij spreekt over ‘grievende omschrijvingen’ en 

‘onjuiste en misleidende weergaves’. Wat precies de status is van dit ‘formeel bezwaar’ maakt Bonjer 

niet duidelijk. Tevens weet hij in zijn hele brief slechts een feitelijke onjuistheid in de artikelen op 

deze site te noemen: in het eerste stuk werd als lokatie voor de ‘trofeeenroof’ landgoed De Horsten 

vermeld. Dit had moeten zijn: hotel Bakker in Vorden. In latere stukken stond dit overigens wel goed.  

Klik door voor de hele brief. Opmerkelijk is dat Bonjer deze dateert ‘12 januari 2003′ 

 
Betreft: publicaties op klokkenluideronline.nl

Rotterdam, 12 januari 2003

Beste XXXXX

Jan Bonjer Bij mij bestaat de behoefte om formeel bezwaar aan te tekenen tegen de wijze 

waarop jij en mogelijkerwijs mederedacteuren van Klokkenluideronline.nl mijn 

betrokkenheid bij activiteiten voor dieren op jullie site hebben belicht. Voor de kwalificaties 

‘dierenextremist’ en ‘militant dierenactivist’ ontbreekt elke grond; jullie rechtvaardigen op geen 

enkele (journalistieke) manier het gebruik van deze grievende omschrijvingen. Ik heb je via een 

nimmer beantwoorde mail reeds gewezen op de onjuiste weergave. Door middel van deze brief wil ik 

je verzoeken verder af te zien van de gebruikte kwalificaties en daarvan op de site ook blijk te geven.

De weergave van de inhoud van het Dierenactieboek van Peter Singer en de bewerking door mij is 

misleidend. Er wordt geen melding gemaakt van de brede opzet van het boek waarin 

welzijnsproblemen van dieren in gevangenschap en het wild aan bod komen en waarin op 

genuanceerde wijze diverse campagnes worden belicht. Ook zijn de kritische opmerkingen van de 

heren Borgerhoff Mulder, Rudy Kousbroek en Alexander Pola over illegale acties volkomen genegeerd 

in de beschrijving op jullie site. Ik vermoed dat jullie het boek nimmer in handen hebben gehad en 

afgaan op de selectieve weergave door een derde.

Tot slot merk ik op dat het merkwaardig is dat er een citaat van mij (inclusief feitelijke onjuistheden: 

de diefstal van trofeeen had niet plaats op het landgoed De Horsten maar in Hotel Bakker in Vorden) 

verschijnt op jullie site voordat ik per email op jouw verzoek enkele gerichte vragen beantwoordde. 

Als het citaat uit een andere bron dan onze mailwisseling voortkomt, zou vermelding van die 

hopenlijk openbare bron niet misstaan.
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Jan Bonjer slaat terug at Klokkenluideronline

Het spijt me dat slechts een ervaring het jarenlange, positieve beeld van jou als creatief en origineel 

journalist zo doorkruist. Het zij zo.

Met vriendelijke groet,

Jan Bonjer
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Wat is die Micha Kat een zak!

2.  Anoniem 
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Wat is klokkenluideronline toch gebakken lucht. En journalistiek van de laagste soort. Als je de brief van Bonjer 
niet zou lezen, zou je denken (blijkens het stukje erboven) dat hij alleen maar een verkeerde datum vermeldt 
en over een futiele plaatsnaam sputtert. Echter, ik lees veel meer en hele andere dingen. Onder meer een 
(kennelijk) inhoudelijke mail, waarop klokkenluider nooit antwoordt. Is dat waar? En waarom niet eerder het 
wederhoor van Bonjer laten horen? Waarom pas wachten tot hij formeel bezwaar maakt? 
Wat een zwakke vertoning weer: meninkjes, vooroordelen en geen feiten.
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« Jan Bonjer’s activistenboek NRC-redactrice: OM is gestoord »

Site voor de Raad voor de Journalistiek
Gepubliceerd door admin 30 december, 2003 Geen categoriein . 

KLOKKENLUIDERONLINE VOOR DE RAAD

Op 15 december heeft de redactie van klokkenluideronline een klacht ontvangen bij de Raad voor de 

Journalistiek. Klager is de Haagse onroerendgoed-magnaat Arie Gerla. Deze klacht kan maatgevende 

jurisprudentie opleveren over wat mag en wat niet mag op internet. 

Kern van de klacht van Gerla is dat hij in enkele opmerkingen die door anonieme inzenders op de site 

zijn geplaast wordt beschuldigd van allerhande malversaties. Verwezen wordt ondermeer naar het 

Rotterdamse ‘Asklepion-debakel’ waarin hij ‘de gemeente Rotterdam miljoenen afhandig gemaakt zou 

hebben’. In andere inzendingen wordt hij ‘een oplichter’ genoemd met ‘een bizar verleden’ die er 

‘misselijk makende praktijken’ op zou nahouden. 

 
Gerla stelt in zijn stukken dat de redactie volledig verantwoordelijk is voor deze opmerkingen, dat de 

redactie onjuist handelt door deze teksten openbaar te maken en te houden en ook door de 

genoemde beschuldigingen niet te verifieren. Op de site staat enige malen nadrukkelijk vermeld 

‘opmerkingen zijn eigendom van de plaatser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud’.  

De hamvraag waar het in deze zaak om zal draaien is: in hoeverre mag een internetsite (anonieme) 

opmerkingen van inzenders plaatsen zonder voorafgaande toesting? Tal van internetsites werken met 

inzenders die op de site kunnen melden wat ze willen. Tot dusver lijken de enige juridische 

berperkingen te bestaan uit een verbod via internet op te roepen tot geweld, racisme en/of pedofilie. 

De juridische status van concrete belastende informatie jegens concrete personen afkomstig van 

anoninieme inzenders is op dit moment nog onduidelijk.  

De scheldkannonade jegens Gerla kwam tot stand binnen een serie opmerkingen die werden 

geplaatst naar aanleiding van het artikel ‘Hetze tegen Arnold Heertje door Betuwelijn?’ Dit stuk ging 

over een tweetal zeer kwetsende artiekelen tegen Heertje in De Telegraaf en opperde de 

mogelijkheid dat er een lobby tegen Heertje is opgestart vanuit ‘de macht’ wegens diens oproep een 

parlementaire enquete te beginnen naar de besluitvorming rond de Betuwelijn. 

Overigens zal de site geen verweer voeren. De redactie heeft dit aan de Raad per email laten weten 

en schrijft: “Sinds een van ons uw voorzitter Fleers op een sympoium in Utrecht heeft horen betogen 

dat de artikelen in HP/de Tijd over ‘Margaritagate’ ‘roddeljournalistiek’ betreffen, achten wij de Raad 

incompetent tot het geven van een oordeel over welke journalistieke kwestie dan ook.”
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JAN BONJER BEWERKTE DIERENACTIEBOEK

De nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad blijkt belangrijke feiten over zijn verleden te 

verzwijgen. Jan Bonjer bewerkte in 1986 een handboek voor dierenactivisten. In het boek stonden 

teksten van leden van het gewelddadige Dierenbevrijdingsfront (DBF). NRC Handelsblad is recent 

begonnen met een campagne om dierenactivisten met terugwerkende kracht in de hoek te drukken 

van extremisten en terroristen. Op een nieuw online discussieplatform van de krant is dit het eerste 

discussieonderwerp.  

In de zomer van 1976 heeft Jan Bonjer net de propedeuse van de studie diergeneeskunde afgerond 

en mag hij zijn vader vergezellen op een studiereis door Amerika. In een stille, koele bibliotheek in 

Maryland krijgt hij het boek “Animal Liberation” van de Australische filosoof Peter Singer in handen. 

 
Singer wordt gezien als de geestelijke vader van het dierenactivisme. In “Animal Liberation” 

vergelijkt de filosoof dierenleed met de jodenvervolging. Bonjer vindt het een overdonderend boek. 

Prompt ruilt hij de Utrechtse universiteit in voor de actiegroep Lekker Dier.

“Toen ik begon, was er nog geen rechtspersoonlijkheid,” vertelt Bonjer aan KlokkenluiderOnline. “Ik 

heb de actiegroep omgezet in een stichting waarvan ik de eerste voorzitter was. Toen ik in 1980 naar 

Winschoten verhuisde, ben ik opgehouden met de activiteiten. Een paar maanden later moest ik nog 

inspringen omdat het bestuur leegstroomde. Vanaf eind 81 heb ik met regelmaat de eindredactie van 

het kwartaalblad gedaan.”

Singer blijft Bonjer boeien. Hij is in 1986 de Nederlandse bewerker van diens “Dierenactieboek - 

Achtergrondinformatie en nuttige tips voor mensen die zich willen inzetten voor dieren” (uitgeverij 

Anthos, Baarn). De achterflap van dit radicale werkje meldt: “Wie het Dierenactieboek in de kast 

heeft staan, vindt dus altijd de weg als hij wil opkomen voor dieren. Door de brede opzet is het 

Dierenactieboek zeer informatief, soms schokkend, maar vooral stimulerend.”

In zijn inleiding prijst Bonjer het DBF. “Hans Bouma, die al jaren een bewonderenswaardige rol in de 

natuur- en dierenbescherming speelt, wierp zich op als woordvoerder van het Dierenbevrijdingsfront. 

Een uitstekende ambassadeur die het echter na enkele jaren woordvoerderschap voor gezien hield.”

Tot de in het boek besproken tactieken behoren: perscampagnes, dierenbevrijdingen, 

dreigtelefoontjes en demonstraties. Over geweld doen de schrijvers ook niet moeilijk. “Iedereen die 

de geschiedenis kent, kan weten dat ook bij vroegere hervormingen vaak weinig vooruitgang werd 

geboekt totdat men overging tot onwettige, soms gewelddadige acties. (…) De taak van de actiegroep 

is dan ook om druk uit te oefenen en niet om te onderhandelen.”(p. 34) Ook een serie bombrieven 

die in 1982 en 1983 werden gestuurd naar Britse politici komen aan de orde. Deze aanslagen, die 
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Jan Bonjer’s activistenboek at Klokkenluideronline

werden opge?ist door dierenactivisten, zijn volgens het Dierenactieboek een complot van extreem-

rechts…

Bonjer nodigde voor de Nederlandse editie van het boek een aantal Nederlandse dierenactivisten uit 

om een hoofdstuk te schrijven. Ook hield hij interviews met bekende Nederlanders. Aan de schrijver 

Jan Cremer vraagt hij of het DBF de wet mag overtreden. Cremer antwoordt: “Dan stel ?k een 

wedervraag: mocht je in de Tweede Wereldoorlog weerloze gevangenen uit een concentratiekamp 

bevrijden, waar ze gemarteld en vergast werden?”

Schrijfster Yvonne Keuls vertrouwt Bonjer in een ander interview toe dat dierenorganisaties niet 

actief genoeg zijn. “Er moet doorlopend en waarschijnlijk agressiever worden geprotesteerd.” En mag 

het DBF de wet ovetreden? Keuls: “Van mij mogen ze.”

Ook Jan van der Lee kreeg een podium. Deze militante activist was een collega van Bonjer bij Lekker 

Dier.

Van der Lee was een kopstuk van het DBF. Rond Kerstmis 1984 plant deze organisatie om bij zestig 

restaurants met wild op de kaart een stinkbom van boterzuur naar binnen te werpen. De politie weet 

dit plan te achterhalen en politiekorpsen in het hele land krijgen de opdracht deelnemende DBF-leden 

aan te houden. Wanneer Van der Lee door de zoon van een Groninger politiecommissaris wordt 

getipt, wordt de DBF-actie afgeblazen.

Medio 1985 wordt Van der Lee opgepakt. In zijn achtertuin in Leeuwarden graaft de politie boterzuur 

op. Maar justitie maakt vormfouten en moet een schikking treffen.

In dezelfde periode staat Van der Lee aan het hoofd van het Anti Bont Comit? (ABC). Deze actiegroep 

is een samenwerkingsverband tussen de Dierenbescherming, Lekker Dier en de Stichting Kritisch 

Faunabeheer.

Het ABC vernielt winkels, bespuit op straat bontjassen en bij bontfokkerijen de vacht van pelsen. In 

1987 wordt zelfs een gewelddadige overval gepleegd op een handelmaatschappij, waar een 

administrateur een zak over zijn hoofd krijgt, handboeien omkrijgt en wordt gegijzeld. Eind jaren 

tachtig wordt in Nederland nauwelijks nog bont verkocht of gedragen. Jan Bonjer weet als voorzitter 

van Lekker Dier dat “twee of drie leden” van zijn organisatie aan militante acties deelnemen.

Het Dierenactieboek eindigt met de woorden: “Uit de voorafgaande artikelen is tenminste ??n ding 

duidelijk geworden: de dierenbevrijdingsbeweging heeft zich voorgoed gevestigd en een groeiend 

aantal toegeweide activisten zet de strijd voort, totdat die gewonnen is.”
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Bonjer bekritiseert NRC over dierenextremisme
Gepubliceerd door admin 15 december, 2003 in Media. 

JAN BONJER WIST VAN DEELNAME LD AAN ACTIES DBF

De hoofdredacteur van het AD, Jan Bonjer, wist als voorzitter van Lekker Dier dat ‘twee of drie leden 

aan enkele (militante) acties (van het DBF) deelnamen.’ Dat zegt hij in een interview met 

klokkenluideronline. Tevens ‘uit hij zijn ernstige twijfels’ over verklaringen in NRC Handelsblad over 

‘een geldstroom van LD naar DBF’. NRC schreef ondermeer op 29 november dat ‘acties van het 

illegale DBF begin jaren tachtig mede zijn gefinancierd door legale organisaties zoals de 

Dierenbescherming, Lekker Dier en het Anti-Bont Comite.’ Hieronder het volledige interview.

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: redactie@klokkenluideronline.nl 

Verzonden: woensdag 10 december 2003 17:13 

Aan: j.venema@ad.nl 

Onderwerp: vragen aan Bonjer 

dag Jan,

zou je deze vragen willen beantwoorden

1. van wanneer tot wanneer was je vz van Lekker Dier? 

[Bonjer, Jan]  

Ik ben van 77 tot 81 actief geweest voor Lekker Dier. Toen ik begon, was er nog geen 

rechtspersoonlijkheid. Ik heb de actiegroep omgezet in een stichting waarvan ik de eerste voorzitter 

was. Toen ik in 1980 naar Winschoten verhuisde, ben ik opgehouden met de activiteiten. Een paar 

maanden later moest ik nog inspringen omdat het bestuur leegstroomde. Vanaf eind 81 heb ik met 

regelmaat de eindredactie van het kwartaalblad gedaan. 

 
2. op de website www.militantvegan.tk staat een uitgebreide actionlist van DBF vanaf 1980. Was je 

als vz van LD van deze acties dan wel van de financiele en logistieke steun aan deze acties op de 

hoogte?[Bonjer, Jan] Nee, ik had wel mijn vermoedens over de betrokkenheid van sommigen en op 

enig moment wist ik dat twee tot drie leden van Lekker Dier aan enkele acties meededen. Van 

logistieke en financiele steun door Lekker Dier was in mijn tijd zeker geen sprake. Ik vraag me 

trouwens af of er ooit sprake is geweest van een geldstroom van Lekker Dier naar het DBF, ik heb 

mijn ernstige twijfels over de verklaringen die sommigen daarover doen tegenover de NRC.

3. Uit mijn tijd bij NRC weet ik dat je zelf aan acties hebt meegedaan. Welke acties waren dat?

[Bonjer, Jan] Dat kun je niet weten omdat het niet waar is. Ik heb nimmer een actieve betrokkenheid 

gehad bij het DBF. Ik heb uitsluitend als verslaggever enkele acties meegemaakt in het allereerste 

begin (overigens stond ik in het prille begin sympathiek tegeover de acties). Dat was de ludieke fase 
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Bonjer bekritiseert NRC over dierenextremisme at Klokkenluideronline

van het DBF. De acties die ik meemaakte, waren bij de military in Boekelo en bij het weghalen van 

zogenaamde bloedponies in Brabant. Over de trofeeendiefstal in Vorden heb ik geschreven op grond 

van telefonische raadplegingen. De rechter in Zutphen heeft mij verhoord omdat hij vond dat ik mijn 

bronnen moest vermelden. Ik heb beroep gedaan op een beperkt verschoningsrecht en dat beroep is 

gehonoreerd. 

4. Wat is je oordeel over de stukken van Tom Jan hierover?[Bonjer, Jan] Ik kan alleen een oordeel 

vellen over de eerste jaren van 1980. Toen betrof het min of meer ludieke acties van een groep van 

15 tot 20 personen, schat ik. Later hebben allerlei mensen met minder fraaie motieven de naam van 

het DBF misbruikt. dat is natuurlijk het grote risico van zo’n wijze van actievoering. 

5. Waren de acties die je versloeg voor NRevu echt geweldloos?[Bonjer, Jan] Ik vind van wel. De 

dieren die werden weggehaald, kregen echt een goed onderdak en werden niet aan hun lot 

overgelaten. Bij de military in Boekelo zijn de hindernissen afgebroken (die door de parcoursbouwers 

des ochtends in enkele uren weer werden opgebouwd) en er zijn enkele lijnen van de 

geluidsinstallatie doorgeknipt. Er was dus sprake van beperkte materiele schade. Van geweld 

tegenover personen is in de eerste jaren, voor zover ik weet, nimmer sprake geweest. Helaas hebben 

zich later ontsporingen voorgedaan. 

Tot zover

groet 

groet

Jan
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AHOLD-transactie Boonstra in heel ander licht
Gepubliceerd door admin 13 december, 2003 in Corporate. 

‘BOONSTRA HAD WEL DEGELIJK VOORKENNIS. EN NIET ZO’N BEETJE OOK’

4 September 2000. Deze datum noemde Ahold als antwoord op de vraag van Pieter Lakeman 

wanneer de Raad van Commissarissen van Ahold voor het eerst op de hoogte was van 

tekortkomingen in de administratie van U.S. Foodservice. In deze raad van commissarissen had op 

dat moment zitting de heer C. Boonstra.  

Op 11 september 2001 deed de toenmalige STE aangifte tegen Boonstra wegens zijn handel in 

effecten van Ahold. Hij is in mei 2003 veroordeeld tot een boete voor het niet melden van deze 

transacties bij de STE. Waarom Boonstra de stukken Ahold ter waarde van 700.000 gulden van de 

hand deed is nooit precies duidelijk geworden, dit in tegenstelling tot zijn transactie in aandelen 

Endemol waar met de overname door Telefonica wel een duidelijk motief aanwezig was. Nu is het 

motief voor de Ahold-tranactie er wel: Boonstra verkocht precies op het moment dat hij als 

commissaris (dat was hij op dat moment pas drie maanden) op de hoogte raakte van de fraude bij U.

S. Foodservice. “Boonstra had wel degelijk voorkennis en niet zo’n beetje ook” zegt een topadvocaat 

die als klokkenluider optreedt en deze causaliteit onder de aandacht bracht van klokkenluideronline. 

 

Cor Boonstra In Het Financiele Dagblad van 11 september 2001 lezen we: “De bewuste 

transactie ter waarde van 700.000 gulden vond plaats net voordat Ahold in 

september vorig jaar de miljardenovername van de Spaanse keten Superdiplo publiek maakte.” Exact 

het moment dus dat ook de Amerikaanse fraude bekend werd. In voorkenniszaken is nooit direct 

wettig en overtuigend bewijs beschikbaar, maar is de rechter aangewezen op ‘circumstantial 

evidence’ die echter dermate zwaarwegend kan zijn, dat toch veroordeeld kan worden. In deze zaak 

lijkt het OM een makkie te hebben nu immers als feit vaststaat dat Boonstra als commissaris kennis 

had van de beginnende fraude bij U.S. Foodservice. Wat nog rest is het vaststellen van de exacte 

chronologie. Was Boonstra zelf aanwezig bij de bewuste vergadering van het Audit Committe op 4 

september 2000 waar de onregelmatigheden ter sprake kwamen? Wanneer vond de transactie exact 

plaats? Had Boonstra in de aanloop naar de genoemde vergadering al enige voorinformatie, hetgeen 

niet ongebruikelijk is (commissarissen moeten zich immers op zo’n vergadering kunnen 

voorbereiden)? Het beantwoorden van deze vragen kan geen al te groot probleem vormen voor het 

OM dat zijn eerste grote succes in een voorkenniszaak voor het oprapen heeft. 

Opmerkelijk is dat Boonstra ook op 4 september, maar dan een jaar later (2001) zijn commissariaat 

bij Ahold moet opgeven. Dat heeft dan ruim vijftien maanden geduurd. Tevens is opmerkelijk dat 

Boonsta zowel het OM als de AFM heeft beschuldigd van het ‘bewust afbreken van zijn integriteit’.
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ander licht”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Mrt 2004 om 18:27 

Er mag dan in Nederland veel geklaagd worden over de rechtsgang in de US, het is wel zo dat daar handelen 
met voorkennis goed wordt aangepakt. Ook grote vissen kunnen dan zonder pardon in het gevang belanden. 
Zie bv nu de Martha Stewart case.

Wat gebeurt in Nederland ? Als iemand schuldig wordt geoordeeld, dan loopt het met een flauwekul taakstraf 
af, omdat de rechter oordeelt, dat de betrokkenen al gestraft is door de negatieve publiciteit……..

Je zou zeggen, het wordt dan ook tijd dat er een frisse wind door de rechterlijke macht gaat….. . Die 
rechtspraak doet nogal tendentieus (klassenjustitie) aan.

2.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 22:33 

Op sdn.nl is men ook al jaren bezig de gerechtelijke macht in Nederland te observeren. U kan daar veel 
informatie vinden.

Helaas is het niet zo dat die frisse wind ooit zal komen. Want behalve de gerechtelijke macht, is ook de politie 
slechts bezig met het vervolgen van eerlijke burgers en kleine criminelen, en rechters zijn onfeilbaar voor de 
blauwe loonslaven van het establishment. Eigenlijk is de Politie slechts een instrument om het corrupte 
establisment te beschermen tegen het volk.

Kijk, u die deze opmerking maakte, heeft geen benul van de corruptie die bezig is op het hoogste niveau, 
globaal. Ik een klein beetje, maar ik weet dat de nederlanders feiten meningen noemen, en dat ze vertrouwen 
stellen in “Democratie”, de succesvolste leugen die er is voor Satans agentschap.

Om te begrijpen hoe gevaarlijk het is vertrouwen te stellen in democratie, kan ik verwijzen naar het Sanhedrin 
2000 jaar terug. De moord op onze Koning. Met had de democratische keuze tussen Barrabas en de ander. Late 
u dit een les zijn in de onzin van een “gerechtelijke macht” in handen van schriftgeleerden, of haar moderne 
versie.

Ik erken geen enkele rechter in dit land. Als ze een goede uitspraak doen, is dat om het vertrouwen van het 
volk in hun elite te creeeren. Zo werkt het op alle niveau’s. Soms wordt er een drugstransport gepakt, om de 
propaganda-oorlog tegen de drugs te bevestigen. Laten ze beginnen met koffie, waaraan ik lichamelijk 
verslaafd ben. Tegelijkertijd worden dankzij de controle van de farmaceutische industrie geneesmiddelen 
geheim gehouden. Niet enkel tegen verslaving, ook tegen AIDS, afkomstig uit een overheids laboratorium. 

Voor de beschreven zaken vond ik verschillende bewijzen. De hollandse media zijn momenteel nog slechter als 
10 jaar terug, dus om de waarheid te vinden zijn we afhankelijk van internet. Daarom ook publiceren de media 
laster campagnes tegen internet. Meer dan de helft van de goedgelovige nederlanders trapt erin, niet omdat ze 
dom zijn, “Vader vergeef ze, ze weten niet wat ze doen”. Maar omdat hen van kinds af aan geleerd is 
boordcriminelen te vertrouwen.

Ik had symphatie voor Balkenende, maar die is inmiddels helaas verdwenen door zijn dwaze keuzes, de lafaard. 
Slappelingen op de kansel, voorbeeld voor de jeugd? Moge Calvijn diens Staten generaal eens een frisse wind 
geven.
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Amsterdamse rechtbank heeft ’spookpresident’
Gepubliceerd door admin 12 december, 2003 in Rechterlijke macht. 

PRESIDENT CARLA ERADUS ‘WIL ER NIET OVER PRATEN’

“Nee. mevrouw de President wil er niet over praten. Ze wil eigenlijk alleen iets zeggen over haar 

beleid op de Amsterdamse rechtbank.” Aldus voorlichter Mercedes Grootscholten van de 

Amsterdamse rechtbank. Haar was gevraagd of president Carla Eradus nu eindelijk eens wil gaan 

praten over haar dubieuze optreden als ‘nepotistische president’ van het Hof te Leeuwarden en over 

haar veroordeling door de Ombudskamer van de Hoge Raad in 1991wegens het nodeloos toebrengen 

van leed aan een procespartij. 

 

Carla Eradus Zelfs veel juristen hebben nog nooit van haar gehoord: Carla Eradus, opvolgster 

van illustere en nationale bekendheden als Asscher en Gisolf. Geen krant of TV-

programma dat haar durft te presenteren, wat nog eens extra opmerkelijk is gezien het feit dat zij als 

vrouw de meest prestigieuze functie van juridisch Nederland bekleedt na het ministerschap. Hoe zou 

dat nou komen? 

De reden: Eradus is buitengewoon omstreden. Tijdens haar presidentschap in Leeuwarden (tot 2003) 

blonk ze uit door een reeks ‘familiaire benoemingen’ die zozeer de woede opwekten van 14 

raadsheren, dat zij haar op 14 februari 2002 een brandbrief schreven waarin Eradus werd gesmeekt 

‘de eenheid en integriteit van dit hof te willen bewaken’. Deze brief is eerder gepubliceerd op de 

website van Theo van Gogh en staat hieronder opnieuw afgebeeld. Slechts het dagblad Trouw wijdde 

een stuk aan dit eerste bewezen geval van corruptie binnen de Nederlandse rechterlijke macht.

Tot ieders stomme verbazing werd juist Eradus benoemd in Amsterdam per april 2003. Toen moest 

via een klokkenluider nog uitlekken dat zij reeds in 1991 als de enige rechter in heel Nederland is 

veroordeeld door de zogeheten ‘ombudskamer’ van de Hoge Raad die gaat over het gedrag van 

rechters. In een voogdijzaak wist ze pleegouders die er na een uitspraak van het hof reeds op 

rekenden weer met hun pleegkind te worden verenigd, toch nog te beroven van hun ouderschap. Dit 

na het uithalen van een slinkse ‘juridische truc’. Hierover oordeelde de Hoge Raad: “Gegeven het 

uitzonderlijke karakter van haar stap had Eradus moeten inzien dat dit een ernstige schok voor hen 

zou betekenen nadat zij even te voren hun inspanning ter afwending van wat zij als heilloos voor hun 

pleegkind zagen (voortgezette opneming in het tehuis) met de beschikking van het Hof bekroond 

hadden gezien. Eradus had het teweegbrengen van die schok kunnen en moeten voorkomen’. De 

zaak is beschreven door een freelance journalist in NRC Handelsbald van 30 november 1991. In dit 

stuk wordt zij verder omschreven als ‘kil, niet luisterend en geen enkele belangstelling tonend voor 

argumenten van partijen.’ Eradus heeft zelf geen kinderen.

Geen medium dat zichzelf serieus neemt durft haar te interviewen omdat dat alleen mag als de 

genoemde kwesties niet aan de orde komen. Alleen Het Parool bracht een interview met haar. Het 

intro: “Carla Eradus is dol op diepzeeduiken en timmeren. Met haar man op dertig meter diepte de 
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Amsterdamse rechtbank heeft ’spookpresident’ at Klokkenluideronline

kleurrijke koraalriffen van Bonaire beleven is een geliefde vakantiebestemming.” Deze journalisitieke 

prestatie werd geleverd door Paul Vugts en Violet Cotterell. Bert van Delden, als hoogste man van de 

Raad voor de Rechtspraak verantwoordelijk voor de benoeming van Eradus in Amsterdam, wil van 

geen negatief geluid horen.

En zo kon het gebeuren dat de belangrijkste rechtbank van ons land behept is met een 

’spookpresident’ die niemand kent. Lang leven de rechterlijke macht!

Betreft: Hofvergadering d.d. 22 februari 2002 

Agenda punt 3. 

Geachte mevrouw Eradus,

Op de agenda voor de hofvergadering op 22 februari 2002 staat bij punt 3: 

“Voordracht benoeming raadsheer-plaatsvervangers: 

* mevrouw mr. L.P. de Haas, opleidingsplaats 

(…)”

Het blijkt hier te gaan om de echtgenote van collega P.W.M. Huisman, lid van het bestuur van dit hof, 

die wordt voorgedragen voor een opleidingsplaats in de sector civiel, kamer rekesten.

Gelet op de gevoelige materie en ten einde verstoring van interne verhoudingen te voorkomen, 

richten wij ons tot u. Er zijn immers al meerdere “familie”-verhoudingen binnen het hof. Het lijkt ons 

dan ook minder gewenst en te pijnlijk voor betrokkenen om in de voltallige hofvergadering hierover 

een discussie te voeren, zo dit enigszins zou kunnen worden vermeden.

Naar aanleiding van het voorstel hebben wij de volgende opmerkingen en vragen.

Eerst enkele procedurele opmerkingen: 

* tot nu toe is bij ons hof- formeel bezien - onbekend het fenomeen opleidingsplaats, althans bij de 

civiele sector, terwijl de opleidingsfunctie in de andere sectoren wordt gebezigd in situaties waarin 

kandidaten in beginsel over de benodigde kwalificaties en ervaring beschikken; nadere toelichting 

over aard, doel en noodzaak ontbreekt; in het concept Personeels- en Formatieplan wordt er niet 

over gerept; 

* in de civiele sector, waar deze opleidingsplaats vrij zou zijn, is daarover tot nu toe geen overleg 

gevoerd, laat staan enig besluit genomen; 

* van externe openstelling voor de werving van kandidaten voor een opleidingsplaats in de civiele 

sector is geen sprake geweest; 

* van het instellen van een sollicitatiecommissie voor de werving van een kandidaat voor een 

opleidingsplaats in de civiele sector is geen sprake geweest.

Deze punten leiden ons tot de conclusie dat hier geen sprake is van een procedure voor de 

aantrekking van een eventuele nieuwe toekomstige raadsheer voor ons hof, waarvan gezegd kan 

worden dat die procedure voldoet aan de daaraan te stellen eisen van openheid, transparantie en 

onafhankelijkheid.

Voorts merken wij op dat wij nauwelijks bekend zijn met de kwalificaties van de thans voorgedragen 

opleidingskandidaat.Uit het bijgevoegde c.v. blijkt dat zij voornamelijk strafrechtelijk - in de staande 

magistratuur - is geori?nteerd. Enige civielrechtelijke ervaring komt hierin niet naar voren. 

Zonder aan de persoon van de kandidaat enige afbreuk te willen doen, vragen wij ons af of hier “de 

beste man/vrouw op de juiste plaats” is gevonden.

Tenslotte is er het punt dat de kandidaat de echtgenote is van onze sectorvoorzitter straf. Het is 

belangrijk voor het aanzien van het hof dat, zowel intern als extern, geen enkele twijfel bestaat dat 

een ieder hier werkzaam is, alleen en uitsluitend op grond van zijn of haar gebleken capaciteiten en 

kwaliteiten.
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Hierbij rijst voorts de vraag of het als een wenselijke situatie moet worden beschouwd dat in een 

kleine organisatie als de onze, steeds meer personen werkzaam zijn die in een zo nauwe betrekking 

tot elkaar staan, te meer nog waar een der echtelieden werkzaam is in een bestuursfunctie.

Wij verzoeken u het ertoe te leiden dat het betreffende voorstel van de agenda voor de vergadering 

van 22 februari 2002 wordt gehaald. Alvorens enig besluit over dit agendapunt te nemen, zal eerst 

1) gesproken moeten worden over het instellen van het instituut opleidingsplaats, althans wat betreft 

de civiele sector; 

2) binnen de civiele sector overleg dienen plaats te vinden over de wijze van invulling daarvan en de 

kwalificaties waaraan een eventuele kandidaat dient te voldoen; 

3) een extern opengestelde werving plaats te vinden; 

4) een sollicitatiecommissie volgens de gebruikelijke procedures moeten worden ingesteld. 

Hierna kan tot slot de hofvergadering haar mening geven.

Het moge u duidelijk zijn dat wij ons zorgen maken over de gang van zaken. Wij hopen en 

vertrouwen dat u er alles aan zult willen doen om de eenheid en integriteit van dit hof te bewaken. 

Mocht u ondanks al het voorgaande toch het agendapunt in kwestie willen handhaven, dan verzoeken 

wij u dringend dit te agenderen op een latere vergadering, zodat een principi?le en gedegen discussie 

kan plaatsvinden over de vorenstaande onderwerpen, waarbij wij ons zouden kunnen voorstellen dat 

- uiteraard in een breder kader ? de zienswijze van de Raad voor de Rechtspraak wordt ingewonnen.

Hoogachtend, 

R.H. de Bock G. J. Knijp J.R. Meijeringh 

K.M.Makkinga C.T.M. Bloem W. Jonkers 

J.L. Bax-Stegenga S.H. Wachter F.J. Streppd 

R-A- Zuidema F.J.W. Drion R.Ch. Verschuur 

H.H.A. Fransen J. Huiskes

PS. Tot nu toe Ontbrak de gelegenheid voor contact over deze brief met de collega’s van de 

strafsector.
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« Meer belangenverstrengelingen Dirk van Delft Amsterdamse rechtbank heeft ’spookpresident’ »

Nieuwe hoofdredacteur AD was dierenextremist
Gepubliceerd door admin 8 december, 2003 in Media. 

JAN BONJER VAN AD: GEWELD OF GEEN GEWELD?

De ongekend felle campagne die NRC Handelsblad recent voert tegen dierenactivisten laat een 

cruciaal persoon uit de ‘militante jaren’ tussen 1980 en 1990 onbesproken: de huidige hoofdredacteur 

van het AD Jan Bonjer. In 1990 was het op de redactie van NRC waar Bonjer toen werkte algemeen 

bekend dat hij in de jaren daarvoor zelf heeft meegedaan aan acties die toen nog allerminst werden 

gezien als ‘extremistisch’ laat staan als ‘terroristisch’. Integendeel: er werd met veel lof gesproken 

over de ‘maatschappelijke betrokkenheid’ van Bonjer. In casu: het bevrijden van nertsen. 

 

Jan Bonjer Maar het klimaat kan veranderen, mede door toedoen van NRC zelf dat er een groot 

punt van maakt dat ‘illegale acties’ mede werden ondersteund door ‘legale 

organisaties’. Door deze artikelen komt ook de rol van Bonjer weer nadrukkelijk in beeld. Bonjer 

desgevraagd: “Ik ben nimmer actief lid geweest van het Dierenbevrijdingsfront (DBF). Wel was ik 

geruime tijd actief als voorzitter van Lekker Dier, een actiegroep die onder mijn leiding is een 

stichting werd omgezet.” 

Nu blijkt uit onderzoek van NRC zelf dat Lekker Dier een radicale organisatie was die nauw met het 

DBF was verbonden. Op 29 November schreef NRC: ‘Acties van het illegale DBF zijn begin jaren 

tachtig mee gefinancierd door legale organisaties zoals Dierenbescherming, Lekker Dier en het Anti-

Bont Comite.” DBF stichtte branden, plunderde en gijzelde uit naam van de bedreigde dieren. De 

eerste (informele) leiding van DBF bestond louter uit mensen van Lekker Dier: Henny Veldhorst was 

medwerker op het secretariaat, Wim de Kok was bestuurssecretaris en voorzitter en Jan van der Lee 

was medewerker. Minimaal zes medewerkers en/of bestuursleden van Lekker Dier wisten in de jaren 

rond 1985 van de deelname van hun club aan acties van DBF en werkten er ook actief aan mee. Het 

bestuur van Lekker Dier trof tegen deze mensen geen maatregelen noch ook tegen hun leden die 

werden berecht voor hun deelname aan gewelddadige acties. Ook Volkert van der Graaf heeft voor 

Lekker Dier gewerkt.

In het licht van deze feiten is het opvallend dat Bonjer als beginnend journalist begin jaren tachtig 

enkele acties van het DBF als verslaggever voor het weekblad Nieuwe Revu heeft bijgewoond. In het 

radicale actiewereldje is het een bekend feit dat alleen die journalsiten worden toegelaten die worden 

gezien als mede-activisten. Bonjer: “Ik heb ondermeer geschreven over de zogenaamde 

‘trofeendiefstal’ in 1984 (hierbij werden trofeeen van jagers ontvreemd uit het koninklijke landgoed 

de Horsten waar nu Alex en Maxima wonen) maar die actie heb ik zelf niet bijgewoond. De informatie 

is telefonisch door mij ingewonnen. Bij geen van de door mij als journalist bijgewoonde acties is 

sprake geweest van geweld en ook niet van onherstelbare vernielingen. Het gebruik van geweld keur 

ik namelijk ten sterkste af.” Een overzicht van de gewelddadige acties uit de ‘periode-Bonjer’ is te 

vinden op de website www.militantvegan.tk, klik op ‘actionlist’. 
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Meer belangenverstrengelingen Dirk van Delft
Gepubliceerd door admin 7 december, 2003 in Media. 

NRC-WETENSCHAPSCHEF BREEKT LANS VOOR EIGEN OPDRACHTGEVER

“Excellent presterende onderzoeksgroepen moeten de mogelijkheid bezitten aan extra geld te komen, 

dan kunnen ze een kritische massa aannemen die ze in staat stelt de concurrentie met de wereldtop 

aan te gaan, dan zuigen ze talent aan dat anders wegvloeit. Dat onderzoeksgeld moeten die groepen 

in competitie binnen zien te slepen. Daarvoor is een aanzienlijke versterking van de tweede 

geldstroom nodig, het geld dat NWO uitdeelt. Overheveling van geld van de universiteiten (de eerste 

geldstroom) naar NWO is al vaak bepleit, maar van een kale kip is het slecht veren plukken. NWO 

moet van de overheid gewoon extra geld krijgen.” 

Dit schreef Dirk van Delft, chef Wetenschap van NRC Handelsblad, op 9 september 2003 op de 

Opiniepagina van NRC Handelsblad. Van Delft blijkt, zo meldt een klokkenluider bij NRC, zelf grote 

belangen te hebben bij NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en er 

voor tienduizenden euro’s per jaar bij te klussen. 

 
Van Delft maakt deelt uit van de redactiecommissie van Hypothese, het blad van NWO. Hiervoor 

schrijft hij ook regelmatig bijdrages die niet zelden gaan over de ‘prestaties’ van wetenschappers die 

ook weer in NRC Handelsblad optreden zoals Pek van Andel (kijk op de site www.nwo.nl en toets Dirk 

van Delft in op de zoekfunctie). 

NWO ontvangt jaarlijks thans reeds meer dan 400 mio Euro van de overheid om ‘wetenschappelijk 

onderzoek van topkwaliteit aan Nederlandse universiteiten en instituten te stimuleren’ maar heeft 

met al dat geld niet kunnen voorkomen dat Nederland inmiddels de wetenschappelijke risee van 

Europa is. “Als Van Delft als zogenaamd onafhankelijk wetenschapsjournalist op de Opiniepagina van 

zijn eigen krant voor nog meer geld pleit voor NWO, schrijft hij puur voor zijn eigen portemonnee. 

Totaal ongeloofwaardig.” Aldus de bron bij NRC. Enige weken geleden kwam Van Delft reeds in het 

nieuws (Vrij Nederland) omdat hij stelselmatig familieleden prominente plekken gunde in zijn katern.
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Meijdam geen VVD-voorzitter
Gepubliceerd door admin 1 december, 2003 in Politiek. 

HENRY MEIJDAM AFGESTEMD

Het heeft slechts weinig kranten mogen halen, maar de superambitieuze gedeputeerde Henry 

Meijdam, de gedoodverfde winnaar van de eerste directe verkiezing van de VVD-partijvoorzitter die 

de laatste maanden bezig was met een zegetocht door de media, heeft het moeten afleggen tegen de 

Utrechtse wethouder Jan van Zanen. Die laatste won met ruim 500 stemmen verschil, een ruime 

marge omdat van de 46.000 VVD-leden slechts ongeveer 6500 ook een stem uitbrachten. 

 

Henry Meijdam Het Haarlems Dagblad meldt dat Meijdam ‘zich nu weer volledig gaat richten op 

zijn werk als gedeputeerde ruimtelijke ordening, financien en Schiphol’. In 

hoeverre de dubieuze rol van Meijdam en diens belangenverstrengelingen rond Schiphol die leidden 

tot een schadeclaim aan het adres van de provincie van 120 mio Euro een rol hebben gespeeld bij 

zijn mislukte poging de macht te grijpen bij de VVD, is moeilijk te zeggen, al besteedden diverse 

media vlak voor de verkiezing aandacht aan deze kwestie.

Het politieke lot van Meijdam hangt inmiddels aan een zijden draadje, want als de rechter ook maar 

een deel toewijst van de bewuste schadeclaim van 120 mio Euro die ontwikkelaar van 

bedrijvenparken Chipshol tegen de provincie heeft ingediend (de claim is ontstaan onder de volledige 

politieke verantwoordelijkheid van Meijdam) kan hij zijn biezen pakken. Op 22 januari als de rechter 

zich uitspreekt weten we meer.
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en…… 
wat is de uitspraak van de rechter?

2.  Anoniem 

27 Jan 2004 om 21:01 

meijdam beweert vol trots dat de rechter zegt dat de provincie niets hoeft te betalen. onjuist! provincie 
handelde volgens de rechter onrechtmatig en moet sowieso twee jaar renteverlies vergoeden. kan oplopen tot 
vele miljoenen. en de claim schuift blijkbaar door naar schiphol. als die moeten dokken, dokt Henry alsnog mee. 
en de noordhollanders dus ook. zonde van het geld.
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Begin van eerherstel voor Fred Spijkers
Gepubliceerd door admin 30 november, 2003 in Politiek. 

FRED SPIJKERS KRIJGT RIDDERORDE

“Niet iedereen bij Defensie was daar even blij mee” zei staatssecretaris Cees van der Knaap (CDA) op 

27 november in het voorlichtingscentrum van Defensie in Den Haag. Met deze verkapte 

’schuldbekentenis’ verwees de bewindsman naar de jarenlange tegenwerking en zwartmakerij door 

zijn ministerie van ‘klokkenluider’ Fred Spijkers. Van der Knaap reikte Spijkers de versierselen die 

horen bij de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het is de eerste concrete invulling 

van de toezegging die Van der Knaap een jaar geleden aan de Tweede Kamer deed om aan de al 

negentien jaar voortslepende kwestie een einde te maken. 

 

Fred Spijkers Bedrijfsmaatschappelijk werker Spijkers werd in 1984 naar Marjolein Ovaa 

gestuurd, een jonge moeder met twee kinderen, om haar de dood van haar man 

als gevolg van een exploderende mijn aan te zeggen. Bovendien moest hij haar duidelijk maken dat 

Rob Ovaa, een technisch specialist, door eigen onvoorzichtigheid was omgekomen. Dit terwijl 

Defensie wist dat de mijn in kwestie, de AP-23, ondeugdelijk was. Een jaar eerder had een ongeval 

met zo’n mijn al zes dienstplichtigen het leven gekost en anderen ernstig verwond. 

In plaats van zich voor het karretje van Defensie te laten spannen, begon Spijkers een strijd om de 

waarheid, die hem tenslotte zijn baan kostte. Rechter H.Vermeulen van de Centrale Raad van Beroep 

bevestigde zijn ontslag in hoogste instantie. Later bleek deze rechter in een vorige functie bij het 

dossier van Spijkers betrokken te zijn geweest. (zie ook het artikel ‘Meer puinhopen van paars’ op 

deze site). 

Na afloop van zijn speech stelde een verslaggever van actualiteitenrubriek Netwerk aan de 

staatssecretaris enige kritische vragen over de moeizaam verlopende onderhandelingen omtrent 

Spijkers’ schadevergoeding en over diens aanduiding als ‘politieke crimineel’ in de archieven. Daarop 

beende Van der Knaap hevig geirriteerd weg. Het ziet er dus nog niet echt naar uit dat het einde van 

de kwestie Spijkers al in zicht is. Overigens was er geen landelijk dagblad dat deze unieke ceremonie 

belangrijk genoeg vond voor een bericht. Dezelfde dag werd ook de weduwe Marjolijn Ovaa geeerd 

met een koninklijke onderscheiding.
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1 Dec 2003 om 12:50 

citaat: 
Na afloop van zijn speech stelde een verslaggever van actualiteitenrubriek Netwerk aan de staatssecretaris 
enige kritische vragen over de moeizaam verlopende onderhandelingen omtrent Spijkers’ schadevergoeding en 
over diens aanduiding als ‘politieke crimineel’ in de archieven. Daarop beende Van der Knaap hevig ge?rriteerd 
weg. 
/einde citaat.

Weet iemand toevallig of dit voorval uitgezonden is op de nederlandse tv?

2.  Anoniem 

1 Dec 2003 om 15:01 

ja,het is uitgezonden.Op de herhaalde vragen van de journalist bleef vdK maar herhalen,dat hij het allemaal 
nog niet gelezen had en dat men maar af moest wachten ,want hij was er echt mee bezig.De irrritatie was 
genant om te zien, zeker na de voorafgaande vrome woorden. I.G.S.

3.  Anoniem 

1 Dec 2003 om 18:43 

Ja, de affaire is bovendien ook al eens in Zembla, Nova of Netwerk uitgebreid aan bod gekomen. Ook heb ik er 
in het verleden wel kranteartikelen over gelezen. Hoewel alle departementen een aanzienlijke 
bevolkingsdichtheid hebben van incompetenten op hogere posities, die alleen de weg van de doofpot, 
intimidatie en ontkenning kennen is Defensie misschien wel het meest vergeven van dit soort lieden. Lees het 
boek “Ziek van Defensie” van Oscar vd Kroon. Maar Nederland slaapt gewoon door.

Mail kamerfracties, mail ministers. Je krijgt vaak geen antwoord. ‘De politiek moet dichter naar de mensen toe’ -
PVDA. Wat een flauwekul. Overigens geven de SP en D66 meestal wel antwoord is mijn ervaring.

Ik stuurde Koenders van de PVDA een mail naar aanleiding van onze deelname aan Irak, Afghanistan en Liberia 
operaties. Dat was op 26 November. Ik zal melden wanneer ik antwoord krijg. Zo er interesse is wil ik de 
gestuurde mail en het eventuele antwoord hier wel plaatsen.

Michiel Mans,

Amsterdam

4.  Anoniem 

2 Dec 2003 om 02:37 

Hulde voor Fred Spijkers!!! 
Schandalig hoe Defensie met deze zaak is omgegaan en dat eerherstel zo lang op zich heeft laten wachten! 
Eerlijkheid duurt het langst (d.i. vanaf 1984)

5.  Anoniem 

2 Dec 2003 om 18:34 

Was de KRO niet bezig met het zoeken naar de Held van 2003 in het zoveelste stupide programma?? Volgens 
mij is-ie bij deze gevonden! Hulde hr. Spijkers en mw. Ovaa!

6.  Anoniem 

15 Feb 2004 om 08:15 

Ik ben niet Fred Spijkers, maar zit al wel bijna 25 jaar in hetzelfde schuitje. 
Het politieke schuitje dus, dat kant noch wal raakt. 
Als ‘mijn’ zaak tot een einde gebracht is - en ik zie er op toe dat dt gebeurt - is het allerlaatste wat ik zal 
aannemen een ridderorde of welke onderscheiding dan ook. 
Alles, maar dan ook alles wat uit de politieke koker komt is voos, onwaarachtig en schijn. Ook de 
onderscheidingen. 
Een gewoon “Sorry voor het ongemak” krijgen ze toch niet de strot uit. 
Zet ‘m op Fred en Marjolijn! 
Geert Theunisse

7.  Anoniem 

15 Feb 2004 om 12:05 

Mijnheer Theunisse, gaat het om deze 

http://www.listenbedrog.nl/de_affaire_mi_amigo.htm

zaak?

8.  Geert 

16 Feb 2004 om 07:52 

Hoi daar, 
Recht in de roos! 
Zeg maar Geert hoor! 
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In Den Haag heette het Mijnheer Theunisse en ik ben nog nooit zo belazerd als door dat zootje. 
Groet, 
Geert
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Rise and fall van een topadvocaat
Gepubliceerd door admin 22 november, 2003 in Advocatuur. 

DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN TILL KOLLE

Hij was de managing partner van het populairste en meest trendy advocatenkantoor van Nederland, 

Kennedy van der Laan in Amsterdam, toen hij van de ene op de andere dag van het podium 

verdween. Inmiddels heeft zijn oude kantoor beslag laten leggen op zijn woning. Wat ging er mis met 

Till Kolle? 

door Micha Kat 

 
In het rustige en chique Amsterdamse Oud-Zuid, in de Jacob Obrechtstraat, is op nummer 70 sinds 

kort een nieuw advocatenkantoor gevestigd. Heitmann von Meding staat op een glimmend gouden 

bord. Het is het eerste Duitse kantoor in ons land; de andere twee vestigingen bevinden zich in 

Dusseldorf en Munchen. Aan ambities geen gebrek bij dit qua omvang kleine advocatenkantoor: in 

een advertentie medio juni in het Advocatenblad worden ambitieuze plannen aangekondigd voor ?

uitbreiding in andere Europese centra (Milaan, Brussel, Oost-Europa) en strategische allianties in 

Engeland en de VS.? Tot zover weinig nieuws: de advocatuur wemelt van ambitieuze 

wereldveroveraars die dromen van glimmende kantoren met uitzicht over Manhattan of de Londense 

City. Opmerkelijk was slechts de naam van een van de initiatiefnemers: Till Kolle. In maart 2002 

vertrok Kolle namelijk volkomen onverwachts bij het grote Amsterdamse topkantoor (125 advocaten) 

Kennedy van der Laan waar hij op dat moment managing partner (MP) was. Een MP van een 

topkantoor die tijdens zijn bestuursperiode vertrekt terwijl niemand bereid is tot enige uitleg of 

verklaring: dat is niet alleen uniek, maar ook verdacht, heel verdacht. Er werd geroddeld: Kolle zou ?

een greep in de kas hebben gedaan?. Maar niemand wilde iets zeggen. Vijftien maanden lang was het 

vervolgens muisstil rond Kolle. Tot hij dus een paar maanden geleden zijn come-back maakte, nu als 

MP van de Amsterdamse vestiging van Heitmann von Meding. 

We schrijven 19 februari 2002. In het restaurant Rosarium in het Amsterdamse Amstelpark 

presenteert uitgever KSU zijn jaarlijkse Stand van de Advocatuur. Kennedy van der Laan heeft een 

prominente delegatie afgevaardigd met zowel MP Till Kolle als name partner en eminent PvdA-

politicus Eberhard van der Laan. Er valt dan ook wat te vieren: het kantoor staat nummer een op de 

lijst Groei 1998-2002 met een percentage van 140%. Ook onder studenten scoort ?Kennedy? al jaren 

bijzonder hoog, vooral dankzij een uitgelezen marketingstrategie: als eerste advocatenkantoor 

benadrukte Kennedy van der Laan het belang van vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling van zijn 

advocaten. Wat sterk meehielp waren de talrijke trendy ?dotcom-clienten? die de deuren van het 

schitterende en geheel verbouwde kantoor de op de hoek van de Keizersgracht en de Spiegelstraat 

platliepen juist op het moment dat de internethype zijn climax bereikte. En als klap op de vuurpijl 

stond het kantoor dat jaar solo bovenaan op de lijst van de beste IT-kantoren van Nederland op de 

internationaal uiterst gezaghebbende lijst van de Legal 500 (www.legal500.com) waarin de relaxed 
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yet tenacious style that appeals to many clients in the industry uitvoerig werd geprezen. Kennedy 

was kortom hot as hell begin 2002 en dus beklommen Kolle en Van der Laan glimmend van trots het 

podium om een trofee en talrijke loftuitingen in ontvangt te nemen in het vrolijke vooruitzicht van 

een gezellige borrel vol met bobo?s uit advocatenland. Konden ze mooi vertellen dat het kantoor 

reeds na enkele jaren alweer uit het monumentale grachtenpand was gegroeid en juist de 

huurcontracten had getekend voor een nieuw pand op de Haarlemmerweg. Korte tijd later, op 5 april, 

triomfeert Kolle voor het laatst als super-MP in een interview met het Advocatenblad. Een citaat: ?

Belangrijk is ook dat het in de onrust van de laatste jaren bij ons rustig is gebleven. Dat schept 

vertrouwen en versterkt het wij-gevoel.? Het is zijn zwanenzang, want juist op het moment dat dit 

stuk van de persen rolde sloop Kolle met de staart tussen de benen via de achterdeur het topkantoor 

uit, het Nederlandse advocatenwereldje in verbijstering achterlatend. 

Een topadvocaat vervult in Nederland altijd meerdere standaard nevenfuncties: hij is ondermeer 

professor, rechter-plaatsvervanger en hij is lid van het NMI, het Nederlands Mediation Instituut. Kolle 

vervult ze alle drie. Hij is (assistant) professor Intellectuele Eigendom aan de VU en spreekt recht op 

de rechtbank te Alkmaar. Zijn carri?re in de advocatuur begon bij Russell, een ?familiebedrijf? van 

super-netwerkers waarover al decennia lang de meest wilde geruchten de ronde doen maar dat zo 

gesloten is als een oester. Nog deze zomer werd Paul Russell, tevens CDA-senator, op Schiphol 

aangehouden omdat hij een ets van Rembrandt in zijn koffer had zitten zonder enig papier of 

document ter verklaring. Op dit kantoor moet Kolle zijn liefde hebben opgedaan voor kunst die hij 

later bij het schatrijke Kennedy van der Laan naar hartelust kon botvieren: het kantoor onderhoudt 

een kapitale ?huiscollectie? moderne kunst op die mede wordt samengesteld op advies van Rietveld-

docente Dieneke Blom. Ook in zijn praktijk speelt kunst een belangrijke rol: Kolle bond jarenlang 

namens onder andere Italiaanse producenten van designmeubels als Cassina en Vitra de strijd aan 

met de zogenaamde copycats die (ondermeer via advertenties in vrijwel alle Nederlandse kranten) 

illegale kopieen aanbieden van ontwerpers als Josef Hoffmann, Le Corbusier en Gerrit Rietveld. In 

deze zaken bleek dat Kolle zeker lef heeft, want hij beschuldigde de Nederlandse kranten maar liefst 

van heling. ?De krant fungeert immers als doorgeefluk voor illegale praktijken? zo werd uit zijn mond 

opgetekend. Op zijn eigen CV en op de website van zijn kantoor staat verder als specialisme 

vermeld ?Movie and Television?, maar grote zaken van dit soort waarin hij optrad zijn niet bekend. 

Wel stond hij even in de spotlights eind 2000 in een zaak waarin 5400 adoptiekinderen van Foster 

Parents uit Colombia het faillissement aanvroegen van de organisatie omdat ze jarenlang nauwelijks 

geld zouden hebben ontvangen; Kolle stond Foster Parents bij en wist het faillissement af te wenden. 

Na zijn periode bij Russell richt hij te Amsterdam in 1984 samen met Jan van der Steenhoven van 

Stibbe een nieuw kantoor dat vanaf 1986 opereert onder de naam Van der Steenhoven Kolle Gilhuis. 

Eind 1997 vertrekt hij daar, naar eigen zeggen ?omdat hij naar een groter kantoor wilde.? Over dit 

vertrek later meer. Opvallend: het kantoor, nu onder de naam Van der Steenhoven Advocaten, 

concentreert zijn marketing nog altijd op kunst, met name door het fraaie kantoor aan de 

Herengracht tevens in te zetten als expositieruimte voor trendy kunstenaars. Bij Kennedy van der 

Laan maakt hij vanaf 1998 een bliksemcarriere die (vanaf 2001) spoedig leidt tot de hoogte positie 

op kantoor: voorzitter van het DB, het Dagelijks Bestuur, ook wel managing partner genoemd. Tot 

eind maart 2002.  

Juist op het moment van zijn ?Duitse? comeback ruim een jaar later gonst het opnieuw van de 

geruchten. Zo zou er nog altijd een ?enorm financieel conflict? bestaan tussen Kolle en Kennedy van 

der Laan dat hardnekkig elk commentaar blijft weigeren. Maar een van de belangrijkste partners van 

het kantoor begint te lekken. Hij zegt dat Kolle ?enorme verliezen heeft gemaakt op de beurs die hij 

met kantoorgeld heeft willen compenseren?. Kolle zelf geeft telefonisch toe dat er ?nog altijd een 

conflict is over geld? maar zegt zeker te weten ?dat we eruit komen?. Dan komt de partner in kwestie 

met de cruciale tip: Kennedy, zo meldt hij, heeft beslag gelegd op het kapitale pand van Kolle aan de 

Prinses Margrietstraat in Buitenveldert. Maar stukken van het Kadaster bevestigen dit. Het beslag 

blijkt zelfs ?executoriaal? wat wil zeggen dat het pand waarop een hypotheek rust van meer dan ?

1.200.000 bij van Lanschot Bankiers N.V. in de verkoop gaat. This is big chit. Kolle, met wie twee 

telefoongesprekken zijn gevoerd, weigert net als Kennedy van der Laan in te gaan op de aard van 
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zijn conflict met zijn oude kantoor. Wel heeft hij inmiddels een email gestuurd waarin ondermeer 

staat: ?Mijn vertrek bij KvdL indertijd is volledig gebaseerd geweest op zeer persoonlijke redenen. Ik 

ben toen in een zware persoonlijke crisis geraakt met alle consequenties van dien waar ik nu 

langzaam weer uitkom. Ik zeg je dit dus nogmaals zeer vertrouwelijk. Met een publicatie nu is naar 

mijn mening geen enkel journalistiek doel gediend nu het niet om KvdL gaat maar uitsluitend om mij 

persoonlijk. Iedere vorm van publicatie is echter beschadigend en belemmert mijn persoonlijke 

functioneren. Ook in het belang van mijn gezin en mijn omgeving vraag ik je daarom nogmaals 

dringend om niet tot enige publicatie over te gaan. Ik zou je daarvoor zeer dankbaar zijn. Groet, Till.? 

Als een MP van een topkantoor in een ?persoonlijke crisis? raakt, reageert dat kantoor dan door hem 

op de keien te smijten en beslag te leggen op zijn huis? En Kennedy van der Laan is nog wel het 

kantoor bij uitstek dat zich beroept op menselijkheid en persoonlijke aandacht en ontwikkeling! 

Als Kennedy van der Laan wordt geconfronteerd met de stukken van de Kadaster en de vraag krijgt 

waarom het kantoor beslag heeft laten leggen op het huis van zijn voormalig MP, reageert huidig MP 

Gerrard Boot na een stilte van enkele seconden door te zeggen dat ?er zal worden besproken of er 

een reactie kan worden gegeven?. Na enige dagen meldt hij echter dat ?het hier een zaak betreft 

tussen Kennedy van der Laan en Kolle en dat er geen enkele inhoudelijke mededeling wordt gedaan.? 

Klopt het verhaal van Kolle over zijn ?zware persoonlijke crisis?? Boot: ?Hierop reageer ik niet. Het 

enige dat ik wil zeggen is dat het nooit leuk is als een partner weggaat en dat de tijd alle schrammen 

heelt.? De informatie die werd verkregen via de ?lekkende partner? duidt in geen enkel opzicht op 

een ?zware persoonlijke crisis? maar op ordinaire en enorme verliezen op de beurs die Kolle met 

kantoorgeld heeft willen afdekken. 

Tot de geruchten die deze zomer rond Kolle de kop opstaken behoort tenslotte ook het verhaal dat 

zijn vertrek bij het toenmalige Van der Steenhoven Kolle Gilhuis eind 1997 ook het gevolg was van ?

bepaalde onregelmatigheden?. Kolle zelf meldt hierover dat de reden voor zijn vertrek was ?dat hij 

naar een groter kantoor wilde?. Kan Jan van der Steenhoven dit bevestigen? ?Dat hij naar een groter 

kantoor wilde en daarom bij ons is weggegaan is pertinent onjuist. Kolder.? Wat was dan de reden? 

Nu drukt de advocaat zich uiterst voorzichtig uit: ?Het is misgegaan tussen Kolle en ons. Hij hield zich 

niet aan de afspraken die gemaakt waren binnen de maatschap. Het is een man met charisma en 

daarom gun je hem misschien al wat meer, maar op een gegeven moment was het niet meer te 

houden. Ik wil ook wel kwijt dat we erg verbaasd waren dat niemand van Kennedy van der Laan ons 

heeft gebeld toen hij daar de maatschap in ging. Toen hij nog voorzitter werd ook, dachten we hier 

op kantoor zelfs: maar misschien hebben wij alles wel helemaal fout gezien!? Op de vraag of Van der 

Steenhoven Kolle ?een gevaar acht voor de advocatuur? is het even stil. Dan zegt hij: ?Ik zal dat 

tegenover u niet ontkennen.? Tot slot nogmaals Kolle zelf. Waarom heeft Kennedy van der Laan 

beslag gelegd op zijn huis? Kolle: ?Een beslaglegging is het creeeren van zekerheid. Het gaat om 

geld. We zijn bezig met een oplossing. Het heeft allemaal te maken met mijn persoonlijke crisis. Als 

je niet kunt werken, kan dat leiden tot schade. Maar ik ontken met klem dat ik me welk bedrag dan 

ook wederrechterlijk zou hebben toege?igend.?

12 Reacties op “Rise and fall van een topadvocaat”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Nov 2003 om 18:33 

Mijn opmerkingen zijn per abuis als artikel verstuurd. Voor alle zekerheid nogmaals de kanttekening dat 
executoriaal beslag op een onroerende zaak volgens de wet (art. 502 Rv.) vooraf moet worden gegaan door 
een deurwaardersexploit waarbij bevel wordt gedaan om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen.
Dat bevel moet melding maken van de titel uit kracht waarvan het besalg wordt gelegd (lid 2 van art. 502). Als 
de schuldenaar niet voldoet aan het betalingsbevel kan er executoriaal beslag worden gelegd. Het proces-
verbaal van beslaglegging vermeldt de executoriale titel op grond waarvan het beslag wordt gelegd (art. 504 lid 
1 sub b Rv). Dat proces-verbaal moet in de openbare registers worden ingeschreven (art. 505 Rv). Mijn advies 
aan de schrijver (de heer Kat) is dus: raadpleeg de openbare kadastrale registers, waarin het proces-verbaal 
van beslaglegging moet zijn ingeschreven. Uit dat proces-verbaal blijkt op grond van welk vonnis (of andere 
executoriale titel) Kolle aan Kennedy Van der Laan moet betalen. Ook de hoogte van het bedrag dat betaald 
moet worden staat in het proces-verbaal vermeld.Ik lees het wel weer oop jullie interessante website !!
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2.  Anoniem 

24 Nov 2003 om 18:54 

De opmerking van Kolle dat het beslag bedoeld is om zekerheid te “cre?eren”is -natuurlijk- gewoon gelul ! Een 
executoriaal beslag legt de schuldeiser om zich te verhalen op de in beslag genomen onroerende zaak, in dit 
geval het woonhuis van Kolle.De executoriale verkoop geschiedt vervolgens ten overstaan van een notaris op 
de wijze zoals bepaald in de artikelen 514 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Kennedy Van 
der Laan wil derhalve het woonhuis van Kolle kennelijk in het openbaar verkopen. Dat gaat niet door als er 
alsnog een regeling tot stand komt. Er is echter met zekerheid heel veel stront aan de knikker, want anders legt 
een grote maatschap geen executoriaal beslag op het woonhuis van een ex-compagnon. Ik zou dus nog maar 
even verder spitten !!

3.  Anoniem 

27 Nov 2003 om 10:17 

Beste Anoniem,

Mischa de Kat weet heus wel, bijvoorbeeld via zijn clubgenootje en vrind mr. Kaaks, wat een executoriale titel is 
en hoe daarop de hand te leggen. Maar als je bijvoorbeeld in openbare uitspraak nu iets heel saais aantreft, 
bijvoorbeeld dat het gaat om terug te betalen bonussen of leningen,kun je niet meer lekker speculeren en 
voortborduren op smeu?ge roddels en geruchten. Ik geef u op een briefje, u hoort en leest hier nooit meer iets 
over op deze website.

4.  Anoniem 

28 Nov 2003 om 17:25 

En dan te bedenken dat meneer Van der Steenhoven en meneer Kolle dispuutsgenoten zijn en gewezen 
vrienden. Dat dhr. Kolle zich schuldig maakt aan onoorbaar gedrag is nog tot daar aan toe, dat de heer Van der 
Steenhoven zich niet van commentaar onthoud in deze kwestie is beneden peil. Vriendschappen zijn in ieder 
geval voor de heer Van der Steenhoven niets waard, zakenlijk verschil van inzicht c.q. conflict of niet. Iemand 
die het water tot aan de lippen staat, daar snijd men toch niet nog eens de buik bij open?

5.  Anoniem 

28 Nov 2003 om 17:26 

Ik zou inderdaad nog maar even verder spitten maar dan wel omdat het nu gepubliceerde verhaal wel erg 
mager is. 
Ik kan me een interview met Kat herinneren waarin hij zijn strijd tegen NRC rechtvaardigt door te zeggen dat 
daar geen journalistiek wordt bedreven. 
Als bovenstaand artikel exemplarisch is voor Kat’s definitie van journalistiek dan zou de Prive een 
toonaangevend kwaliteits magazine zijn. Walgelijk, er wordt slechts gespeculeerd. De enige bron die kennelijk 
meer info heeft verschaft wenst anoniem te blijven; de held. Onder het motto waar rook is, is vuur is kennelijk 
tot publicatie over gegaan.  
In mijn optiek niet bepaald een staaltje kwaliteitsjournalistiek; en dan druk ik me nog erg vriendelijk uit.

6.  Anoniem 

2 Dec 2003 om 15:20 

ik vind het werkelijk grappig dat hier wordt geimpliceerd dat zoiets als dispuutsgenoten zijn nog iets voorstelt. 
ik ken de leeftijd van de advocaten in kwestie niet, maar tegenwoordig is het corps absoluut niet meer het elite 
clubje dat het zou willen zijn (zelfs ik ben lid geweest!), en de nederlandse advocatuur lijkt mij zeer gebaat bij 
dit inzicht. 
om even pretentieus door te wauwelen: het ouderwetse corporale gedragsmodel als norm voor succes in het 
bedrijfsleven en de advocatuur zal binnen 10 jaar zijn verdwenen. 
natuurlijk zullen nieuwe “old boys” verschijnen, maar die zullen zich in een andere vorm manifesteren dan 
sigaren-rokende grote club leden.

7.  Anoniem 

24 Dec 2003 om 01:02 

” het ouderwetse corporale gedragsmodel als norm voor succes in het bedrijfsleven en de advocatuur zal binnen 
10 jaar zijn verdwenen”

Gelukkig maar! Opgeruimd staat netjes. Afval in de bak.

8.  Anoniem 

29 Dec 2003 om 14:46 

Van de 7 verzonden opmerkingen zijn er kennelijk 3 gewist, waaronder de mijne. Daags na plaatsing van dit 
artikel voorspelde ik reeds dat we er nooit meer wat van zouden horen. Immers, wanneer er inderdaad sprake 
was van een executoriaal beslag was in de executoriale titel naar alle waarschijnlijkheid gewoon te lezen 
geweest waar de zaak om draait. Eigenlijk kon er slechts ??n verklaring zijn voor het feit dat de stukken niet 
waren geraadpleegd, namelijk dat de heer Kat er bewust voor had gekozen om het vonnis te negeren, zodat hij 
nog even vrijelijk kon speculeren. Het feit dat er - ondanks tip van goedgelovige lezers - geen opvolging op dit 
stuk is gekomen, maakt mijn stelling wel erg aannemelijk. Kijken hoe lang deze reactie blijft staan, want het 
NRC is er heilig bij.

9.  Anoniem 
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13 Jan 2004 om 17:52 

‘t Is toch ‘wederrecht- e- lijk’….in strijd met het recht…en niet ‘wederrechte- r-lijk’: strijdig met wat een 
onbekende rechter heeft gezegd….?

10.  Anoniem 

17 Jan 2004 om 09:28 

Geachte heer Kat, 
Als u in deze geen (verdere) schade wil oplopen met betrekking tot uw geloofwaardigheid, hetgeen me voor uw 
andere paradepaardje, de strijd met NRC, toch wel noodzakelijk lijkt, dan is een reactie op bovenstaande toch 
wel het minste wat de lezer mag verwachten. Of heeft de auteur van “slap verhaal” de spijker op de kop 
geslagen?

11.  Anoniem 

8 Apr 2004 om 12:25 

COKE!

12.  Anoniem 

17 Jul 2004 om 15:13 

En wie is u dan?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« NRC heeft affaire-Luyendijk Weer ruineert OM familie »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/28/rise-and-fall-van-een-topadvocaat.html (5 of 5) [3/11/2009 1:11:54 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/28/rise-and-fall-van-een-topadvocaat.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/29/weer-ruineert-om-familie.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


NRC heeft affaire-Luyendijk at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« ING speelt dossiers Arnold Heertje door Rise and fall van een topadvocaat »

NRC heeft affaire-Luyendijk
Gepubliceerd door admin 19 november, 2003 in Media. 

LUYENDIJK DE MOND GESNOERD BIJ NRC

Klokkenluideronline deed de gehele week verwoede pogingen in contact te komen met Joris Luyendijk 

om uit zijn mond te horen waarom hij heeft gebroken met ’s lands voornaamste kwaliteitskrant. 

Zowel via NRC zelf als via zijn persoonlijke email die we wisten te achterhalen en die begint met zijn 

Arabische bijnaam ‘Zjorzj’ zochten we contact. De centrale vraag: was Luyendijk niet pro-Amerikaans 

genoeg om mee te kunnen draaien in het team satelietjournalisten van Buitenlandse Zaken onder 

leiding van chef Hans Nijenhuis, getrouwd met een topambtenaar van dat ministerie? 

 
Na vier dagen proberen kregen we antwoord. Biedt NRC de transparantie die Folkert onlangs nog 

bepleitte in een speech? Nee dus. Noch Luyendijk noch Jensma bleek bereid ook maar een woord 

over deze zaak te zeggen. We moesten het doen met een email van Judith Wammes, Folkert’s 

secretaresse. De tekst: ‘Uw email is doorgestuurd naar de heer Luyendijk. De heer Luyendijk heeft 

mij aangegeven geen behoefte te voelen op uw vragen te reageren.’ 

Er zijn andere bronnen. Een vriend van Luyendijk vertelde ons: “Joris is zeker niet pro-Amerikaans. 

Hij had al een tijdje niet meer zo’n zin om voor NRC te schrijven.” 

Dan het laatste punt: hoe zit het nu met die Amerikaanse concentratiekampen die volgens Luyendijk 

bestaan in de landen rond Irak en waarover hij niet in de NRC mocht publiceren? Zou een primeur 

van jewelste geweest zijn. Weet iemand hier meer van? Hebben buitenlandse kranten hierover 

geschreven? Of is Joris te zeer afgegeaan op partijdige berichtgeving in Arabische media? Let us 

know!

3 Reacties op “NRC heeft affaire-Luyendijk”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  bluesboy 

27 Nov 2003 om 10:32 

typisch NRC. 
Folkert van der J. , proleet eerste uur, laat hiermee weer zien dat transparentie nogal moeilijk is.  
??n ding weet ik wel zeker. Als patriot, dus anti(???)amerikaan, geloof ik zeker in die concentratiekampen 
ergens in de woestijn. Maar het is spijtig dat de journalistiek van het NRC verloederd is tot stof.  
De VS bewijst hiermee dat de slavernij nog steeds niet afgeschaft is. Sterker, slavernij is ‘in’, het is modern.  
Interessant die ‘botsende beschavingen’. Samuel P. Huntington schreef hier ooit iets over, ik geloof dat hij toch 
een beetje gelijk heeft. 
gr. 

2.  Anoniem 

14 Jan 2004 om 13:04 
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NRC heeft affaire-Luyendijk at Klokkenluideronline

Citaat: 

“Maar het is spijtig dat de journalistiek van het NRC verloederd is tot stof.”

En ze stonden erbij en keken er de afgelopen twintig jaar naar,  
de staats-NVJ en veel van de collega-journalisten…

De verloedering zagen ze niet, terwijl ze nu dikwijls tot bedrijfsblinde  
uilskuikens zijn getransformeerd, te laf om hun mond open te trekken.

http://www.indymedia.nl/nl/2004/01/16314.shtml 

De gecensureerde NVJ-leden horen de klokken wel luiden, 
maar wagen het niet te gaan kijken waar de klepel hangt.

Henk Ruyssenaars / Senior correspondent

Zie Hitler & Holland URL - http://tinyurl.com/mif6

3.  Anoniem 

17 Jan 2004 om 20:10 

Er werd me ooit verteld dat er een”beroemde” verslaggever rondzwierf op het PRAVDA.RU forum. Behalve 
gelovers in buitenaardse wezens, antisemieten en complot-theoretici over ieder onderwerp, duiken er af en toe 
realistische nieuwslinks op die het ANP niet halen. In het buitenland oud nieuws, voor Nederland een scoop. Ik 
heb helaas de forumnaam van de betrokken nederlander niet. Ik vraag me af of Zgeorg niet verminkt Russisch 
is ipv Arabisch.

Ik heb even gesearched op het forum. Er duiken artikelen op bij de combinatie “american concentration camps”.

Firecat citeert op 23 12 2003: 
By DEXTER FILKINS The New York Times 
ABU HISHMA, Iraq (news - web sites), Dec. 6 ? As the guerrilla war against Iraqi insurgents intensifies, 
American soldiers have begun wrapping entire villages in barbed wire.
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ING speelt dossiers Arnold Heertje door at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
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« NRC verliest supertalent NRC heeft affaire-Luyendijk »

ING speelt dossiers Arnold Heertje door
Gepubliceerd door admin 16 november, 2003 in Politiek. 

HETZE TEGEN ARNOLD HEERTJE DOOR BETUWELIJN?

de tekst is afkomstig van een anoniemje klokkenluider

De tweede aanval van De Telegraaf op Arnold Heertje, ingezet door de Betuwelijnkliek inclusief de 

ING-bank, is afgelopen weekeind gelanceerd. Heertje is -net als zes andere (emertitus)hoogleraren- 

een fervent tegenstander van de Betuwelijn. In het artikel (De Telegraaf van 15 november)

Volkseconoom met de grote mond grossiert in schulden en conflicten: het ware gezicht van Arnold 

Heertje wordt het dossier dat de ING-bank aan een journalist van de Telegraaf te lezen had gegeven, 

verder uitgediept. Is het normaal dat een bank een dossier van een client aan de media doorspeelt? 

Deze hetze van de belangenverstrengelende organisaties van havenbaronnen, grote banken, het 

Rotterdams Havenbedrijf en megalomane politici tegen Arnold Heertje is getriggerd door een mede 

door Heertje ondertekende oproep tot een moratorium op de bouw en een parlementaire enquete 

over de Betuwelijn uit juni van dit jaar, de grootste politieke beerput van na de oorlog waarvoor de 

verantwoordelijken panisch van angst zijn om ooit verantwoording af te leggen. 

 
Deze oproep van 16 juni 2003 kreeg veel aandacht in de nationale pers. Rond dezelfde tijd 

publiceerde Heertje een column over het criminele beleid rond de Betuwelijn. Hiermee heeft hij zich 

vijanden op de hals gehaald die niet zullen rusten voordat hij in zijn graf ligt. Iedereen weet immers: 

verzet tegen Betuwelijn en Schiphol wordt in dit land afgestrafd met annihilatie. Heertje heeft zijn 

hand overspeeld. Nu de economie maar niet echt wil aantrekken waardoor de wenselijkheid van de 

Betuwelijn nog verder onder druk komt te staan -en de waarschijnlijkheid van een enquete dus 

toeneemt- maakt de lobby zich op Heertje de genadeklap toe te brengen. Ook al omdat de corruptie 

van onze rechterlijke macht anders op onthutsende wijze bloot zal komen te liggen. 

Hieronder de oproep van Heertje en de zes andere hoogleraren en de column.

Oproep tot enquete en adempauze Betuweroute

Rond het hele project Betuweroute hangt vanaf het begin de sfeer van een onjuiste presentatie van 

feiten. In een veel te vroeg stadium werd het politieke besluit tot aanleg genomen zonder dat men 

zich goed rekenschap gaf van alle consequenties en onder een veel te optimistische voorstelling van 

zaken. Zo blijkt het project telkens weer duurder uit te vallen. De wel lucratieve mogelijkheden van 

de binnenvaart zijn structureel genegeerd. Deze vervoerswijze heeft een oppermachtige 

concurrentiepositie op het traject Rotterdam-Ruhrgebied. Alleen al enkele schepen kunnen de 

capaciteit van de Betuweroute aan. Die schepen kunnen met gemak worden gefinancierd uit het 

bedrag van de onderhoudskosten van de lijn.

Procederende bewoners en organisaties kregen bij de Raad van State nul op het rekest. Het Europese 
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Hof van Justitie plaatste onlangs waarschuwende kanttekeningen bij de dubbelrol die de Raad van 

State in deze zaak speelde: als rechter el als adviseur van de overheid. 

In het licht van al deze ernstige mistaxaties is naar onze mening een parlementaire enquete over het 

fiasco van de Betuweroute dringend gewenst. Met die enquete zal direct na publicatie van het 

Algemene Rekenkamerrapport later deze week moeten worden begonnen. Maar van veel groter 

belang dan de schuldvraag is de vraag: hoe nu verder? Voltooien van de Betuweroute in de huidige 

opzet is een garantie op blijvende en jaarlijks oplopende exploitatieverliezen. Tegelijk met het besluit 

tot een parlementaire enquete zal daarom de Tweede Kamer de bouw moeten stopzetten. Tijdens 

deze adempauze kan onderzoek naar betere alternatieven worden verricht. Mogelijk zijn enkele 

miljarden te besparen. Deze middelen kunnen we goed gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij 

valt vooral te denken aan stimulering van de kenniseconomie. Bovendien wordt een halt toegeroepen 

aan de verdere vernietiging van natuur en milieu.

De stelling dat in de besluitvorming het point of no return zou zijn gepasseerd, achten wij volledig 

onbewezen. Het argument van schade-eisen is niet doorslaggevend. Deze zijn wel slecht voor de 

schatkist maar komen, indien toegekend, ten goede aan binnenlandse bouwondernemers en zijn 

daarmee geen verlies voor de nationale economie. Met een moratorium op de bouw ontstaat juist de 

dringend gewenste ruimte te onderzoeken hoe van het reeds aangelegde deel van de Betuweroute 

nog profijt kan worden getrokken. Het spreekt vanzelf dat het Centraal Planbureau in dit onderzoek 

een grote rol zal moeten spelen.

A. Heertje, emeritus hoogleraar economie 

J. Oosterhaven, hoogleraar ruimtelijke economie 

J. Polak, emeritus hoogleraar vervoerseconomie 

A. Pols, hoogleraar planning 

P. Rietveld, hoogleraar vervoerseconomie 

C. Tilanus, emeritus hoogleraar bedrijfskunde 

B. Tromp, hoogleraar politieke wetenschappen

Parlementaire enquete… het moet er van komen!

Door Arnold Heertje

Feenstra is secretaris van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Hij is een geharnaste 

voorstander van de Betuwelijn. Geharnast betekent dat hij voor geen enkele argumentatie vatbaars 

is. Hij ziet alleen maar voordelen, geen nadelen. Terwijl elke dag een van de risico?s van het project 

werkelijkheid wordt, blijft Feenstra volharden in zijn enorme eigenwijsheid.  

Als lid van de Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid was dat ook al het geval. Buitenstaanders 

kregen de indruk dat hij al heel lang in dienst stond van het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam. 

De toenemende betekenis van de binnenscheepvaart voor het vervoer van containers ontkende hij 

glashard. Er was geen technische ontwikkeling, er waren geen grotere binnenschepen in de maak, 

dat er aan Duitse kant geen concrete belangstelling was en is voor de Betuweroute, ontkende hij 

evenzeer. Nog steeds maakt Duitsland geen aanstalten iets aan het project te doen.  

Van de oorspronkelijke opzet zijn inmiddels twee takken verdwenen. Ook dat wordt door Feenstra 

ontkend. Samen met mevrouwe Jorritsma noemt hij de kostenoverschrijding investeringen in milieu 

en natuur. In feite is sprake van een enorme vernietiging aan natuur, milieu en cultuur. Als de 

verdwenen takken wel zouden zijn doorgezet, zou de investering nu een nog groter veelvoud zijn van 

de oorspronkelijke raming van 1,5 miljard gulden. Feenstra ontkent ook het ontbreken van private 

financiers. Hij blijft beweren dat private partijen meedoen of zullen meedoen. Inmiddels dreigen voor 

de overheid grote en toenemende tekorten die ten laste van de belastingbetaler komen. Ook deze 

tekorten worden door Feenstra ontkend. 

De vraag komt natuurlijk op waarom iemand op deze wijze optreedt. Is hij ontzettend dom, 

uitermate ondeskundig of is sprake van bewuste misleiding en kwaadaardigheid? Heeft het 
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Rotterdamse havenbedrijf hem al heel lang aan een touwtje? Ik weet het antwoord niet, maar de 

vragen komen wel op. 

Een lid van de Tweede Kamer hoort zonder last of ruggespraak van derden zijn of haar werk te doen. 

In het geval van Feenstra is daarvan geen sprake. Al heel lang roept hij de schijn op zich in dienst te 

stellen van alle partijen, die enorme financiele belangen hebben bij de Betuweroute. Ik herinner mij 

nog heel goed zijn enorme verzet tegen een nuchtere inventarisatie van het Centraal Planbureau. 

Nog steeds ligt het zeer voor de hand dat onafhankelijke bureau naar het project te laten kijken. De 

rapporten van de Algemene Rekenkamer lieger er ook niet om.  

Dezer dagen bezocht Feenstra regelmatig de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. 

Hij bezweert ze niet in te stemmen met een parlementiare enquete. Hij is er geharnast tegen. Dat 

begrijp ik wel. Het risico van een enquete is voor Feenstra erg groot. Er komt over een breed front 

boven tafel, wat nu nog onder de oppervlakte verborgen is.  

Toch zal het er van moeten komen. De jongere leden van de fractie hebben geen boodschap aan de 

enorme blunders die door Jorritsma, Netelenbos, Kok en niet te vergeten Melkert en May-Weggen 

met betrekking tot de Betuweroute zijn begaan. Zij willen terecht weten hoe dat allemaal kon 

gebeuren.  

Aan de orde kan dan ook de strategische vraag komen, waarom Rotterdam in Europa zo nodig moet 

concurreren met Antwerpen en Hamburg. 

Behalve aan een parlementaire enquete kan ook nog een enquete door de gemeentraad van 

Rotterdam worden gedacht. In Almere gebeurt dit nu naar aanleiding van het totale fiasco van 

Omniworld. Ook een voorbeeld van het mislukken van de publiek-private constructie door onkunde, 

het verstrengelen van belangen en een gebrek aan planning en wanbeleid. De Betuweroute in het 

klein. Vermoedelijk zal Feenstra zich ook tegen een gemeentelijke enquete met hand en tand 

verzetten. Maar daarin schuilt veeleer een aanwijzing dat er veel te verbergen is, dan dat hij een 

liefhebber van de waarheid is. Het wordt tijd in mijn archieven te duiken!

7 Reacties op “ING speelt dossiers Arnold Heertje 
door”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

18 Nov 2003 om 13:44 

Heertje word ervan beschuldigd banken die hem geen lening willen geven in zijn columns af te kraken. Dat kan 
best waar zijn. Maar als hij er onfrisse praktijken op na houd, kan hij niettimin gelijk hebben wat betreft de 
betuwelijn. 
Wat is de waarheid, als de wederzijds gegooide modder word weggeschraapt?

2.  Anoniem 

18 Nov 2003 om 14:42 

Zonder fan te zijn van Heertje: het oplaten van ballonnetjes over neo-nazisme, ruziezoeker, eigenwijsheid en 
onbewezen laakbaar gedrag heeft nog niet zo lang geleden een politieke moord veroorzaakt. En gooien met 
modder via de Telegrof is wel een heel slechte verdediging van de eerbaarheid van banken ,toch? Een 
parlementaire enquete wordt steeds aantrekkelijker.

3.  Anoniem 

20 Nov 2003 om 17:17 

Opmerkingen van A.L.H.R.Gerla d.d. 20 november 2003 n.a.v. het artikel over de hetze van de Betuwelijnlobby 
tegen de heer A. Heertje.

1. Verantwoordelijkheid voor deze stek.

Voor zover ik kan zien wil de eigenaar van deze stek onbekend blijven. Dat is een belangrijk nadeel want voor 
de ontvangst van opinierende en stellingnemende teksten is het gewoonlijk zeer terzake wie er achter steekt. 
Anonimiteit is ook weigering verantwoording af te leggen. Naast de eigenaar stellen zich ook de leden van de 
“ploeg gelouterde journalisten” in een kwaad daglicht door anoniem te willen blijven. Dit laatste zou niet 
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noodzakelijkerwijs het geval behoeven te zijn als de eigenaar zich beschikbaar zou houden voor verantwoording 
over de inhoud van de artikelen, maar nu dat niet zo is zitten de gelouterde journalisten m.i. fout.

2. Technische rariteiten in deze stek.

Ik heb mijn naam geregistreerd op 17 november 2003, en ik sta dan ook genoemd op het thuisblad van deze 
stek als recent geregistreerde gebruiker. Maar deze stek houdt tevens bij wie er op dit moment verbonden zijn, 
en daar sta ik niet bij als geregistreerd gebruiker die op dit moment verbaonden is. In een omgeving waar toch 
al onnodig geheimzinnig wordt gedaan is de gesignaleerde onduidelijkheid zeer ongewenst. Is zo’n 
geregistreerd gebruiker trouwens hetzelfde als een lid of een member ? En wat zijn die voordelen die ik nu kan 
genieten ? 

3. Het artikel over de heer Heertje.

Met betrekking tot het artikel over de heer Heertje handelen de eigenaar en de ploeg journalisten van 
Klokkenluider Online wel zeer ongelukkig. In de kop boven het artikel is nog wel een vraagteken gezet achter 
de mededeling dat De Telegraaf en ING een hetze voeren vanwege het betuwelijnstandpunt van de heer 
Heertje, maar in de tekst wordt dit vraagteken weggelaten en gaat het om een categorische mededeling. De 
bedoelde mededeling bevat de hoofdzaak van het artikel.

4. Ideologisch spagaat.

M.b.t. die hoofdzaak van het artikel wordt mij persoonlijk als ‘t ware een ideologische spagaat aangewreven: 
enerzijds heb ik meegewerkt aan de “hetze van de Betuwelijnlobby tegen de heer Heertje” door antwoorden te 
geven aan De Telegraaf en er in toe te stemmen dat die antwoorden gepubliceerd zouden worden, maar 
anderzijds ben ik het geheel eens met het standpunt dat de Betuwelijn beter niet zou worden aangelegd en nu 
die aanleg al onderweg is deze beter zou worden onderbroken. Ik ben het ook geheel niet eens met 
standpunten van medewerkers van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) in deze en parallelle 
kwesties zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte en ook de verzelfstandiging en latere privatisering van het 
GHR. Al deze ontwikkelingen vertonen m.i. een groot democratisch tekort en ze zijn ook zakelijk slecht voor 
Nederland. 

Heb ik mijzelf er nu laten inluizen door mij te laten gebruiken, het mag wel misbruik heten, door een lobby 
waarvan ik het doel niet steun ?

Wel nee !

5. De kwestie heer Heertje 

De eigenaar van deze webstek en de ploeg gelouterde journalisten zouden er beter aan doen de artikelen over 
de heer Heertje in De Telegraaf te lezen en, als de zakelijke inhoud ervan hen interesseert, daar eventueel op 
in te gaan. Die artikelen gaan over fraude en verduistering.

A.L.H.R.Gerla 

4.  Anoniem 

21 Nov 2003 om 22:45 

Inderdaad maar zijn gelijk krijgen of halen is een andere zaak je moet je eerst ontdoen van Arie Gerla, dat is 
niet makkelijk, maar als je lange adem hebt dan komt er een dag dat Arie weet het is mij te heet.

5.  Anoniem 

24 Nov 2003 om 20:09 

Komisch dat hier in deze discussie de term riooljournalistiek valt. Dat was volgens mij de aanleiding van dit 
topic. Rare wereld waarin we leven: journalisten die zich (aangezet door partijen? -let op het vraagteken!) alle 
vrijheid toe-eigenen om mensen te beoordelen en te beschadigen, anderen dat recht ontzeggen onder het 
uitslaken van ‘extreem rechts-kreten, en zware jongens die redacties beschieten…… Geen wonder dat het 
internet steeds voller wordt.

Inmiddels gaat het gerucht dat Heertje zich niet op zijn kop laat zitten en van zich zal laten horen. Hij schijnt 
momenteel dat interessante archief van hem uit te pluizen.

6.  strovolos 

15 Jan 2004 om 16:10 

waar is dat artikel dan te vinden, in het archief van de telegraaf in elk geval niet.

7.  Geert 

27 Mrt 2004 om 10:03 

De Betuwelijn ook onder Kok. 
Kok nu aangesteld als Economy Fighter. 
Zijn opdracht: zorg er voor dat Europa op economisch gebied de USA verslaat. 
Zijn werkterrein: Europa tegen de USA, de rest van de wereld wordt niet genoemd. 
Who the hell is Kok? 
Kok is een agitator, staande op een bierkratje te Rotterdam - de economische motor van Nederland - zijn keel 
schor schreeuwend tegen de Rotterdamse werkers om toch maar vooral te gaan staken, NIET te blijven werken 
voor de kapitalistische uitzuigers.  
Kok, de zogenaamde socialist, met nu het maximum aantal commissariaten, nog steeds de agitator, met door 
de jaren wat afgenomen stemvolume, nu het voortouw nemend om de Europeesche economie op het eerste 
plan te brengen. 
Als het niet zo treurig was, zou ik me bescheuren. 
De rest van de wereld? 
Die komt gewoon naar Europa! (en de USA) een graantje meepikken in hun wanhoop. Omdat ze nog steeds niet 
genoemd worden. En wij hebben het nog steeds niet in de gaten. Wij bouwen idiote Betuwelijnen, nieuwe 
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straaljagers als de JSF, een concurerend satellietsysteem TEGEN de USA (Gallilei) en laten de rest lekker 
stikken. 
Als het niet zo treurig was… 
Pagina’s 512 t/m 520 “No cure-no pay Contra De Staat der Nederlanden” 
Geert Theunisse
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Gepubliceerd door admin 14 november, 2003 in Media. 

JORIS LUYENDIJK VERLAAT NRC HANDELSBLAD

Joris Luyendijk, deskundige op het gebied van Islam en Midden-Oosten en voormalig correspondent 

van NRC in Israel en de bezette gebieden, heeft de krant de rug toegekeerd. Na berichten hierover 

van klokkenluiders bij NRC van al enige maanden geleden wordt dit nu ook bevestigd door chef 

Buitenland Hans Nijenhuis. “Joris is thans een boek aan het schrijven in een instituut. We weten niet 

of hij terugkomt, maar hij blijft lid van de NRC-familie. Als hij een aanbieding krijgt, bijvoorbeeld om 

een televisieprogramma te presenteren, zal hij dat zeker doen. Het is jammer dat het zo loopt, maar 

we kunnen mensen niet met ijzeren kettingen aan de krant vastketenen”. 

 
Luyendijk geldt als een van de grootste talenten van de Nederlandse journalistiek. Juist in deze tijden 

waarin het wereldnieuws focust op Islam en het MO zou NRC hem als nimmer te voren hebben 

kunnen gebruiken. Volgens bronnen bij NRC is de reden voor het vertrek dat Luyendijk niet vrijuit 

mocht schrijven en consequent werd gedwongen pro-Amerikaanse posities in te nemen. In een 

uitzending van Buitenhof vertelde Luyendijk ooit met veel nadruk dat de Amerikanen in landen rond 

Irak martelkampen hadden ingericht voor Al Qaida-verdachten. Presentator Paul Witteman verzuimde 

op dat moment de enige goede vraag te stellen: waarom hebben we dat niet kunnen lezen in jouw 

krant? Nijenhuis zegt desgevraagd: “Dat van die kampen is wel in de krant gemeld”. Heeft Joris 

Luyendijk ooit een verhaal aangeboden over de Amerikaanse martelkampen dat is geweigerd? 

Nijenhuis: “Dat is niet gebeurd”. Nergens de archieven kan echter een verwijzing naar deze kampen 

in NRC worden aangetroffen. De vrouw van Hans Nijenhuis bekleedt een hoge positie bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken dat als standpunt heeft: steun voor de VS. Een factor is dit verhaal 

is ook dat Luyendijk in Israel betrokken was bij een bomaanslag en slechts door een wonder van 

hogerhand ongedeerd is gebleven.  

Het is bij NRC al eerder voorgekomen dat een buitenlandredacteur werd gecensureerd. Frank 

Westerman kreeg van zijn toenmalige chef Maarten Huygen een verbod te schijven over Srebrenica 

na een amice-briefje aan de krant van Joris Voorhoeve. Ook Westerman vertok uiteindelijk bij NRC 

Handelsblad 

We proberen dit stuk zo spoedig mogelijk te updaten met commentaar van Joris Luyendijk zelf. Blijf 

de site volgen!
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1.  Anoniem 

18 Mrt 2004 om 10:40 

per 17 -3 -2004 stond er nog een aardig artikel van Joris in de NRC, is huij nu weg of niet ??

2.  Anoniem 

13 Aug 2006 om 11:42 

Dit is het geval met een anti-NRC roddelsite waar het verhaal wordt verspreid dat ik met ruzie ben weggegaan 
bij NRC Handelsblad. Het is allemaal te suf voor woorden, maar ik heb er last van want wie mijn naam googlet 
krijgt ook deze site te zien. En niet iedereen blijkt door de onbetrouwbaarheid van die site heen te kijken.

Dus toch maar even op ingaan: Het verhaal is pure rook. Vaak bevatten roddels een deel waarheid en een deel 
verzinsels, maar dit is van A tot Z verzonnen. Ik heb dat ook al eens uitgelegd aan de beheerder van die 
roddelsite, maar tot een rectificatie is het niet gekomen. En dat voor iemand die NRC juist verwijt dat het nooit 
fouten toegeeft.

De waarheid is dat ik ben gestopt als correspondent omdat ik na vijf jaar eens wat anders wilde doen, en ik 
weer een tijd in mijn vaderland wilde wonen. Het is een weinig spectaculaire reden, maar de werkelijkheid is 
zelden spectaculair.

3.  Anoniem 

15 Aug 2006 om 17:23 

Misschien is het wel zo sympathiek om correct te blijven. Uw artikel zit vol giftige roddels van het niveau Prive. 
Is dat nou online klokkenluiden?

4.  Anoniem 

17 Aug 2006 om 01:11 

Grappig Joris, dat je nu zelf reageert, maar dat er nog wel goed schuin onder dit artikeltje staat: Wacht op 
reactie van Joris Luyendijk zelf!

Maargoed, wist niet tot het lezen van je boek dat je ¨met ruzie¨ zou zijn weggegaan. Gelukkig niks van waar 
dus.

Dat internet toch… niet te vertrouwen.. :)  

Thijs

5.  Anoniem 

17 Aug 2006 om 01:13 

Grappig Joris, dat je nu zelf reageert, maar dat er nog wel goed schuin onder dit artikeltje staat: Wacht op 
reactie van Joris Luyendijk zelf!

Maargoed, wist niet tot het lezen van je boek dat je ¨met ruzie¨ zou zijn weggegaan. Gelukkig niks van waar 
dus.

Dat internet toch… niet te vertrouwen.. :)  

Thijs

(Excuses voor het dubbel plaatsen)

6.  Anoniem 

5 Sep 2006 om 15:11 

In bijna iedere taal heb je wel een uitdrukking in de trant van: Waar rook is, is vuur.

Vaak klopt dat, maar soms is er rook omdat iemand rook heeft gemaakt in de hoop dat anderen zullen denken: 
hé rook, daar zal dan ook wel vuur zijn.

Dit is het geval met een anti-NRC roddelsite waar het verhaal wordt verspreid dat ik met ruzie ben weggegaan 
bij NRC Handelsblad. Het is allemaal te suf voor woorden, maar ik heb er last van want wie mijn naam googlet 
krijgt ook deze site te zien. En niet iedereen blijkt door de onbetrouwbaarheid van die site heen te kijken.

Dus toch maar even op ingaan: Het verhaal is pure rook. Vaak bevatten roddels een deel waarheid en een deel 
verzinsels, maar dit is van A tot Z verzonnen. Ik heb dat ook al eens uitgelegd aan de beheerder van die 
roddelsite, maar tot een rectificatie is het niet gekomen. En dat voor iemand die NRC juist verwijt dat het nooit 
fouten toegeeft.

De waarheid is dat ik ben gestopt als correspondent omdat ik na vijf jaar eens wat anders wilde doen, en ik 
weer een tijd in mijn vaderland wilde wonen. Het is een weinig spectaculaire reden, maar de werkelijkheid is 
zelden spectaculair.

7.  Anoniem 
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7 Nov 2006 om 11:06 

niet rageren op anonieme berichten
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Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten
Gepubliceerd door admin 8 november, 2003 in Rechterlijke macht en Politiek. 

DE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN HENRY MEIJDAM

In de risicoparagraaf van de begroting van de Provincie Noord Holland voor 2004 staan twee claims 

van bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol. Over een van deze claims lezen we: “Door het onthouden 

van goedkeuring aan het wijzigingsplan van de gemeente Haarlemmermeer loopt de provincie het 

risico dat projectontwikkelaars de opgelopen schade op haar zullen verhalen. Ondersteund door twee 

vernietigingen van de Raad van State is inmiddels een schadeclaim ingediend van 21,3 mio Euro. Die 

is recentelijk verhoogd tot 118,5 mio Euro”. Op 20 november zijn de pleidooien (rechtbank Haarlem) 

in deze voor de provincie hachelijke zaak die de complete provinciale begroting in het honderd dreigt 

te laten lopen. De verantwoordelijke voor het onthouden van de provinciale goedkeuring aan de 

wijzigingsplannen is gedeputeerde en beoogd VVD-partijvoorzitter Henry Meijdam. 

 

Henry Meijdam Als gedeputeerde met portefeuille Schiphol heeft Meijdam in 2000 en in 2002 

eigenmachtig besluiten voorgekookt die het Chipshol onmogelijk maakten een 

bedrijvenpark te ontwikkelen bij Schiphol. Dit terwijl de gemeente Haarlemmermeer in 2000 

instemde met de plannen van Chipshol en ook de provincie zelf zich in eerdere overeenkomsten en 

convenanten gebonden had verklaard aan het geven van medewerking aan de plannen van Chipsol 

voor met name het Groenenberg-terrein in Schiphol-Rijk. Vooral op grond van deze gewekte 

verwachtingen heeft de Raad van State (RvS) tot twee keer toe gehakt gemaakt van de beslissingen 

van de provincie waardoor de claim van 20 november door juristen als zeer kansrijk wordt gezien. 

Een verzwarende omstandigheid is nog, dat de provincie een door de RvS opgelegde termijn 

waarbinnen na de eerste afkeuring van het wijzigingsbesluit in 2000 een beslissing moest worden 

genomen heeft laten verlopen waardoor de schade voor Chipshol sterk toenam. Hoe heet deze 

aardappel de provincie inmiddels in de mond ligt, blijkt wel uit de uitvoerige reactie van Commissaris 

van de Koningin Borghouts op een eerdere publicatie over de claim op deze website. Ook stelde de 

SP-statenfractie op 4 november vragen naar aanleiding van hetzelfde artikel.

Twee van deze vragen gaan over de mate waarin Meijdam de staten heeft geinformeerd over de 

claim: die informatie was nihil. En dat terwijl Meijdam niet alleen als gedeputeerde verantwoordelijk 

is voor de donkere financiele wolken die zich boven de provincie samenpakken, maar ook door tal van 

belangenverstrengelingen negatieve aandacht op zich vestigt. Zo is Meijdam voorzitter van het 

Bestuursforum Schiphol, het beleidsorgaan achter de SADC (Schiphol Area Development Company), 

het bedrijf dat hevig met Chipshol concurreert in het ontwikkelen van bedrijvenparken rond Schiphol. 

In Bestuursforum en SADC nemen drie overheden deel (de gemeenten Amsterdam en 

Haarlemmermeer en de provincie Noord Holland) en Schiphol. Met twee van deze participanten heeft 

Meijdam een hechte relatie: met de provincie als gedeputeerde en met Schiphol als voorzitter van het 

Schadeschap Schiphol. Meijdam lijkt zijn politieke macht te gebruiken om een partij te benadelen die 
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concurreert met ondernemingen (SADC, Schiphol) waarbij hij zelf functies bekleedt. Daarbij gaat hij 

gezien de oordelen van de RvS juridisch zwaar over de schreef waardoor de provincie in 2004 enorme 

schade dreigt te lopen. Eind november, daags na de rechtzaak in Haarlem, beslist de VVD of Meijdam 

partijvoorzitter wordt.

18 Reacties op “Henry Meijdam’s dubbele en 
driedubbele petten”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Runny 

5 Nov 2003 om 02:10 

zo juist meneer Vos een e-mail gestuurd met het verzoek to nadere informatie om ook in aanmerking te komen 

voor een vrijwaringsbewijs :-)

2.  Runny 

5 Nov 2003 om 02:18 

oh, ik krijg al een “out of office autoreply” van meneer Vos en die gaat als volgt:

Helaas ben ik niet in de gelegenheid uw mailbericht te lezen. Graag verwijs 
ik u door naar Gees Hummel/Michiel Ploeg (back-office van Prisma 
033-4221211)

****************************************************************** 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ministerie van Justitie. 
******************************************************************

Bellen dus!

3.  HansCramer 

6 Nov 2003 om 14:20 

Ik denk, dat de heer Vos met de hele zaak niet zo veel heeft te maken. Het grote toedekken is indertijd 
begonnen toen het zonneklaar duidelijk werd dat onze voormalige Anti - Revolutionaire Minister-President 
Barend Biesheuvel bij een fraude rondom de handel in vlees betrokken bleek.

HansCramer

4.  Anoniem 

6 Nov 2003 om 19:56 

weet je meer van de rol van biesheuvel?

5.  HansCramer 

14 Nov 2003 om 00:32 

Niet meer dan wat destijds en recent over deze zaak in de pers te lezen viel. 
Opvallend was dat ??n van de Vleesmeesters zei, dat mensen van allerlei slag, zoals onder meer de Minister-
President, het zo leuk vonden als hij wat duizendjes in hun zak lieten glijden.

Destijds heeft deze zaak veel aandacht + publiciteit getrokken, en opeens viel er een doodse stilte die vrijwel 
niet meer doorbroken werd. De discussie is nu pas weer op gang gekomen. De hemel is geprezen voor het 
internet, anders wisten we nog niet veel meer en werd alle ongerechtigheid, alle corruptie, alle nepotisme en 
noem verder alle rottigheid maar op, met de mantel der liefde toegedekt!

6.  HansCramer 

14 Nov 2003 om 00:36 

Er staat mij bij, dat op de site van Theao van Gogh destijds, zeker enige jaren geleden, een zeer omvangrijk 
dossier over deze zaak is geplaatst. 
Ik herinner mij dit dossier als zeer onthullend en stonk de hele zaak ; een beerput was er NIETS bij!! 
Dossier moet ergens nog wel te vinden zijn, denk ik zo.

Hans C

7.  touwvlechter 
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21 Nov 2003 om 09:31 

Wow, kun je zo’n vrijwaringsbewijs ook online bestellen bij Prisma? Je weet immers maar nooit wanneer hij van 
pas komt.

8.  Anoniem 

23 Nov 2003 om 00:31 

Idd, http://www.theovangogh.nl/chipshol.html; inleiding even gecopieerd:

xxxxxxxxxxxxxxxx 
De accountant en de grond rond Schiphol

Vader en zoon Poot hadden een droom. Rond Schiphol zou een hypermodern bedrijvenpark moeten verrijzen. 
Maar de grond steeg zo snel in waarde, dat tal van kapers op de kust geen boodschap hadden aan verheven 
vergezichten en liever snel wilden cashen. Het resultaat: 55 juridische procedures en een ontluisterende rol 
voor Coopers & Lybrand (thans PricewaterhouseCoopers).

Naam en adres schrijver bij redactie bekend 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dacht eerst dat Paul Ruijs (frequent gastschrijver bij TvG) er ook eea over geschreven had, inclusief dat lange 
artikel, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. 
(tenzij hem nou juist hier de grond te heet onder de voeten werd, maar die indruk maakt’ie in zijn andere 
artikelen ook niet echt….:))

–  
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand 
is sometimes far less intelligent than 
the inability to understand

 
[note: ‘a-one’ & ‘en-el’!]

9.  Anoniem 

23 Nov 2003 om 00:50 

(even opnieuw, [antwoord] ipv [opmerking] maakt dat deel van de thread blijkbaar niet direkt leesbaar)

Idd, http://www.theovangogh.nl/chipshol.html; inleiding even gecopieerd:

xxxxxxxxxxxxxxxx 
De accountant en de grond rond Schiphol

Vader en zoon Poot hadden een droom. Rond Schiphol zou een hypermodern bedrijvenpark moeten verrijzen. 
Maar de grond steeg zo snel in waarde, dat tal van kapers op de kust geen boodschap hadden aan verheven 
vergezichten en liever snel wilden cashen. Het resultaat: 55 juridische procedures en een ontluisterende rol 
voor Coopers & Lybrand (thans PricewaterhouseCoopers).

Naam en adres schrijver bij redactie bekend 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dacht eerst dat Paul Ruijs (frequent gastschrijver bij TvG) er ook eea over geschreven had, inclusief dat lange 
artikel, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. 
(tenzij hem nou juist hier de grond te heet onder de voeten werd, maar die indruk maakt’ie in zijn andere 
artikelen ook niet echt….:))

–  
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand 
is sometimes far less intelligent than 
the inability to understand

 
[note: ‘a-one’ & ‘en-el’!] 

10.  Anoniem 

23 Nov 2003 om 16:13 

Het is werkelijk ongelovelijk dat zulke praktijken onder onze neus plaatsvinden. Het feit dat dit niet het nieuws 
haalt, is op zich al vreemd gezien de betrokkenen: SOBI (Lakeman), Chipshol, Schiphol, de Provincie Noord-
Holland, SADC en ga zo maar door.

Ik ben benieuwd of hier na eind november wel koppen gaan rollen. Dit soort belangenvertrengeling vraagt om 
actie. Vinden jullie het ook niet vreemd dat dit zo weinig aandacht krijgt. Het lijkt wel een doofpot.

Trouwens, als in het verhaal van Theo van Gogh een kern van waarheid zit, verwachtte ik eigenlijk wel meer 
ophef: http://www.theovangogh.nl/chipshol.html
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T.L.

11.  Anoniem 

23 Dec 2003 om 18:13 

Het Nos Journaal van 20 november 2003 had dit onderwerp ook, maar dat is nu “geblokkeerd” (zie www.
beeldengeluid.nl)

12.  Anoniem 

23 Dec 2003 om 18:14 

(en nog veel meer censuur is hier: opgesomd)

13.  Anoniem 

4 Jan 2004 om 23:07 

bedoel je dat bepaalde items bij beeld en geluid officieel geblokkeerd zijn voor hergebruik?

14.  Anoniem 

6 Jan 2004 om 13:00 

Jazeker, kijk even op borrelpraat.blogspot.com (net voor Kerstmis). O.a. heel veel items over Fortuyn, 
Srebrenica, e.d. mogen niet worden opgevraagd.

15.  arjan 

8 Jan 2004 om 15:35 

Telegraaf: 

Opsporingsambtenaren gehoord in zaak De Kroes

AMSTERDAM - De rijksrecherche heeft de afgelopen weken in verband met de zaak-De Kroes behalve Eddy de 
Kroes zelf ook officier van justitie H. Vos, een politieofficier en een huisvriend van De Kroes verhoord. Dat heeft 
advocaat G. Spong van de Wassenaarse multimiljonair donderdag gezegd. Volgens Spong heeft geen van de 
betrokkenen zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit en is er van omkoping geen sprake. 

De rechter veroordeelde De Kroes in 1985 tot twee jaar cel voor een fraude met partijen vlees. Hij was toen 
topman bij slagerijketen De Vleeschmeesters. Om onduidelijke redenen zat hij de straf nooit uit. Het Openbaar 
Ministerie (OM) begon in september te onderzoeken hoe De Kroes aan kwijtschelding van zijn celstraf kwam. 

Een woordvoerder van het landelijk parket wilde niet bevestigen dat de rijksrecherche het viertal verhoord 
heeft. Hij kon ook niets zeggen over een eventueel verhoor van andere personen. De zegsman verwacht wel 
dat het onderzoek voor de rechtszitting op 29 januari in Den Haag is afgerond. 

Uit de verhoren is volgens Spong een gedetailleerd beeld ontstaan wat de relatie was tussen de diverse 
betrokkenen. De huisvriend van de familie De Kroes, A. Dingjan, legde volgens de advocaat ten tijde van de 
veroordeling contact met officier van justitie Vos en de politieofficier die destijds werkzaam was in Den Haag. 
Dit leidde uiteindelijk tot een brief, ondertekend door Vos, waarin staat dat de Wassenaarse zakenman zijn straf 
niet hoeft uit te zitten. 

De Kroes zou volgens Spong van die contacten niets geweten hebben. De advocaat wil verder nog geen 
mededelingen doen over de exacte gang van zaken rond de veroordeling van De Kroes. Hij benadrukt echter 
dat “de officier van justitie destijds te goeder trouw en naar eer en geweten heeft gehandeld”. 

De Kroes werd eind augustus 2003 aangehouden naar aanleiding van een aankondiging van het tijdschrift 
Quote. Dat gaf aan een artikel over De Kroes en de fraude met het vlees te publiceren. In het artikel kwam de 
verjaringstermijn, die mogelijk afloopt in november 2004, ter sprake. De Kroes kwam na zijn aanhouding met 
de gewraakte brief op de proppen. Hij is hangende het onderzoek op vrije voeten gesteld. 

16.  Anoniem 

2 Mei 2004 om 21:23 

Is het met het oog op deze affaire tever gezocht om vanwege de treffende naamovereenkomst een relatie te 
zien met de firma Vos die een zo indrukwekkende rol heeft gespeeld bij de export van een giftige grondstof 
waardoor 60 Haitiaanse kinderen om het leven kwamen en waarvan de rechtzaak ook geen doorgaan vond door 
“bemiddeling” van justitie?

17.  Anoniem 

4 Mei 2004 om 00:03 

Aangezien ik er in de journaals/kranten weinig to nix over terug kan vinden ben ik oh zo benieuwd of er iemand 
bekend is wat het Openbaar Ministerie nu met de kwestie Vos gaat doen? Of kan dit zo maar…. 

Bij een schaduwboekhouding in, bijvoorbeeld, de bouwsector spreekt het ganze Justitieland van een SCHANDE, 
maar bij een ’schaduw-gratie-boekhouding’ binnen het Openbaar Ministerie blijft het verdacht, en naar mijn 
idee eng, stil !!
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18.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 21:33 

Ik wil hier nog even opmerken dat de provincie noord holland spoedig ten onder zal gaan door een 
ineenstorting van het ambtelijk apparaat; dit wordt veroorzaakt door de reorganisatie en de outsourcing
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« Groen Links en SP onder extremistisch vuur Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten »

Waar is de mogelijk corrupte OvJ Hans Vos?
Gepubliceerd door admin 4 november, 2003 Geen categoriein . 

OP BEZOEK BIJ MR. HANS VOS DIE CRIMINELEN UIT DE CEL HOUDT

Eddy de Kroes, de voormalige topman van de slagerijketen ‘De Vleeschmeesters’, zal het worst 

wezen hoe vaak hij nog wegens fraude wordt veroordeeld. Hij beschikt immers over een persoonlijk 

door officier van Justitie mr. H.M. Vos ondertekend ‘vrijwaringsbewijs’ op grond waarvan hij de 

gevangenisstraf waartoe hij tot drie keer toe veroordeeld is niet hoeft uit te zitten. Vos is momenteel 

directeur van de Dienst Prisma van het ministerie van Justitie dat als kerntaak heeft ‘Het effectief 

prikkelen van rechterlijke organisaties tot continue verbeteringen’. De internetsite www.prismaweb.nl 

spreekt in dit verband over ‘prismaproducten’ en over ‘klantwaarderingsonderzoeken’. 

 
Merkwaardig genoeg is het nog niet bekend of ook het product ‘vrijwaringsbewijs voor detentie’ bij 

Prisma te koop is. Laat staan dat Justitie een duidelijk prijsbeleid voert met betrekking tot dit 

commercieel zeer interessante product dat vooral kapitaalkrachtige doelgroepen zal aanspreken en 

zeker tot een verhoogde klantenwaardering zal leiden. Dat het bewuste stuk nergens in ons wetboek 

van Strafvordering voorkomt en een fantasieproduct is dat is ontsproten aan het brein van een 

waarschijnlijk corrupte officier, ach, wat zou dat?

Hans Vos Media die contact opnamen met de Dienst Prisma kregen maandenlang te horen, dat 

de heer Vos ‘met vakantie is’. Klokkenluideronline liet het er niet bij zitten en toog 

naar Prismagebouw aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort voor nader onderzoek, iets wat de 

reguliere media niet kunnen of niet durven, spreekbuis als ze zijn geworden van Justitie en overheid. 

Als vermeende sollicitant wist onze verslaggever het zwaar beveiligde gebouw binnen te dringen. Dat 

was relatief eenvoudig, want er melden zich de laatste tijd nogal wat sollicitanten bij Prisma. 

Vermoedelijk heeft dat te maken het genereuze vakantiebeleid van de dienst. De simpele vraag of 

directeur Vos toevallig al terug is van vakantie, bleek voldoende om iedere Prisma medewerker 

volledig op tilt te laten springen. Laat staan dat men de vraag wilde beantwoorden of de 

‘vrijwaringsbewijzen’ tegen gevangenisstraf onder een legesbesluit vallen of dat de prijsvorming aan 

individuele officieren van Justitie wordt overgelaten. Weinig verassend: het complete Prisma- 

personeel blijkt een spreekverbod opgelegd te hebben gekregen in de affaire Vos-Eddy de Kroes. Een 

medewerker verklaart buiten op de parkeerplaats, dat Hans Vos niet eens is geschorst en zijn werk -

het bedrijfsmatiger laten werken van rechterlijke organisaties- inmiddels heeft hervat. ‘Ik schaam me 

helemaal kapot’ aldus de medewerker, die er vervolgens vandoor ging alsof het complete 

clientenbestand van Justitie achter hem aan zat. Namens het OM bevestigt woordvoerder A. van het 

Erve dat Vos weer aan het werk is. “De Rijksrecherche doet thans onderzoek naar de hele gang van 

zaken rond de executie van de srtaf van De Kroes. Vos is in dat onderzoek geen verdachte.” Het 

onderzoek wordt geleid door Paul Frielink, OvJ Rijksrecherche.

Klanten van Justitie die een offerte willen aanvragen voor de speciale producten van mr. Hans Vos, 
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Gepubliceerd door admin 24 oktober, 2003 in Politiek en Advocatuur. 

AGNES VAN AARDENNE LUCHT HAAR HART:

JELTJE VAN NIEUWENHOVEN HIELD ‘MOEILIJKE KAMERVRAGEN’ WEG BIJ PAARS.

Door Pamela Hemelrijk 

Het was onder de Paarse kabinetten schering en inslag dat gevoelige schriftelijke kamervragen in de 

doofpot verdwenen. De kamervoorzitter heeft formeel de bevoegdheid om schriftelijke vragen te 

onderscheppen ‘indien daartegen overwegende bezwaren bestaan’. Zo staat het in het Reglement van 

Orde. Deze bepaling werd echter regelmatig ‘opgerekt’ om de regering buiten schot te houden. 

Volgens Agnes van Aardenne, toen CDA-kamerlid, thans staatssecretaris 

Ontwikkelingssamenwerking, werden vragen aan het kabinet-Kok door kamervoorzitter Jeltje van 

Nieuwenhoven regelmatig ‘onderschept’. 

 
Dat gebeurde onder andere met twee cruciale vragen aan minister De Grave van Defensie, die op 18 

november 1998 werden ingediend door Van Aardenne (CDA), Harrewijn (Groen Links), Van Bommel 

(SP), Albayrak (PvdA) en Stellingwerf (RPF). In een van deze vragen ging het om de integriteit van 

de vice-president van de Centrale Raad van Beroep, mr. H.A.A.G Vermeulen. Hij zou, als hoogste 

ambtenarenrechter, uiterst aanvechtbare ontslagprocedures hebben gesanctioneerd die hij 

eerder zelf in gang had gezet toen hij nog topambtenaar was bij Binnenlandse Zaken. Een rechter 

behoort zich, zoals bekend, in zo’n geval van de zaak terug te trekken (te ‘verschonen’) om 

belangenverstrengeling te vermijden. Zo niet mr. Vermeulen: hij bekrachtigde onder andere het 

ontslag van klokkenluider Fred Spijkers die door het ministerie van Defensie de laan uit werd 

gestuurd nadat hij het ‘landmijnenschandaal’ aan de grote klok had gehangen. Net als alle andere 

bekende klokkenluiders verging het Spijkers na zijn openhartigheid niet al te best: de affaire kostte 

hem niet alleen zijn baan en zijn huwelijk, maar ook bijna zijn leven. Hij werd op straat beschoten 

door twee militairen die daarvoor nooit zijn berecht. Bovendien liet Defensie hem door een 

bedrijfsarts krankzinnig verklaren. Pas eind 2002 heeft Defensie, na 20 jaar traineren, Spijkers een 

schadevergoeding van 1,6 miljoen Euro toegekend. Echter op voorwaarde dat hij de rest van zijn 

leven zwijgt, afziet van zijn recht op rehabilitatie en berust in zijn ‘psychiatriesering’. Aangezien 

Spijkers weigert met die voorwaarden in te stemmen, is dat geld nog steeds buiten zijn bereik. Hij 

leeft nu al twintig jaar van aalmoezen uit zijn omgeving. Want hij is ontslagen zonder recht op 

bijstand, laat staan op WW.

Jeltje van Nieuwenhoven legde indertijd de vragen over deze Vermeulen terzijde met het argument 

dat ‘regering en parlement zich niet met de onafhankelijke rechtspraak mogen bemoeien; dat zou 

immers een inbreuk zijn op de grondwettelijk gewaarborgde scheiding der machten’. Maar het ging 

hier nou juist om de vraag of mr. Vermeulen wel onafhankelijk was in zijn oordeel, kortom: of deze 

zo essentiele scheiding der machten bij hem wel in veilige handen was! Het parlement heeft in elk 
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geval niet de gelegenheid gekregen deze vraag beantwoord te krijgen door het ingrijpen van haar 

eigen voorzitter.

De andere kamervraag betrof het landmijnenschandaal zelf. Een geheugensteun: er zouden 

productiefouten zijn weggemoffeld bij de AP-23 landmijn die in opdracht van het Nederlandse leger 

was ontwikkeld. Al in 1970 was gebleken dat de mijn de opmerkelijke eigenschap had om op gezette 

tijden spontaan te ontploffen. De AP-23 bleef niettemin gewoon in gebruik, zelfs nadat er in 1983 en 

1984 bij instructielessen acht Nederlandse militairen om het leven waren gekomen door spontaan 

ontploffende AP’s 23. Pas in 1991 besloot Defensie de courante voorraad van 30.000 stuks af te 

stoten door ze (volstrekt normaal in defensiekringen) in het buitenland te koop aan te bieden. 

Hoeveel er daadwerkelijk aan het een of andere Derdewereldland zijn verkocht, valt niet meer te 

achterhalen. Pas eind jaren negentig is besloten het restant te vernietigen. Of dat ook daadwerkelijk 

is gebeurd, en zo ja wanneer, waar en door wie, daarover hult Defensie zich tot op de dag van 

vandaag in stilzwijgen. Zelfs het vuistdikke rapport dat de Nationale Ombudsman in 1999 over deze 

kwestie heeft vervaardigd geeft er geen opheldering over.

Beide kamervragen werden dus door Jeltje van Nieuwenhoven afgestopt opdat minister de Grave zich 

maar niet hoefde te verantwoorden. Na de weigering hebben de indieners de scherpe kantjes er 

zoveel mogelijk afgevijld. De eerste over mr. Vermeulen werd uiteindelijk in sterk afgezwakte vorm 

geaccepteerd; tweederde van de tekst was inmiddels geschrapt. De andere vraag bleef echter taboe. 

Van Aardenne: “We waren verbijsterd en woedend, want het ging hier om een buitengewoon ernstige 

kwestie”.

Hoeveel schriftelijke vragen hetzelfde lot hebben ondergaan valt niet te achterhalen. Volgens de 

griffier van de Tweede Kamer, mr. W.H. de Beaufort, wordt dat ‘niet bijgehouden’. De geweigerde 

vragen bevinden zich wel in de archieven, maar een verzoek van klokkenluideronline.nl om dat 

materiaal in te zien werd door het presidium na rijp beraad geweigerd. Want omdat ‘alle vragen 

voorzien zijn van persoonlijke aantekeningen van de Kamer en de Voorzitter’ zou inzage door derden 

‘een schending zijn van de privacy’, aldus het presidium. Een beroep op de Wet Openbaarheid van 

Bestuur zou ook zinloos zijn, zo deelde de griffier maar direct mee, want de Tweede Kamer is geen 

bestuursorgaan, maar een controlerend orgaan. En alleen bestuursorganen kunnen met de WOB in 

de hand tot openbaarheid worden gedwongen.

Mr. De Beaufort was na lang aandringen echter wel bereid met de natte vinger een raming te geven. 

Hij schat het aantal onderschepte vragen op ‘ongeveer 20, hooguit 30 per jaar’. Maar volgens het SP-

kamerlid Harry van Bommel is deze schatting voor wat betreft de voorzittersjaren van Jeltje van 

Nieuwenhoven veel te laag. “Onze fractie had geheel andere ervaringen”.

Het reglement van orde definieert de bevoegdheid van de kamervoorzitter zeer ruim: ingrijpen is 

geoorloofd als er tegen de vragen ‘wegens vorm of inhoud overwegende bezwaren bestaan’. Die 

formulering biedt volop ruimte om elke vraag af te stoppen die de coalitie, om wat voor reden dan 

ook, politiek niet welgevallig is. Volgens mr. De Beaufort hebben zich in de praktijk gaandeweg wel 

‘een aantal criteria uitgekristalliseerd’. Argumenten om vragen te weigeren zijn volgens hem vooral 

dat ze ‘niet in goed Nederlands gesteld zijn, beledigingen bevatten, lopende rechtszaken doorkruisen; 

de privacy schenden of doublures veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze al eerder zijn beantwoord, of 

omdat er op korte termijn een debat over op de agenda staat, of omdat de zaak in onderzoek is’. Dat 

laatste criterium is vermoedelijk gehanteerd om de landmijnenvraag terzijde te leggen. De affaire 

werd op dat moment immers onderzocht door de Nationale Ombudsman. Dat onderzoek kwam met 

voor Defensie vernietigende conclusies, maar de antwoorden op de gevoelige vragen die de 

kamerleden hadden willen stellen worden ook in dat rapport niet aangeroerd.

Onder de relatief nog korte periode van de huidige regering zou de situatie, althans volgens SP-

kamerlid Jan de Wit, ‘aanzienlijk verbeterd zijn’. Van de Wit werden in april 2001 vijf vragen 

geweigerd over een vice-president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven die 14 jaar lang 

als topambtenaar heeft gewerkt bij Landbouw maar desalniettemin zaken behandelde die boeren 
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hadden aangespannen tegen de preventieve ruiming van hun veestapel.

Als de situatie onder Balkenende inderdaad is verbeterd, zou dat eens te meer aangeven hoezeer 

Paars de aanvankelijke beloften van openheid en transparantie heeft geschonden en gaande weg is 

verworden tot het slechtste dat de Nederlandse ‘democratie’ te bieden heeft. Aangezien er met het 

nieuwe kabinet ook een nieuw presidium is aangetreden heeft Klokkenluideronline opnieuw een 

verzoek ingediend om inzage te krijgen in de geweigerde vragen van de afgelopen jaren. We houden 

u op de hoogte.

Dit artikel is gebaseerd op een stuk uit medio 2001 dat door het Algemeen Dagblad als ‘niet relevant’ 

ter zijde werd geschoven. Voor Klokkenluideronline.nl heeft Pamela Hemelrijk het geupdate.

5 Reacties op “Nog meer puinhopen van Paars”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Kiwi 
28 Okt 2003 om 14:42 

Wat ben ik toch blij dat dergelijke schandalen op het internet uit de doeken gedaan worden. Helaas worden 
dergelijke artikelen uit de nationale kranten geweerd, dat blijkt wel uit het feit dat AD dit in 2001 weigerde te 
plaatsen.

Alle lof voor Pamela Hemelrijk en klokkenluideronline.nl

2.  Anoniem 

29 Okt 2003 om 12:26 

volstrekt logisch dat je daar niet over leest, bedoel, belangenverstrengeling van kranten en journalisten is toch 
bekend ?

3.  Anoniem 

15 Nov 2003 om 14:59 

Goed dit te vernemen daar dit niet algemeem bekent is. 
Tevens is nu duidelijk waarom de grote partijen gaarne vechten voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. 
Als regeringspartij heb je dan ook de kamervoorzitter in je zak.

4.  Geert 

16 Feb 2004 om 08:04 

En de echt moeilijke Kamervragen laat een liegende en bedriegende minister door de Landsadvocaat 
beantwoorden!

Komt die er ook niet uit, dan schrijft zo’n randfiguur aan jouw advocaat:

“Nu er inmiddels een conflict gerezen is tussen onze clienten, bestaat er voor mij geen aanleiding om U welke 
stukken dan ook toe te zenden. 
Hoogachtend, Uw dw. cfr. S. E. Gratama”

Geert Theunisse

5.  Anoniem 

4 Mrt 2007 om 23:15 

ach je hebt ook nog advocaten kantoor de klerk en rozemeijer. 
nie zo goed want ze zijn afhankelijk van toegevoegde zaken door politie kenne R land nie meer en laten je 68 
dagen op bevel in isoleer en beperking zitten 
aanklacht geen gewoon ff pesten omdat plitie boos is dat ik site 
www.stoppolitiegeweld niet uit de lucht haal zolang de verkrachters 
niet strafrecjhtelijk vervolgd zijn . maar ach district haarlem dus ik kan lang 
wachten
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Brokkenpiloot als VVD-voorzitter?
Gepubliceerd door admin 22 oktober, 2003 in Politiek. 

MAN VAN 120 MILJOEN’ NIEUWE VVD-VOORZITTER?

Op 20 november dient bij de rechtbank in Haarlem de rechtszaak waarin een ontwikkelaar van 

onroerend goed 118,5 miljoen Euro claimt van de Provincie Noord-Holland. Dat is ongeveer een kwart 

van de gehele provinciale begroting. Deze claim aan het adres de provincie is een gevolg van het 

handelen van gedeputeerde en beoogd partijvoorzitter Henry Meijdam (VVD).

lees ook de reactie op dit stuk van Commissaris van de Koningin Borghouts 

 
Meijdam heeft als portefeuillehouder Schiphol tot twee keer toe besluiten voorgekookt waarin door 

lagere overheden goedgekeurde bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen 

rond Schiphol van tafel werden geveegd. Op juridisch volstrekt onjuiste gronden, zo bleek uit 

twee uitspraken van de Raad van State (RvS) die de handelwijze van de Provincie in harde 

bewoordingen veroordeelde. De hoogte van de claim wordt veroorzaakt door de schade die de 

ontwikkelaar, Chipshol, heeft geleden door het uitstel. Door de duidelijke uitspraken van de RvS 

wordt de claim dermate kansrijk geacht, dat de Provincie reeds voorzieningen heeft getroffen in de 

‘risicoparagraaf’ van de begroting voor 2004. 

Dit alles belet Meijdam niet om op volle kracht campagne te voeren voor de verkiezing tot VVD-

partijvoorzitter die staat gepland voor 28 november. In portretten in NRC Handelsblad (24 

september) en Binnenlands Bestuur (10 oktober) werd met geen woord gerept over de handelwijze 

van Meijdam die tot twee maal toe illegaal is gebleken. Zijn aggressieve campagne heeft hem reeds 

veel publiciteit opgeleverd alsmede de steun van VVD-coryfeeen als Annemarie Jorrtisma en Jan 

Kamminga. Het gedrag van Meijdam wordt algemeen gezien als arrogant en overambitieus; in het 

blad Binnenlands Bestuur wordt hij de ‘onderkoning van Noord Holland’ genoemd. Kwaad bloed zette 

het feit dat hij zijn kandidatuur bekend liet maken via de woordvoerder van de provincie en niet via 

de VVD-kanalen. Dit schoot statenlid Bert Bruijn (PvdA) in het verkeerde keelgat.Opmerkelijk was 

ook dat hij in een interview op radio Noord Holland op 9 september de schade die Chipshol door 

aangetoond onwettig handelen van de overheid heeft opgelopen omschreef als ‘bedrijfsriciso’. De 

fractievoorzitter van de VVD-statenfractie Dre Kraak staat echter vierkant achter de kandidatuur van 

Meijdam: ‘We steunen hem met hart en ziel’. 

wordt vervolgd
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1.  Anoniem 

22 Okt 2003 om 17:09 

De onverdroten steun van de VVD bij de gelegenheidsplannetjes van het CDA om het kraken te verbieden 
zouden toch niet een soort wieder Gutmachung zijn?

2.  Anoniem 

23 Okt 2003 om 13:40 

Meydam VVD. Schultz van Haegen (staatssecretaris Verkeer & Waterstaat) VVD. Hertog (burgemeester 
Haarlemmermeer) VVD. Smit Kroes (nieuwe voorzitter luchtvaartlobby) VVD. En zo zijn er meer. Vlieg 
voordelig: VVD!!

3.  fairplay 

25 Okt 2003 om 12:41 

U stelt dat VVD gedeputeerde Meijdam tot 2 maal toe verantwoordlelijk is voor besluiten die door de Raad van 
State zijn vernietigd, d.w.z. aantoonbaar verantwoordelijk is voor onrechtmatige daden/besluiten van de 
overheid waardoor een onderneming grote schade heeft geleden. Dit is een zeer ernstige beschuldiging en als 
VVD-lid vraag ik U of U dit kunt bewijzen door de uitspraken van de Raad van State op uw site te plaatsen of de 
data waarop de vonnissen zijn gewezen aan te geven.

4.  Anoniem 

26 Okt 2003 om 09:03 

de uitspraken van de RvS zijn zijn 5 sept 2001 en 4 sept 2002 
meijdam heeft zich voor het karretje laten spannen van de provincie, mede-eigenaar van SADC, de schiphol 
area development company, de grootste concurrent van het door Meijdam cs. benadeelde bedrijf.

5.  Anoniem 

3 Nov 2003 om 13:39 

Het artikel ‘Man van 120 miljoen nieuwe VVD-voorzitter?’ geeft een vertekend en zelfs tendentieus beeld van de 
procedure rond het Groenenbergterrein. Wat is er aan de hand? 
In 2001 heeft het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland goedkeuring onthouden aan een 
wijziging van het bestemmingsplan Schiphol-Zuidoost van de gemeente Haarlemmermeer. GS vonden dat nodig 
omdat een deel van het Groenenbergterrein gereserveerd moest blijven voor de aanleg van de nieuwe 
provinciale weg N201. Op dat moment was namelijk onzeker of het voorkeurstrac? van de N201 aan de 
veiligheidseisen voldeed. Dat trac? lag aan de kop van een start- en landingsbaan van Schiphol en buiten het 
Groenenbergterrein. Wanneer het voorkeurstrac? vanwege veiligheidseisen niet door zou kunnen gaan moest 
worden teruggevallen op het Groenenbergterrein. Een alternatief in de vorm van een ondergrondse weg zou 
vele tientallen miljoenen kosten en de maatschappij onnodig belasten.  
De Raad van State heeft dit besluit vernietigd; GS mochten volgens de rechter wel de goedkeuring onthouden 
om de optie voor de weg open te houden, maar dan alleen voor dat deel waarop de weg aangelegd zou worden 
en niet voor het gehele Groenenbergterrein.  
Nadat het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend maakte dat de veiligheidseisen geen probleem zouden 
zijn voor het voorkeurstrac? van de N201 hebben GS op 12 februari 2002 in tweede instantie het 
bestemmingsplan wel goedgekeurd. Het Groenenbergterrein hoefde namelijk niet langer gereserveerd te blijven 
voor de nieuwe weg.  
Aan de ontsluitingsweg naar het terrein is toen nog wel door GS de goedkeuring onthouden omdat anders een 
kostbare tunnel in de N201 aangelegd moest worden. Bovendien was er voor de ontsluiting een alternatief 
voorhanden. De Raad van State trok zich van dit financi?le argument niets aan en vernietigde het besluit van 
GS. Ontwikkelaar Chipshol claimde van de provincie 21 miljoen euro omdat de aanleg van het bedrijventerrein 
vertraagd was. Deze claim is nog steeds onder de rechter. 
In februari van dit jaar heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een bouwverbod ingesteld voor dit 
terrein op grond van de Luchtvaartwet. Inmiddels had de gemeente Haarlemmermeer al bouwvergunningen 
afgegeven voor ontwikkelingen op het Groenenbergterrein. De daaruit voortvloeiende (veronderstelde) schade 
van 97 miljoen euro is door Chipshol gevoegd bij de eerdere claim. Volgens de Luchtvaartwet hoort die laatste 
claim niet bij de provincie thuis. Chipshol heeft de claim van 97 miljoen nu ook neergelegd bij Schiphol.  
Vastgesteld kan worden dat GS op goede gronden (veiligheid en belastinggeld) besluiten heeft genomen. De 
insinuatie in het artikel dat er illegaal is gehandeld is dus volkomen onterecht 
Wij hopen u voldoende ge?nformeerd te hebben 
Met vriendelijke groeten,  
namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,  
mr. H.C.J.L. Borghouts  
commissaris der Koningin 

6.  Anoniem 

3 Nov 2003 om 17:47 

De CdK mr Borghouts moet zich schamen!!!  
Denkt hij dat de bezoekers van deze site een stel idioten zijn??? 
In zijn reactie erkent hij eerst dat de Raad van State(!) tot 2 maal toe de besluiten van de provincie, van 
gedeputeerde Meijdam, vernietigd heeft: de besluiten waren dus ONRECHTMATIG ergo IN STRIJD MET DE WET. 
Aan het eind van zijn reactie concludeert hij vervolgens: 
“dat GS op goede gronden(veiligheid en belastinggeld) besluiten heeft genomen. De insinuatie in het artikel dat 
er illegaal is gehandeld is dus volkomen terecht”.(????) 
NEE DUS! UW ARTIKEL IS WAAR, MEIJDAM ONBETROUWBAAR EN BORGHOUTS ZIJN PAPEGAAI.

7.  Anoniem 

4 Nov 2003 om 16:46 
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Meijdam gebruikte het provinciaal apparaat voor de bekendmaking van zijn kandidatuur voor het VVD-
voorzitterschap. Nu springt de baas van de provincie voor hem in de bres. Wanneer komt Meijdam z?lf eens aan 
het woord en verweert hij zich? Het zou de man die beweert de politiek te willen vernieuwen sieren!

8.  Anoniem 

6 Nov 2003 om 11:43 

Eerlijk gezegd zou ik zelf ook niet de minste behoefte hebben om te reageren op dit soort anonieme insinuaties. 
Ik dacht dat de definitie van een klokkenluider is: iemand die zijn nek durft uit te steken om misstanden aan de 
kaak te stellen en niet bang is zich bekend te maken. Geen anoniem geroddel dus, zo iemand wordt over het 
algemeen heel anders genoemd!

E.A. Rood

9.  Anoniem 

9 Nov 2003 om 12:55 

Geachte heer/mevrouw Rood,

Uit het feit dat ik reageer blijkt al dat ik het niet met uw eens ben. Wat is er op tegen om anoniem te reageren? 
Er al eens over nagedacht dat als mensen met naam en toenaam zouden reageren, er helemaal niet meer 
gereageert zou worden. Is dit niet “gekweekt” door de overheid. Sterker, de overheid stimuleert anoniem 
reageren zelfs, tel maar eens hoeveel anonieme kliklijnen er zijn.

Ik kan het alleen maar toejuichen dat er een site als deze is. Als het geschrevenen onjuist is moet de 
betroffenen, maar reageren. Ze hebben lang genoeg het voordeel van de twijfel gehad.

groeten, 
Jan Anoniem

ps: bent u ook niet anoniem. Hoeveel E.A. Rood zullen er in Nederland (en er buiten) zijn?

10.  Anoniem 

21 Nov 2003 om 15:58 

Het onthouden van goedkeuring van de ontsluiting van een goedgekeurd bestemmingsplan komt op hetzelfde 
neer als het verlenen van een bouwvergunning voor een huis zonder deuren. het is een sofisme

11.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 11:44 

Een paar zaken vallen wel op in het betoog van de heer Borghouts. Het argument van de tunnel is te duur voor 
de belastingbetaler zie ik niet terug in andere plaatsen in de provincie. B.v. in Hilversum heeft de provincie al 
miljoenen toegezegd in een verdiepte weg/tunnel en sloop van een halve woonwijk voor het mediapark.
Kennelijk gelden deze argumenten dus plaatselijk. Het mediapark is in particuliere handen en men wil dit 
ontwikkelen als gewoon bedrijven terrein. De afgelopen jaren zijn er heel veel banen verloren gegaan bij het 
NOB en delen verkocht aan particuliere bedrijven. In de afgelopen jaren heeft de provincie geen gulden 
geinvesteerd in de huidige infrastructuur naar het mediapark. Wel in een onzinnig plan van een busbaan langs 
het spoor waarbij “u raad het al “ook veel onteigeningen plaats had moeten vinden. Tijdwinst 2 minuten. De 
ingang van het NOB ligt nog steeds in een nauw straatje waar per dag duizenden auto,s door moeten. Bewust 
wordt er niets gedaan aan de huidige infra om een probleem in stand te houden.Men kan er voor kiezen de 
huidige rondweg van Hilverum eens goed in te richten en b.v. de ingang van het NOB terrein aan deze weg te 
koppelen. De heer Nijdam zelf inwoner van het Gooi moet toch zeker op de hoogte zijn van deze plannen. Men 
is nu bezig met de realisering van een ecologisch viaduct vlak bij het NOB terrein wat door de provincie met 
vele miljoen subsidie wordt gerealiseerd. In ieder geval kunnen de konijntjes nu veilig oversteken als zij de weg 
naar het viaduct kunnen vinden. Hemelsbreed nog geen 500 meter verder moest een deel van de Gooische 
natuur weer ingeleverd worden voor een weg naar het Mediapark.Kennelijk gelden in de eigen woonomgeveing 
van de heer Nijdam ander argumeten dan op de lokatie Schiphol Te duur voor Schiphol maar niet in het Gooi? 
Veiligheid konijtjes belangrijker dan veiligheid N201? Miljoenen investeren om vervolgens op de A1 snel in de 
dagelijkse file te staan. Gaat de heer Borghouts ook ontkennen dat er een lobby is naar de provincie?

In dit geval had op Schiphol er ook een combinatie gemaakt kunnen worden van tunnel en bouw. Zeker op een 
van de belangrijkste werk gelegenheids terreinen van NH. Is deze mogelijkheid besproken met de ontwikkelaar. 
De rente is in ieder geval wel voor rekening van de Provincie. De juristen van de provincie hadden uw college 
kunnen adviseren dat je alleen kan onteigenen voor het deel van het terrein dat er nodig is voor de weg en 
alternatieven niet voor handen zijn. Het argument van de veiligheidseisen van de N 201 is ook zeer zwak voor 
een onteigening. Al jaren is deze weg het stiefkindje van de provincie.

De provincie is ooit ontstaan uit regenten.Sommige leden gedragen zich nog zo al is de koets ingeleverd voor 
een Mercedes. Transperantie ontbreekt en je kan je afvragen wat de functie hiervan is in 2004. Ook de controle 
van de provincie laat zeer te wensen over. Is het een overheidstaak om particuliere ondernemingen dwars te 
zitten.Uit uw argumenten en het beleid kan ik mij toch niet aan de indruk onttrekken dat er andere argumenten 
meespelen. Het zou in het kader van de bezuinigingen goed zijn dit oude regenten instituut op te heffen. 
Nederland is klein en heeft geen extra bestuurslaag tegen enorme kosten en blunders nodig in een tijd dat 
mensen met een uitkering nauwelijks nog rond kunnen komen.

12.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 12:02 

Geachte heer rood,

Heeft de overheid zelf niet annonieme kliklijnen ingevoerd? 
Hoe is het na de bekendmaking van klokkenluiders met hun afgelopen. Bouwfraude? Landmijnen? enz. Het is 
geen kwestie van lafheid maar van gezond verstand. Hoort een overheid deze mensen niet in bescherming te 
nemen. Waarom doen zij dit niet?. Juist omdat je op deze site annoniem kunt melden komen er zoveel zaken in 
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de publicitiet. Overigens zijn er meer site,s die dit onderwerp hebben. De bijbaantjes van de rechterlijke macht 
staan al op internet. Hoezo normen en waarden??????????? Deze site is voor journalisten een prima bron. Laten 
zij maar waarheids onderzoek doen op anonieme meldingen.Transparanter kan niet

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Leuren met Ottolien Lels Nog meer puinhopen van Paars »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/19/brokkenpiloot-als-vvd-voorzitter.html (4 of 4) [3/11/2009 1:13:08 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/19/brokkenpiloot-als-vvd-voorzitter.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Leuren met Ottolien Lels at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Exit de advocaat-commissaris Brokkenpiloot als VVD-voorzitter? »

Leuren met Ottolien Lels
Gepubliceerd door admin 22 oktober, 2003 in Media. 

OTTOLIEN-PRIMEUR EERST AANGEBODEN AAN NOS JOURNAAL

Het verhaal waarmee De Volkskrant op 7 oktober opende en waarin psychologe Ottolien Lels 

verklaarde dat zij en niet Mabel Wisse Smit een relatie met Klaas Bruinsma heeft gehad en dat er 

sprake was van een ‘persoonsverwisseling’ blijkt eerst te zijn ‘aangeboden’ aan het NOS-Journaal. 

Dat bevestigt hoofdredacteur Hans Laroes. De Volkskrant heeft bij monde van zijn ombudsman Jos 

Klaassen aangegeven dat deze ‘primeur’ voortkwam uit het ‘eigen speurwerk’ van de redacteuren 

Marc van den Eerenbeemt en Weert Schenk. 

 
Laroes: “Een tipgever meldde zich bij ons met het verhaal dat er een andere dame in het spel was. 

We zijn toen naar het huis van Ottolien Lels gegaan maar zij wilde niet voor de camera. Dat ik zo’n 

beetje wat ik ervan weet. We hebben er verder dus niets mee gedaan. Ik weet niet waar deze 

tip vandaan kwam. Ik denk eerder aan de kring van intimi rond Wisse Smit dan aan een 

geregisseerde Oranje-actie”. Een dag later stond het hele verhaal op de voorpagina van De 

Volkskrant. Het artikel was opgesierd met een van internet geplukte foto. Ombudsman Klaassen zegt 

per email dat de redacteuren bij Lels thuis met haar hebben gesproken. Uit het vervolg van 

‘mabelgate’ blijkt dat het verhaal van Lels over de ‘persoonsverwisseling’ een enorme canard was. 

Dat ‘getuigen a decharge’ in deze zaak de weg naar De Volkskrant gemakkelijk wisten te vinden blijkt 

twee dagen later als er wederom op de voorpagina een groot stuk verschijnt onder de kop 

‘internationale vips betuigen steun aan Mabel’.
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Deze primeur suggereert op zijn minst dat de Volkskrant weldegelijk het huisorgaan van de RVD was en de 
leugens van Mabel heeft helpen lopen verspreiden. Wanneer gaat de Volkskrant zich verantwoorden voor deze 
journalistieke fraude, een duidelijk staaltje van gebrek aan journalistieke integriteit en moraal van de 
handlangers van Broertjes.
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TOPADVOCAAT EXIT ALS COMMISSARIS

door Micha Kat

Recent verkocht familiebedrijf Pon (jaaromzet: 3,4 mrd Euro), importeur van auto?s, zijn 

dochterbedrijf Pon Financial Services (financieringsovereenkomsten voor de aanschaf van auto?s) aan 

Volkswagen. Voor het 60%-belang betaalde Volkswagen rond de 150 mio Euro. Een baanbrekende 

deal, omdat het iets nieuws is dat automerken bankje gaan spelen en Volkswagen op dit punt een 

voortrekkersrol speelt. Voor Pon trad op het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann. Een partner 

van dit kantoor, Theo Pothof, blijkt echter commissaris te zijn bij Pon. En daar zit een fors probleem. 

 
De commissaris Pothof keurt het afstoten van de dochter immers goed in de wetenschap dat het 

kantoor waarvan de advocaat Pothof mede eigenaar is voor het effectueren van deze verkoop een 

forse rekening mag sturen. Een rekening voor dezelfde vennootschap die hij als commissaris moet 

controleren. Hoe kan commissaris Pothof dan nog in onafhankelijkheid en uitsluitend in het belang 

van Pon controleren en adviseren? 

Partners van de topkantoren van ons land bekleden samen meer dan 100 commissariaten bij 

bedrijven vari?rend van wereldwijd opererende multinationals tot kleine vennootschapjes, zo bleek uit 

onderzoek van uitgeverij KSU, gepubliceerd op www.advocatie.nl. In veel gevallen zijn deze bedrijven 

tevens cli?nt van het kantoor waaraan deze advocaten verbonden zijn zoals in het geval van Pon en 

Pothof. Hiermee handelen zij direct in strijd met de aanbevelingen van de Commissie Tabaksblat die 

immers als principeregel voorschrijft (paragraaf 2.5) dat ?een RvC (Raad van Commissarissen) 

zodanig samengesteld dient te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB (Raad van Bestuur) 

en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?. De meeste commissariaten 

worden aangetroffen bij Stibbe waar vijf partners 27 bedrijven mede controleren. Er zijn echter veel 

meer Stibbe-partners met commissariaten dan de vijf die in het onderzoek naar voren kwamen: 

Stibbe?s managing partner Allard Metzelaar zei recent tegen het Engelse blad Legal Week ?dat 30 

van de 80 partners van Stibbe een of meer commissariaten bekleden, al zijn er maar twee die dat 

doen bij AEX-genoteerde bedrijven.? Stibbe-partner Paul van de Hoek is in elk geval een van hen. Hij 

is voorzitter van de RvC bij ASMI, Ballast Nedam, Robeco NV, Robeco Groep NV, Buhrman NV, Het 

Financiele Dagblad, Rolinco NV, Rorento NV en Wavin BV. Daarnaast bekleedt hij commissariaten bij 

AND NV, AON Groep NL en Euronext NV. Vele van deze bedrijven zijn client van Stibbe dat deals voor 

hen zelfs publiceert op de eigen website. Zo werd voor Euronext opgetreden in de overname van 

BVLP, de Portugese effectenbeurs en bij de verkoop van de aandelen van Euronext in Negicef. Voor 

Ballast Nedam, waar Van den Hoek zelfs voorzitter is, werd geadviseerd inzake de joint venture van 

de baggeractiviteiten met HBG.  

Volgens Tabaksblat kan Van den Hoek, evenmin als Pothof, onmogelijk controleren uitsluitend in het 
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belang van de vennootschap terwijl hij daarnaast (zelf of via zijn maatschap) op commerci?le basis 

ook adviseert. De conceptcode stelt immers in twee zogeheten best practise bepalingen dat van 

onafhankelijkheid geen sprake kan zijn indien de commissaris ?een persoonlijke financi?le vergoeding 

van de vennootschap ontvangt anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte 

werkzaamheden wordt ontvangen? en indien hij ?in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een 

belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap heeft gehad?. Als commissaris controleert Van den 

Hoek het beleid van het bestuur dat mede tot stand komt op basis van de adviezen van hemzelf of 

zijn mede-vennoten van Stibbe. Bij Smurfit International BV, onderdeel van een van ?s werelds 

grootste producenten van verpakkingsmateriaal (30.000 mensen, omzet 4,7 miljard) zitten zelfs twee 

partners van Stibbe in de supervisory board terwijl daarnaast nog een oud-partner en adviseur van 

Stibbe een derde commissariaat bekleedt. Stibbe adviseerde moederbedrijf Jefferson Smurfit Group 

bij diens overname door Madison Dearborn Partners. Een actueel conflict speelt zich thans af rond het 

bedreigde handelshuis Hagemeyer waar Frans Corpeleijn commissaris is terwijl diens kantoorgenoot 

Fons Leijten Hagemeyer bijstaat inzake de megaclaim die de curatoren van het failliete dochterbedrijf 

Ceteco er recent hebben ingediend. Allard Metzelaar van Stibbe legt de verantwoordelijkheid voor 

eventuele conflicts of interest primair bij de onderneming: zij willen immers de advocaat zo graag als 

commissaris? Metzelaar: ?De aanbevelingen van Tabaksblat zijn niet eenduidig en nog niet van 

kracht. Het is nog een grijs gebied. Moet een partner van mijn kantoor die commissaris is bij een 

client maar zelf in de advisering geen rol speelt gelden als niet-onafhankelijk?? Andere 

advocatenkantoren met veel commissariaten zijn De Brauw Blackstone Westbroek (18), Houthoff 

Buruma (11) en Nauta Dutilh (11). Een opmerkelijk feit is voorts dat advocaat Jaap Glasz van Van 

Doorne, lid van de Commissie Tabaksblat, zelf vijf zware commissariaten blijkt te bekleden, in elk 

geval deels bij clienten van zijn kantoor zoals Fortis waar hij zelfs voorzitter is van de RvC. Ook is lid 

van de commissie Jaap Winter van De Brauw Blackstone Westbroek waar zware commissariaten 

werden aangetroffen bij ondermeer Boekhandel Groep Nederland, NCD Nederlandse Cement, HAL 

Holding NV, Van Lanschot NV en NCM Holding NV. De cruciale vraag (zeker in het licht van de 

delicate dubbelbelangen van Glasz en Winter) is: hoe hard gaat Tabaksblat het op dit punt spelen? 

Worden advocaten-adviseurs genoemd als duidelijk niet-onafhankelijk of blijft het bij algemene 

aanbevelingen? In dat laatste geval, zo menen insiders, zal er voorlopig weinig veranderen. Peter 

Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters, ook lid van de commissie: ?Dat advocaten-

adviseurs als commissaris tegenstrijdige belangen hebben staat als een paal boven water. We 

moeten ons als commissie afvragen of we de zaak op dit punt wel scherp genoeg omschreven 

hebben.? Wat is zijn oordeel over de posities van de aan grote advocatenkantoren verbonden Glasz 

en Winter in de commissie? De Vries: ?Hun benoeming de commissie is omstreden geweest precies 

om de reden die u aangeeft.?

Nu is er wel wat meer te zeggen over deze problematiek dan simpelweg de aanbevelingen van 

Tabaksblat rigide over te nemen en te zeggen: alle advocaten-adviseurs moeten opstappen uit de 

RvC?s. De situatie is zeker onwenselijk, maar is ontstaan in een tijd dat niemand er vraagtekens bij 

plaatste of problemen mee had. Het is een relict waarvoor geen ?schuldigen? kunnen worden 

aangewezen. Een ander punt is dat advocaten als commissarissen vanuit hun specifieke juridische 

deskundigheid (de reden waarom ze ook worden gevraagd) ook een goede rol kunnen vervullen en 

dat een ?grote schoonmaak? het in ons land dreigende ?commissarissentekort? nog eens zwaar zal 

verergeren. Toch ziet iedereen uit het veld dat het een onwenselijke situatie is die moet stoppen. De 

Engelse kantoren, ook de vestigingen in ons land, geven het goede voorbeeld: daar speelt deze 

problematiek niet of nauwelijks omdat het partners simpelweg verboden is commissariaten te 

aanvaarden, zeker bij clienten van kantoor. JanLouis Burggraaf van Allen & Overy: ?Het probleem 

lost zich vanzelf op, want het gaat voornamelijk om oude partners van boven de zestig. De jongere 

garde op ?s lands kantoren beseft zich terdege dat dit soort verwevenheden vermeden dient te 

worden. Bovendien worden de aansprakelijkheidsrisico?s steeds groter.?
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klokkenluider worden?
Gepubliceerd door admin 5 oktober, 2003 in Klokkenluiders, Corporate en Media. 

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. 

Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de 

ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten 

hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, 

degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. 

Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere 

inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst 

geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst 

laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding). 

 
De ernst en de aard van de gerapporteerde misstand speelt derhalve bij ontslagzaken als gevolg van ?

klokkenluidersgedrag? geen enkele rol; de rechter bekijkt alleen of er sprake is van een ?verstoorde 

arbeidsrelatie?. Is dat het geval, dan kan de loslippige werknemer op straat worden gezet. 

Ambtenaren zijn op dit punt minder kwetsbaar: zij kunnen zich beroepen op de vrijheid van 

meningsuiting. De staat mag zijn burgers immers de mond niet snoeren, ook niet als ze bij hem in 

loondienst zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingsgevallen waarin zelfs een ambtenaar 

geheimhoudingsplicht heeft, maar die staan duidelijk omschreven in artikel 125 van de 

Ambtenarenwet. Een loslippige ambtenaar gaat dus vrijuit, tenzij hij dat artikel heeft overtreden. 

Dat nochtans zelfs de rechtsbescherming van klokkenluidende ambtenaren in de praktijk een wassen 

neus is, ondervond Paul van Buitenen, de ambtenaar die in 1999 een kolossale EU-fraude aan de 

kaak stelde; de hele Europese Commissie kwam ten val door zijn onthullingen, maar evenzogoed 

raakte Van Buitenen zijn betrekking kwijt. In het nauw gebracht door de golf van publiciteit waarmee 

dat gepaard ging, begonnen de autoriteiten zich plotseling druk te maken over de integriteit van het 

openbaar bestuur, en de bewaking daarvan. Minister Peper, of all people, kondigde maatregelen aan 

om overheidscorruptie tegen te gaan en klokkenluiders beter te beschermen. De reacties bleven niet 

uit: bij Binnenlandse Zaken kwamen in enkele weken tientallen ? merendeels anonieme - brieven 

binnen met meldingen over corrupte ambtenaren en politici. Het Meldpunt Integriteit van de BVD 

ontving in 1999 35 serieuze meldingen. Een studie bracht aan het licht dat zich bij de overheid 

jaarlijks zo?n 350 gevallen van fraude of omkoperij voordoen. Bij de ?Klokkenluidersmeldlijn?, die de 

FNV intussen had geopend, regende het prompt telefoontjes. Alleen al in de eerste drie dagen 

kwamen er maar liefst 119 meldingen van fraude binnen, zowel vanuit de overheid als de private 

sector. De klokkenluiders in kwestie waren over het algemeen zeer onrechtvaardig bejegend: 37 

procent was bedreigd of onder druk gezet, 35 procent was in de ziektewet beland, 8 procent was 

geschorst en 40 procent was ontslagen. 

We zijn intussen ruim vier jaar verder, maar voor de werknemer in de particuliere sector is er nog 
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steeds niets veranderd. Voor rijksambtenaren wel: daar is sinds 1 januari 2001 de ?Regeling 

procedure inzake het omgaan met een vermoeden van misstand? van kracht. Ambtenaren die deze 

procedure in acht nemen worden gevrijwaard van represailles, mits zij de juiste weg bewandelen. Dat 

houdt in dat de misstand eerst intern moet worden gemeld. Pas als het topkader zich Oost-Indisch 

doof houdt mag de werknemer aankloppen bij de Commissie Integriteit Rijksoverheid, die hiervoor 

speciaal in het leven is geroepen. Voorts moet de klokkenluider te goeder trouw zijn, in redelijkheid 

kunnen uitgaan van de juistheid van zijn informatie, en mag hij geen persoonlijk gewin hebben bij 

zijn bekendmakingen. 

Het klinkt fraai allemaal, maar het getuigt weer eens van een roerend geloof in het ?zelfreinigend 

vermogen? van de overheid. Want de ambtenaar die met zijn verhaal linea recta naar de pers loopt, 

is nog steeds vogelvrij; hij kan zich dan niet meer beroepen op de bescherming die de Regeling biedt. 

Dit klemt eens te meer omdat een klokkenluider goede redenen kan hebben om zijn superieuren te 

omzeilen: bijvoorbeeld de vrees dat die superieuren het door hem aangedragen bewijsmateriaal 

terstond zullen vernietigen, omdat ze immers zelf voor de misstand verantwoordelijk zijn. 

De Regeling is in feite een krenterig en krachteloos aftreksel van de klokkenluiderswet die al sinds 

1998 in Groot-Brittanni? van kracht is. Deze Public Interest Disclosure Act (PIDA) geldt zowel voor de 

ambtenarij als het bedrijfsleven, voorziet ook in het melden van kleine misstanden, en biedt w?l de 

mogelijkheid om de publiciteit te zoeken als alle andere middelen hebben gefaald. De PIDA heeft 

eveneens model gestaan voor de wetgeving die de Europese Commissie in 2000, n.a.v. de kwestie 

Van Buitenen, heeft uitgebroed. Klokkenluidende EU-ambtenaren kunnen in dat voorstel niet alleen 

terecht bij hun meerderen, maar ook bij het Europees Parlement of de Europese Ombudsman. Ze 

mogen zelfs naar een externe instantie stappen; de Commissie heeft zich daar aanvankelijk hevig 

tegen verzet, maar is uiteindelijk toch overstag gegaan. Helaas ligt dat voorstel nu al drie jaar in een 

la te schimmelen, want het Europees Parlement kan er om een of andere duistere reden maar niet 

toe komen om het in stemming te brengen. 

Werknemers van multinationals hebben recentelijk meer bescherming gekregen door een wijziging 

van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Daarin is vastgelegd dat de 

onderneming ?zich moet onthouden van discriminerende of disciplinaire maatregelen tegen 

werknemers die het management, of de bevoegde autoriteiten, te goeder trouw op de hoogte stellen 

van praktijken die in strijd zijn met de wet, de Richtlijnen of het ondernemingsbeleid?.  

Voor gewone werknemers uit de particuliere sector is er echter nog niets bereikt. Eind 2001 diende 

het kamerlid Van Gijzel een motie in waarin de regering werd verzocht een beleid te ontwikkelen ter 

bescherming van klokkenluiders in het bedrijfsleven. De motie werd aangenomen, maar Van Gijzel 

ontpopte zich bij de bouwfraude zelf als klokkenluider, en vloog dus prompt de laan uit. De regering 

schoof de kwestie op de lange baan, in de hoop dat werkgevers en werknemers, binnen de Stichting 

van Arbeid, zelf tot afspraken zouden kunnen komen. Maar dat overleg strandde toen partijen het 

niet eens konden worden over de wijze waarop een misstand aan de kaak moest worden gesteld; de 

werkgevers stonden op een interne meldingsplicht, terwijl de werknemers juist behoefte hadden aan 

een onafhankelijke instantie. De bal lag weer bij de minister. 

Die begon ? uiteraard ? met het instellen van een onderzoek naar de behandeling van klokkenluiders. 

De opdracht ging naar het onderzoeksbureau IVA uit Tilburg. Het eindrapport verscheen in februari 

2002. Dat scheelde al een slok op een borrel, want de cijfers waar het IVA mee aan kwam zetten 

waren een stuk flatteuzer dan die uit het FNV-onderzoek van twee jaar daarvoor. Het percentage 

klokkenluiders dat zijn actie met ontslag moest bekopen, was nu ineens gedaald van 40 procent naar 

5 procent. En het percentage dat in de ziektewet eindigt was gekelderd van 35 naar 10. Kortom, het 

probleem was, dankzij de inschakeling van het IVA, al een stuk minder nijpend geworden. 

Het wachten was nu op een voorlopig standpunt van de regering. Maar dat kwam niet. De minister 

liet in april 2002 weten dat hij eerst de reactie van de Stichting van de Arbeid wilde afwachten. Die 

moest het rapport bestuderen en vervolgens een ontwerp-gedragscode opstellen voor werkgevers en 

klokkenluiders. Anderhalf jaar heeft de Stichting daarvoor nodig gehad; in juni 2003 kwam zij ten 

langen leste met haar aanbevelingen over de brug. Sindsdien is van de minister niets meer vernomen. 

Dus heeft het kamerlid Van Gent (Groen Links) op 15 juli j.l. zelf maar een initiatiefwetsvoorstel 

ingediend ter bescherming van klokkenluiders in het bedrijfsleven. Wij wensen haar heel veel sterkte 

Bezoekers

●     4 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165400 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/14/klokkenluider-worden.html (2 of 10) [3/11/2009 1:14:25 AM]

http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


klokkenluider worden? at Klokkenluideronline

toe. 

21 Reacties op “klokkenluider worden?”
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1.  Runny 

15 Okt 2003 om 00:15 

Tsja….goed nieuws voor sommige omwonenden en de milieumaffia. Van mainport Schiphol naar een gezellige 
regionale luchthaven….

2.  Runny 

15 Okt 2003 om 00:35 

Klokkenluider worden? Nee, ik bedank voor de eer, hoe sympathiek en romantisch de gedachte ook moge zijn. 
De geschiedenis leert dat louter opportunisme en collaboratie tot welvaart en aanzien leiden. 
Neem de 2 minuten stilte op 4 mei eens te baat om je ogen de kost te geven op de dam in Amsterdam… 
Zwijg en graai mee is mijn devies…en train jezelf in een slecht geheugen.

3.  Anoniem 

16 Okt 2003 om 04:28 

Tja, helaas moet ik je gelijk geven. Ik heb in mijn werkomgeving al een aantal mensen “overspannen” zien 
worden. Maw gewoon kapot gemaakt zien worden. Dit bij meerdere bedrijven. Hierbij ging het gewoon over 
administratieve aangelegenheden. Niets crimineels dus; eigelijk zou het management of hoger management 
hier blij mee moeten zijn, maar niets is minder waar.  
Nu stel ik me voor dat ik iets “onrechtsmatig” constateer in het publieke leven en breng dit in de publiciteit, 
zoals reeds andere hebben gedaan. Zover ik weet is het met deze mensen niet bepaald goed afgelopen. 
Het probleem is dat je bij een bedrijf ontslag kunt nemen, maar hoe doe je dat in het publieke leven. Lijkt me 
dat er maar twee oplossingen zijn: doodgaan of emigreren. (met dat laatste ben ik al bezig, maar dit terzijde)

Er komen steeds meer kliklijnen, opgezet door de verschillende overheden. Als een overheid zoiets doet, kan 
eigelijk maar twee dingen betekenen: 1. ze hebben het kontact met de samenleving verloren en weten niet 
meer wat er gaande is. Een vorm van incompetentie. Politie en AIVD zijn wel een goed voorbeeld, lijkt me. 2. 
Het is een vorm om burgers tegen elkaar uit te spelen. Het vroegere oost-europese model, waarbij niemand 
meer te vertrouwen is. 
Overigens je weet maar nooit wat er gelogged wordt als je een van deze kliklijnen belt. 

Deze website voorziet, denk ik, in een behoefte. Het kan anoniem en wordt opgepakt door journalisten. Dit 
laatste is geen garantie voor het in de publiciteit brengen van voorvallen, maar in een Pamela of Theo heb ik 
wel het nodige vertrouwen gekregen. Ik ben dan ook blij dat zij hun nek uitsteken.

SBS6 is de laatste tijd ook goed bezig. Allereerst Peter R. de Vries met Mabelgate en nu weer over die 
secretaris-generaal op justitie dit niet van jonge jongens kan afblijven. Ben benieuwd hoe lang ze het 
volhouden.

4.  Anoniem 

21 Okt 2003 om 17:59 

Ja nog een van de laatste journalistieke lichtpuntjes in de wereld.  
BBC mag ook niet meer rapporteren vanuit israel omdat ze hebben aangekaart dat israel atoomwapens heeft. 

en dan legt de wereld met een eenstemmig ja! 
de nachtkaars in handen van amerika.  
en zo gaat de nachtkaars uit.  
welkom bij de nieuwe wereldorde!

5.  Anoniem 

12 Dec 2003 om 17:14 

Klokkenluider worden? “Naam: Anoniem” 
Wat heb ik nou aan m’n fiets hangen? 
Ik doe het onder mij eigen naam. Mag dat ook?

Ik las: 
“Re: klokkenluider worden?  
door Runny op 15 okt, 2003 - 00:35 /…/ 
Klokkenluider worden? Nee, ik bedank voor de eer, hoe sympathiek en romantisch de gedachte ook moge zijn. 
De geschiedenis leert dat louter opportunisme en collaboratie tot welvaart en aanzien leiden. 
Neem de 2 minuten stilte op 4 mei eens te baat om je ogen de kost te geven op de dam in Amster-dam… 
Zwijg en graai mee is mijn devies…en train jezelf in een slecht geheugen.” 

Goed. Maar als je je nu eens niet door “louter opportunisme en collaboratie tot welvaart en aanzien leiden” wil 
laten? En als je wilt trachten wat klaarheid en eerlijkheid te brengen, als ouwe vent, die naar zijn opvatting (en 
alsjeblieft geen overtuiging) genoeg “welvaart en aanzien” heeft gekend.  
Onderstaande bericht zond ik bijvoorbeeld gisteren aan een aantal mensen. (Ik hoop dat het geen bezwaar is 
dat ik ook al elders klokkenluider ben ? en dat mijn lay-out via de elektronische keuken nog wat redelijk 
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overkomt.)  
Nee, zie ik hier, het is ??n pap geworden. Toch maar doorgaan.

Beste mensen,

Het bericht luidt: “Pim Fortuyn Awards 2003, u kunt nog een week stemmen!”  
Om de stemming er in te brengen, wil ik graag het onderstaande te berde brengen. 
Want als men iets wil begrijpen van wat er vandaag aan de hand is, is een minimum aan kennis van het 
verleden een noodzaak. 
Daar kom je eenvoudig niet onderuit. 
Dat geldt ook voor het begrijpen van wat er achter de moord op Pim Fortuyn kan steken. 
Dat wordt ons door de offici?le berichtgeving natuurlijk niet verteld. Zoals bijvoorbeeld ook is gebleken met de 
moord op Kennedy. 
Het moet ons helder voor de geest staan: de machtigen in de wereld zijn ego?stische geesteszieken. 
Wie onder ons zou zich willen of durven laten uitroepen tot Koning? Of tot F?hrer, Duce of Caudillo? 
Of tot president van de USA?  
Ook al is het (met knoeierij) gekozen presidentschap al iets ‘moderner’ dan het erfelijke koningschap, de 
democratie kan pas goed werken als het volk objectief is voorgelicht. En als de burger heeft ge-leerd zelfstandig 
te denken.  
Daar ziet het voorlopig nog niet naar uit? 
Want men wil er in het Oranjegekke Nederland niet aan, dat men systematisch wordt voorgelogen. Men kan en 
wil niet beseffen dat het Koninklijk Huis van Oranje in hoofdzaak een multinational onder-neming is. Die, in 
collaboratie met de directie van de maffia van het terrorisme van andere multinatio-nals, alleen maar uit is op 
het maken van zoveel mogelijk winst. Het bezit van een zo groot mogelijk fortuin. Niet om er iets mee te doen - 
alleen maar om te h?bben. 
Hieronder heb ik een paar essenti?le zaken vermeld, en getracht het zo kort mogelijk te houden. 
Men vergeve mij, al eerder vermelde zaken nog eens te herhalen.  
Ik doe dat, omdat bij bepaalde feiten in bepaalde omstandigheden de aanvankelijk onschuldig schij-nende 
betekenis ervan kan worden aangescherpt. Zoals het feit dat de uitspraak “Geef me je hand”, uitgesproken op 
de canap? ? iets anders betekent dan wanneer hij wordt uitgesproken aan de rand van een bergkloof in een 
sneeuwstorm. 
Alvast bedankt voor de (onverhoopte) aandacht.

Groetjes, 
Charles Destr?e.

Oranje schijn - en zwarte werkelijkheid

Neerland is weer een vorstenkind rijker. En Oranje heeft getracht zijn nakomelingschap te verzekeren.  
Men had het weer hoog in de pet, want het Catharina bij Amalia zal wel moeten wijzen op de verre Romanov- 
bloedverwante, de Russische Katarina de Grote. Want het ‘Blut und Boden’-gevoel leeft sterk bij de Oranjes. 
Waar wij nu zo langzamerhand heen moeten met het zo traditioneel trots bezongen ‘Duitsen bloed’ mag Joost 
weten. Overigens wordt de moderne multiculturele samenleving danig ge?llustreerd door dit mengsel van 
autochtoon Nederlands bloed met het allochtone Duitsen/Russische/Argentijnse bloed.  
Waarbij dan even het bloed van ? bijvoorbeeld - de slachtoffers van het Videla/Zorreguieta-regime maar liever 
moet worden vergeten. Evenals dat van ? bijvoorbeeld, ik noem maar wat ? Van Traa en Pim Fortuyn.

De leugen regeert 
Hare Majesteit Koningin Beatrix kritiseerde de journalistieke laagheid. Tijdens de viering van het veertigjarig 
jubileum van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren in Amsterdam op 27 november ‘99 heeft zij in 
een gesprekje met enkele journalisten, dus openbaar, en onversluierd, gezegd, dat “de leugen regeert” in de va-
derlandse journalistiek. Ook berispte, beschimpte misschien zelfs, Zij de ontsiering door “onzorgvuldigheden” 
en “eenzijdigheid”. Durf ik, deemoedig, mij voor een keertje aan Hare Zijde scharen? Ik zou aan deze 
Koninklijke kritiek iets willen toevoegen. Nederlandse journalisten, de Nederlandse media in zijn totaliteit, 
liegen - door omissie. Bij hun informatie over de Oranjes, bijvoorbeeld. Zo merkte ik op.  
De Nederlandse taal kan soms verrassend duidelijk zijn. Iemand die nieuws brengt heet een verslaggever. Hij 
verslaat het nieuws ? meestal zodanig dat het totaal verslagen in de doofpot wordt gestopt. Of het wordt verslui-
erd, naar integristisch fundamentalistische normen en waarden. Die zijn vastgesteld door de familie Fentener 
van Vlissingen, zoals hieronder zal blijken.

Oranje, zielerust en machtswellust 
Elders haalde ik al eens de Griekse wijsgeer Pyrrhoon aan, die rond 300 v. C. een van de eerste sceptische 
filoso-fen was. In zijn ogen kon de mens de waarheid niet achterhalen. En om daar nu een mouw aan te 
passen, stelde hij maar voor “de schijn te aanvaarden zonder die als echt te beschouwen.” Maar hoe doe je dat 
nu? 
Op moreel gebied streefde hij naar “een soort negatief geluk, op volstrekte gemoedsrust gebaseerd.” De 
toestand van volkomen zielerust , van gemoedsrust, van eeuwige zaligheid. Wat natuurlijk een lekker gevoel 
geeft. 
In dit kader is het misschien nuttig zich weer bewust te maken, hoe in Nederland de gezagsverhoudingen 
liggen. Omdat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk zich nog maar steeds illusies blijkt te 
maken. Als de islam met de aanbidding van Allah een achterlijke godsdienst is, dan doet de aanbidding van het 
Oranjefascisme daar zeker niet voor onder.  
Al eerder stelde ik de piramide van macht in onze Nederlandse mandarijnenmonarchie ongeveer zo voor: 

God 
Oranje 
Raad van State 
Nederlandse regering 
Kabinet van de Koningin 
De Rijksvoorlichtingsdienst 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
Ethiek voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Interuniversitair Centrum voor Sociale Wetenschap 
De onderdanige dienstwillige media: pers; radio, televisie 
Het misleide, domme, onverschillige gesundes Volksempfinden

Deze Nederlandse gezagsverhoudingen staan in het kader van de machtsverhoudingen in de wereld zoals in 
deze piramide is voorgesteld:

God 
godsdienst 
zionistische lobby 
USA-president Buffalo Bush 
Amerikaanse multinational bedrijven 
CIA en Bilderberg Group met het Huis van Oranje 
De uitgezogen Derde Wereld; elke dag 30.000 hongerdoden 
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God staat daarbij voor de drie-eenheid God, Geld en Geweld.  
Voor wie daaraan mocht twijfelen, kunnen de begrippen als ‘Kruistochten’, ‘Inquisitie’ en, moderner, het Isra?-
lisch ‘Nationaal-Zionisme’ en de ‘Kamikazeaanslagen’ die twijfel wegnemen. 
God is vertegenwoordigd door kerken. Onder de ‘christelijke’ kerken telt ook de Lutherse. Wat heeft die leer te 
betekenen?

Maarten Luther en de joden 
Wie en wat was Maarten Luther? Een Duitse theoloog, die rond 1500 leefde, en de uitvinder van het praktisch 
toegepaste ‘antisemitisme’. Luther was de baanbreker van de Reformatie. Hij markeerde met zijn invloed de 
ontwikkeling van het christendom waarvan de doctrines eveneens weerklank vonden in de politieke en economi-
sche van Europa.  
Luther was geboren in Eisleben, en benadrukte vaak het feit dat zijn voorouders boeren waren. Maar hij loog 
daarbij (ook) al een beetje, want zijn vader Hans Luther, was geen boer, maar mijnwerker in een kopermijn in 
de streek van Mansfeld. Luther ging op school in Mansfeld, Maagdenburg en Eisenach. In 1501, 17 jaar oud, 
kwam hij op de ‘universiteit van Erfurt, waar hij in 1502 zijn diploma van toelatingsexamen haalde en een 
academische graad in 1505. Hij wilde toen rechten gaan studeren, maar in de zomer van 1505 stopte hij 
plotseling met zijn studie en ging in het klooster van de augustijnen van Erfurt. Daar observeerde hij de regelen 
die werden opge-drongen aan de nieuwelingen, maar vond er niet de geestelijke vrede waar hij naar zocht. 
Luther legde niettemin de kloostergelofte af in de herfst van 1506 en zijn superieuren kozen hem voor het 
priesterschap. Hij werd ge-wijd in 1507, en daarna werd hij uitgenodigd th?ologie te gaan studeren om 
professor te worden in een van de talrijke Duitse universiteiten waar het onderwijs werd geleverd door 
monniken. In 1508 werd hij door Johann von Staupitz, algemeen vicaris van de augustijnen van Duitsland, 
gestuurd naar de nieuwe universiteit van Wit-tenberg, gesticht in 1502, om er de inwijdingslessen te geven in 
morele filosofie. Terug in Erfurt in 1509, zette hij nog gedurende twee jaar zijn studie in de theologie voort en 
ging door met onderwijzen. In november 1510 werd hij door zeven augustijnse kloosters gedelegeerd om naar 
Rome te gaan, waar hij streng de roomse geeste-lijkheid beoordeelde. Korte tijd later hernam hij zijn 
activiteiten in Erfurt, werd opnieuw naar Wittenberg ge-stuurd om zijn doctoraat in theologie voor te bereiden, 
dat hij in 1512 haalde. Toen werd daar hij belast met het bijbelse onderwijs. “Hij bleef titulair van de 
(katholieke, CD) leerstoel van bijbelse theologie tot aan het eind van zijn leven.” 
“In 1537 was Luthers gezondheid begonnen achteruit te gaan en hij was overstelpt door de hernieuwing van 
het pausdom en door wat hij voelde als een poging van de joden om de verwarring bij de christenen uit te 
buiten om opnieuw de vraag te stellen van het messianisme van Christus. Hij voelde zich verantwoordelijk voor 
die situatie, en begaf zich in een hevige polemiek tegen de joden evenals tegen het pausdom en de radicale 
vleugel van de reformatoren, de wederdopers.” Maar hier worden liever geen details van de praktische 
toepassing gegeven en - ondanks zijn Reformatorische activiteit - zoals hierboven is vermeld: “Hij bleef titulair 
van de (katholieke) leerstoel van bijbelse theologie tot aan het eind van zijn leven.” 
Zo heeft dus Maarten Luther - navolger van Christus die van huis uit een jood was en zelfs ‘Koning der Joden’ - 
in feite het moderne georganiseerde anti-joods-zijn uitgevonden. Dit loeder propageerde in Wittenberg de ver-
volging, besteling en vermoording van de joden. Dat zal wel niet staan in de Lutheriaanse drukwerken van 
vandaag. 
Het voor de zionisten handige want misleidende woord antisemitisme werd toen nog niet gebruikt. 
Dat gebeurde voor het eerst in 1890. 
Handig en misleidend, want zo werd een godsdienstig probleem geschoven op racistisch terrein. 
Dezer dagen werd via de radio een bericht verspreid, dat ik als ’steengoed’ wil kenschetsen. De Duitse Luthe-
riaanse kerk, gevestigd in (onder meer) de Dom van Berlijn, heeft bepaald dat er nu een protestantse biecht is 
ingesteld. Waar dus protestanten kunnen worden schoongewassen, hun zonden vergeven, door Lutheriaanse 
predikers. Dat lijkt me een geweldige uitvinding, en die zou nog wel eens een stevige concurrentie kunnen bete-
kenen voor de katholieke kerk. 
Niet alleen Luther stond zijn godsdienstige mannetje. De iets later komende Fransman Calvijn, die in Gen?ve 
aan de gang ging, gooide het op de ‘voorbeschikking’. Wie het niet met hem eens was, kon ? gegrond op de 
“primitieve christelijke eenvoud” desnoods een kopje kleiner worden gemaakt. En zo kan dankzij Calvijn een 
hondenvriend en vegetari?r dus zijn voorbeschikt om F?hrer aller Germanen te worden. Zo kan een lieve vrouw 
zijn voorbeschikt voor een miskraam, en zelfs nog om die in Auschwitz te krijgen. En zo kan een dochter van 
‘koninklijke’ bloede zijn voorbeschikt om koningin en ‘r?cksichtslose’ zakenvrouw te worden, ook nog “bij de 
gratie Gods”. Geeft dat niet een goddelijk gevoel van zekerheid? Van geborgenheid?

Maarten Luther en Oranje 
Tussen Maarten Luther en Oranje blijkt een band te bestaan. Bij beiden kan men een ‘r?cksichtslose’ geloofsop-
vatting ? en dus (samen)levensopvatting ? waarnemen. 
De band van Oranje met Luther bleek, toen Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in 1934 begon met het zoeken 
naar een voortplanter van het huis van Oranje, en haar nauwkeurige keuze viel op de SS’er Bernhard. Zoals 
deze later op zijn beurt op zoek ging naar de voortplanter uit een nazinest, Prins Claus, en noch weer later de 
voort-planteres vond uit een fascistisch misdadigersnest Maxima. Mabel past ook weer heerlijk in deze 
Oranjefascisti-sche traditie. 
In mijn wegens gebrek aan belangstelling (of durf) onuitgegeven ‘boek’ noteerde ik het volgende over de zoek-
tocht naar ons aller Benno: 
De Graeff schreef ook vertrouwelijk aan Van Limburg Stirum, dat de koningin “oververmoeid, is vaag en 
verward, ziet overal tegenop, en ongelooflijk, bijna ziekelijk, pessimistisch.” Dat komt door “de Zeven Provinci?
n en de kabinetscrisis, en dat daarbij komen haar mis?re over haar gemaal en haar getob over het ongehuwd 
blijven van de prinses.” 
Ook “Hare Majesteits gezant in Parijs, jhr.dr. J. Loudon, wees op Bernhard. Misschien was dat toen al overbo-
dig, maar toch kan dit Wilhelmina’s besluitvorming hebben be?nvloed.” Tijdens WO-I was Loudon minister van 
Buitenlandse Zaken. “Daarbij kwam dan nog, dat verschillende Loudons ook nog invloedrijke functies bekleed-
den in ondernemingen (zoals de ‘Koninklijke’/Shell), waarin Wilhelmina belangen bezat.”  
Loudon ontmoette Bernhard enige keren bij de Belgische gezant in Parijs, en naderhand voor een lunch in zijn 
woning. “Toen had hij reeds over hem gesproken met Bernhards (IG-Farben-spionage) chef in Parijs, dr. 
Willibald Passarge, die de Braziliaanse nationaliteit bezat. “Passarge heeft Bernhard blijkbaar aanbevolen bij 
Loudon, want hij berichtte Wilhelmina dat deze prins zur Lippe een potenti?le kandidaat zou kunnen zijn.” Wel-
ke de argumenten daarbij waren werd niet bekend, maar voor Wilhelmina was het belangrijk dat er “sinds de 
Middeleeuwen goede betrekkingen tussen Naussau en Lippe hadden bestaan.” “Zij was welhaast bezeten van 
een soort voorouderverering”. Dat speelde ook “een rol bij de poging om Juliana uit te huwelijken aan (de wel 
degelijk Duitse!) prins van Stolberg. Juliana was genoemd naar Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van 
Oranje, de ‘vader des vaderlands’.” “Naast deze kant van haar karakter was Wilhelmina tevens een doortrapte 
zakenvrouw.” Zo merkt Kikkert in een zijsprong op. Van prinses Juliana werd verondersteld dat zij geen talen-
ten in deze richting bezat en zij was de enige erfgename van het familiefortuin. Daarom zou Wilhelmina een 
prins-gemaal met een economisch-juridische achtergrond wel een goed idee gevonden hebben. En hij w?s een 
prins en hij w?s luthers.” Dat bleek dus van belang te zijn. 
In dit jaar 1934 ontmoeten Bernhard en Juliana elkaar bij Fritze, in Berlijn. En dus niet in februari 1936, zoals 
Wilhelmina ons voorliegt. 
“Dat er in Duitsland van ‘33 af concentratiekampen waren en dat er sprake was van kerkstrijd en jodenvervol-
ging, was in Nederland algemeen bekend. /…/ de normale dagbladpers stond er vol van.” “Het gold ook voor de 
duidelijkste manifestaties der jodenvervolging: de Juden-Boykott van april ‘33, de afkondiging der 
Neurenberger wetten in september ‘35″, zo meldt De Jong.  
Onze ge?erbiedigde Koningin leek geen kranten te lezen - of het was niet Haar zaak. 

Fentener van Vlissingen, Oranje, en de nazis 
Nederland is een voortvarend land. De VOC was de allereerste multinational ter wereld. Zeevaart en 
zakenreizen zijn onze schering en inslag ? van de winst. Sinds 1931 bestond het Studiegezelschap voor 
Economische Politiek. Ook die organiseerde zakenreizen, zoals naar Duitsland. Waar Hitler in Januari ‘33 door 
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de multinationals aan de macht was gebracht. 
Op 8 juni 1933 begroet Hertog Adolf Friedrich zu Mecklenburg, de broer van de echtgenoot van Wilhelmina, 
Prins Hendrik der Nederlanden, als president van de Automobielclub van Duitsland een serie buitenlandse gas-
ten. Zij zijn allen onder te brengen onder de noemer van antisemitisme. Dus, al dan niet zo begrepen, volgens 
de Lutheriaanse traditie. Tal van bedrijven worden bezocht, en overal vindt men een hartelijk en luxueus 
onthaal. 
De Nederlandse senator Van Lanschot bevestigt op 10 juni 1933, in een gloedvolle toespraak in vlekkeloos 
Duits: dat het Duitse volk nu “in het volle vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid door onophoudelijke 
arbeid en energie” de “bange strijd” om haar bestaan tenslotte “zegenrijk” zal winnen. Dat is speciaal voor “ons 
Nederlanders een heel bijzondere genoegdoening” omdat Nederland en Duitsland op elkaar zijn aangewezen. 
Hij besluit met een driewerf ‘Hoera’ op het Duitse Rijk, het Duitse volk en de Duitse industrie. 
13 juni is het hoogtepunt van de reis: Krupp en zijn bedrijven. De gasten worden door dr. Gustav Krupp von 
Bohlen und Halbach ontvangen. “E?n voor ??n beloven de gesprekspartners aan Krupp, zich persoonlijk elk op 
zijn gebied in zijn eigen land in te zullen zetten voor een herori?ntatie op Duitsland; de Duitse industrie en 
handel.” Dr. Reismann-Grone, Oberb?rgermeister van Essen, en dr. Tengelmann, president en directeur 
generaal van de Kamer van Koophandel en Industrie en persoonlijke vriend en collega van F.H. Fentener van 
Vlissingen spreken de gasten toe. “Dreigende tonen, zoals deze van Tengelmann, over problemen van koloniale 
gelijkwaardigheid en dergelijke, waren op dat moment nog niet vanuit Berlijn te horen geweest. Wel vond de 
industrie het nodig, al vast dergelijke klanken te produceren.” 
Het volgende doel is IG-Farben Industrie te Leverkusen ? waar ons aller prins Bernhard in ‘34/’35 als spion 
werkzaam zal worden. Geheimrat en directielid prof.dr. C. Duisberg ontvangt de bezoekers. Hij zegt dat hij 
niets kan vertellen over de bedrijvigheid omdat alles geheim is. Bedrijfsraad dr. Dierichs barst “in een frenetiek 
‘Sieg Heil’-geroep uit, waarin hij door alle buitenlanders enthousiast wordt gevolgd.” Ook het driewerf ‘Hoera’ 
voor Hitler ontbreekt niet. 
Alle gasten “zullen de aangegane verplichtingen honoreren. Ook Van Lanschot.”  
Ook Henk, ‘Henri’ Deterding, president van de ‘Koninklijke’/Shell steunt Hitler en zijn partij, en de Nederlandse 
NSB, moreel en financieel.

Oranje, Fentener van Vlissingen, en de hedendaagse Nederlandse voorlichting 
Vandaag lijkt het Nederlandse volk geen kranten te lezen. Dat zou overigens weinig veranderen. Want de media 
volgens slaafs de (ongeschreven) wetten van de multinationals. En het ANP is, m?t zijn journalisten, kortgelden 
opgekocht door de ‘familie’ Fentener van Vlissingen, van de Fentener van Vlissingen-miljardairfamilies die 
Nederland telt. 
In de lijst van Quote van november 2001 staan de 500 rijkste Nederlanders van 2001, de voornaamste Neder-
landse fortuinen, ‘De top tien’ , in miljard Euro?s. De familie Van Oranje was er met 2,7 miljard als nummer 3. 
Mede omdat Bernhard een van de meest gesch?ftsf?hige Oranjes is.  
Verder staan er 3 families Fentener van Vlissingen: 
4 Frits Fentener van Vlissingen 1,9 “de veelzijdigste grondlegger van het Nederlandse bedrijfsleven”.  
8 John Fentener van Vlissingen 1,5 SVH / World Travel International, “de ondernemendste” . 
9 Paul Fentener van Vlissingen 1,7 alleen nog maar president-commissaris van het familiebedrijf.  
Op 26 november 2003 heeft de welbekende Kolenmaatschappij van de familie Fentener van Vlissingen het hele 
ANP opgekocht door een 60 % (zestig procent) aandelenmeerderheid te nemen. 
De Volkskrant meldde, hoe ons deze kool was gestoofd:  
Het Algemeen Nederlands Persbureau komt grotendeels in handen van NPM Capital. De 
participatiemaatschappij neemt een belang van 60 procent in het ANP. De prijs wordt niet bekendgemaakt. 
De huidige aandeelhouders, de uitgevers van de Nederlandse dagbladen, houden 30 procent van de aandelen. 
De resterende 10 procent is bestemd voor het management. Op termijn wil NPM Capital zijn belang 
terugbrengen tot onder de 50 procent. 
Het ANP was tot drie jaar geleden een stichting, en sindsdien een bv die geheel in handen was van de 
krantenbe-drijven. De uitgevers besloten eerder dit jaar het ANP te koop te zetten. Waarmee de uitgevers tot 
inhaligen werden gemaakt. 
NPM Capital, opgericht in 1948 als de Nederlandse Participatiemaatschappij, bezit belangen in 165 bedrijven. 
De waarde van de participaties bedraagt naar schatting 656 miljoen euro. Het bedrijf werd in 2000 
overgenomen door SHV Holdings van de familie Fentener van Vlissingen, dat NPM Capital van de beurs haalde. 
Bij het ANP, opgericht in 1934, werken 220 mensen van wie 140 journalisten.” 
Bij dat 1934 kan worden aangetekend, dat Hitler dan sinds een jaar in Duitsland aan de macht is gekomen dank 
zij de multinationals, en dat koningin Wilhelmina in 1934 haar keuze heeft laten vallen op de SS’er prins Bern-
hard als voortplanter voor het Huis van Oranje. 
“In 2001 steeg de omzet van het ANP van 24 miljoen naar 29 miljoen euro; de winst steeg van 2 miljoen naar 
2,9 miljoen euro. Dus 10 %. Recentere winstcijfers zijn niet beschikbaar.  
Het ANP kan, door diens vorm en inhoud van zijn nieuwsvoorziening, grotendeels verantwoordelijk worden 
gesteld voor de demonisering van Fortuyn in het buitenland. De buitenlandse artikelen en andere informatie 
was voornamelijk afkomstig van de engelse vertalingen van de ANP items.  
Daarin werd Fortuyn doorgaans zeer negatief afgeschilderd, hetgeen slechte buitenlandse informatie ten 
gevolge had. Fortuyn, was dat niet die man die tegen de deelname in het JSF-project was? 
De Nederlandse doofpotcentrale, ook wel media en persbureau geheten, is dus openlijk overgegaan in handen 
van de industrie. Daarmee heeft “de kliek die Fortuyn om zeep hielp” nu daadwerkelijk de Nederlandse 
nieuwsvoorziening in zowel binnen als buitenland in handen.  
Maar wie heeft hiervan kennis genomen, of heeft het in zijn volle omvang begrepen?  
Overigens zal het in de praktijk en de kwaliteit van de Nederlandse berichtgeving geen wezenlijke verandering 
brengen. 
Maar het Nederlandse volk is al lang blij de vuile werkelijkheid niet te ‘haben gewuszt’.

Groetjes, 
Charles Destr?e, 10 december 2003.

6.  Anoniem 

23 Jan 2004 om 17:42 

Wat heeft het voor zin dit te plaatsen? 
Te bewijzen dat dit alleen stiekem gezegd kan worden?

7.  Anoniem 

11 Feb 2004 om 10:51 

Inmiddels, februari 2004 begint het wel duidelijk te worden dat de Fransen zich niet zullen houden aan 
“keiharde” afspraken. De KLM managers en piloten zien de bui al hangen maar nu is het te laat.

8.  Anoniem 

19 Feb 2004 om 02:06 
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Men kan nu wel krokodillentranen huilen over dit “verlies”, maar dan vergeet men de onzekere toekomst van de 
luchtvaart als geheel. Feit: in het “Kyoto-verdrag” over de uitstoot aan koolstofdioxide is luchtvaart NIET 
meegeteld. Feit: de grootste uitstoot van stikstofoxide (NOx) vindt plaats op 11 km hoogte. Feit: op Schiphol 
gaan evenveel liters kerosine de lucht in dan wat het totale NL-wagenpark, trucks incluis, aan benzine en diesel 
verbruikt. Feit: de CIA (!!!) waarschuwt de regering van de V.S. voor een op handen zijnde klimaatramp als wij 
niet als de wiede weerga ons opsouperen van olie, gas en steenkool aan banden leggen. 
Feit: de achtergebleven zwavel in het afval van raffinaderijen (denk aan de steeds zwavelarmere ” witte” diesel 
en benzine, komt uiteindelijk toch in de vorm van SO2 (zwaveldioxide) in de atmosfeer terecht, omdat dit 
‘afval’ (gedenk de “Erika” en de “Prestige”) uiteindelijk als ‘heavy fuel-oil’ verbrand wordt in de cylinders van de 
zware dieselmotoren van de Grote Handels Vaart. Deze z.g. “zware bunkerolie” is inmiddels verantwoordelijk 
voor 50% van de totale luchtverontreiniging boven geheel Denemarken (onderzoek uit 2000). Dat geldt dus 
ook voor minstens een strook van 50 km breedte in Nederland: gerekend vanaf het strand van Cadzand tot 
Pieterburen. 
Feit: het uitfaseren van deze ernstige vorm van luchtverontreiniging wordt aangepakt door de V.N. (i.c. de 
International Maritime Organisation, IMO), maar men verwacht v??r 2015 geen algehele consensus. Slechts 
Zweden en Finland pakken dit voortvarend aan; Nederland in het geheel niet.

9.  Mirck 

1 Mrt 2004 om 16:53 

De BBC heeft fouten gemaakt, maar niet zoveel als Blair ***** suis. Het is een schande dat Prime Minister Nice 
Guy ook hier weer mee wegkomt. Maar zo werkt inderdaad de nieuwe wereldorde: Bush, Blair en (in 
Nederland) Balkenende beslissen, daarbij de significante tegengeluiden keihard negerend.

10.  Mirck 

1 Mrt 2004 om 16:55 

Mmmm, gebruik ik de latijnse uitdrukking c.s. voluit, herkent de computer daarin een scheldwoord. Vandaar die 
******.  
Ook Windows is een wereldorde op zich…

11.  Anoniem 

11 Mrt 2004 om 10:38 

Het fusiebericht ligt klaar in Parijs met een openbaar bod op alle uitstaande aandelen KLM, alleen jammer dat 
ze bij KLM in Amsterdam van niets weten. De zonnekoning regeert nu al.

12.  Anoniem 

27 Apr 2004 om 12:24 

Ik heb er ook voor gekozen om klokkenluider te zijn. Mijn grootste fout: ik heb het intern gehouden. Mijn 
werkgever, een grote beursgenoteerde uitgever, misleidde en beging (begaat ?) misdrijven zoals het sturen van 
spooknota’s en het ieder jaar twee maanden eerder in rekening brengen van abonnementen dan gerechtigd. En 
nog een aantal zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Waarom ?. Om de jaarlijkse omzetstijging van 15 
procent te kunnen realiseren. Ik heb geweigerd hieraan mee te werken. Het verhaal eindigt als bij zovelen. Ziek 
thuis, ontslag wegens gewichtige redenen, dus geen kans in hoger beroep. En de rechter (hij had het vak 
ongetwijfeld geleerd uit de boeken van mijn werkgever) keek de andere kant op. Ik zit nu thuis zonder werk en 
vraag mij af of het de moeite waard is om alsnog aangifte bij het OM te doen en de werkgever voor 
onrechtmatige daad te dagvaarden. Heeft het zin te vechten tegen Goliath.

13.  Anoniem 

3 Jun 2004 om 14:28 

Het VNJ, Verbond van Nederlandse Journalisten

Op 6 juni zal de ‘bevrijding’ worden gevierd. Op 26 november 2003 heeft de welbekende Kolenmaatschappij 
van de familie Fentener van Vlissingen het hele ANP opgekocht door een 60 % (zestig procent) aandelenmeer-
derheid te nemen. Deze Oranjefascistische en (dus ook) voormalig met de Duitse bezetter collaborerende 
familie Fentener van Vlissingen heeft dus de macht over onze voorlichting. Waarover de zelfcensurerende 
‘journalisten’ w?l en waarover zij niet zullen publiceren. 
Tijdens de Duitse bezetting zetten ook tal van journalisten hun beste Oranjefascistisch beentje voor.  
“Na de vier kampen in 1941 zijn ook in 1942 en 1943 opleidingskampen voor journalisten in en om ‘De Cannen-
burg’ te Vaassen georganiseerd.” 
De tweede serie van 13 juni tot en met 11 juli 1942. Wekelijks kwamen 25 “journalisten bijeen om op 
kameraadschappelijke wijze de problemen van de tijd te bestuderen en te bespreken.” Het kostte minstens 
1000 gulden per week (1000 gulden is ruim 1640 euro)! Prof. Dr. T. Goedewagen spande de journalisten voor 
zijn karretje met “een verhandeling over ‘Opkomst, bloei en verval van het Humanisme’. /?/ Katholieken, 
protestanten en sociaal-democraten gingen voor het eerst met elkaar de confrontatie aan.” Andere lezingen 
worden gehouden door W. Meuldijk, H.C. Nije, P.J. van Mechelen, dr. J. Loohuis, J.C. Nachenius (over ‘Volk en 
Ras’, “In het rapport daarover staat, dat tal van Katholieke vakgenoten met hem plezierig hebben 
gediscussieerd over de wereldbeschouwing van het Noordras”), drs.W. Goedhuys, K.J. Boekhof. “Dit alles was 
bedoeld om de journalisten inzicht te geven in de nieuwe tijd en hen bereid te maken zich in te zetten voor 
Nieuw Nederland.” 
Volgens de kampleider was Nije “de beste spreker en beantwoordde zelfs de pijnlijkste vragen op eerlijke en 
rondborstige wijze.” Wat blijkbaar een uitzondering was. Dagelijks verscheen de ‘burchtcourant’ ‘De Minstreel’.  
Volgens de regelen van het kamp is nummer ??n: “Elke deelnemer is tot volstrekte gehoorzaamheid aan de 
kampleiding verplicht.” 
Er staat ook een beloning te wachten, want er “werd gepleit voor een zeker bevoorrechting van drie 
journalisten, die de zomerkampen hadden bezocht. Dit zou kunnen gebeuren door een beter salari?ring, in 
voorkeur bij sollicitaties e.d. Zij gingen immers tot een ‘keurbende’ behoren die wel mocht worden 
voorgetrokken. 
Via pers en radio is er aandacht besteed aan de kampen van 1942. 
De redactiesecretaris van ‘De Schouw’ Fr. Sampimon, deelnemer aan een kamp schreef in dat blad (1e 
jaargang, nr. 14) van de Nederlandse Kultuurkamer onder andere: ‘Op het kasteel ‘De Cannenburg’ heerschen 
geen intellec-tueel individualisme, geen hoogdravende bombastische levensstijl met allerlei verheven waarden 
tusschen haak-jes, geen ego?sme, doch wortelt het besef dat het algemeen belang boven het groepsbelang en 
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dat het groepsbe-lang boven het eigenbelang gaat. /?/ Dat is pas een hero?ke Germaanse levensstijl!” 
Al is reeds in 1934 de nieuwe spelling ‘Marchant’ ingevoerd, tot na WO II zal nog veel in de oude spelling wor-
den geschreven. Vooral door de overheid. Ondergetekende pleegt pertinent verzet tegen de door onkundige 
‘laal-kundigen’ ingevoerde nieuwe spelling, die eist dat men bijvoorbeeld ‘ruggengraat’ schrijft, waar een 
gewoon mens toch slechts over ??n rug beschikt. Waarschijnlijk is de overheid bezeten van haar eigenschap om 
achter en over de ruggen van anderen haar wil door te douwen. 
“Max Blokzijl vroeg zich in een radiopraatje af, waarom de vooropgezette wens tot klaarheid te komen tot den 
Cannenburg beperkt moet blijven.” 
J. Learbuch krijgt op zijn verzoek om schriftelijke kampindrukken hoofdzakelijk “bombastische loftuitingen”. 
Medio 1943 zijn de kansen op de Duitse eindoverwinning de mist in gegaan. Maar de geest van de journalisten 
lijkt niet gebroken. 
“In 1943 werden de laatste drie zomerkampen voor Journalisten gehouden van 19 juni t/m 8 juli. Ditmaal 
werden zoveel mogelijk journalisten, die nog niet eerder een kamp bijwoonden, in de gelegenheid gesteld een 
week naar ‘De Cannenburg’ in Vaassen te komen. /?/ Het derde zomerkamp werd op 19 juni 1943 geopend 
door de waarnemend secretaris-generaal van het Departement van Voorlichting en Kunsten, Jhr.Mr. S.M.S. de 
Ranitz.” 
Dit keer worden lezingen gehouden door J.P.A. de Monyg, redacteur buitenland van het Nationaal Dagblad, M. 
Wladimirow over ‘Nederland’s taak in Oostland’, J.C. Nachenius, ‘Beschouwingen over het Rassenvraagstuk’, C.
J. Huygen, H. Lindt van de Arbeiderspers en componist van de ‘journalistenmars’ over ‘Krantenopmaak en 
tijdproblemen’. “Max Blokzijl hield enkele malen een rede” “Het totaalbedrag van de REKENING 
JOURNALISTENKAMP 1943 bedroeg op 14 september 1943: f 8.072,97.” 

Ander ‘telegraaf’-verkeer, andere valse voorlichting 

Interessant is het volgende te vernemen. Hieruit blijkt dat de valse voorlichting van tijdens de oorlog nog zijn 
echo’s vindt in de huidige waardering van bepaalde kranten tijdens de bezetting, zoals bijvoorbeeld De 
Telegraaf. Het algemeen gangbare oordeel is, dat deze krant de meest Duits gezinde en collaborerende was.  
Deze fabel is de wereld ingebracht door Gerrit Jan Van Heuven Goedhart. Dat was een handige, maar ook vals 
spelende jongen. Het begint al bij zijn naam; dat Van Heuven heeft hij er eens bij gekocht. 
In de dertiger jaren was hij hoofdredacteur bij De Telegraaf - waarin hij schreef, dat Hitler in de verkiezings-
strijd een motorische kracht is zoals slechts weinigen - en daarna van het Utrechts Nieuwsblad. 
De journalist Lunshof zou hierover in 1950 een boekje open doen, getiteld: Vlag Halfstok, Een studie in On-
recht. Hij vermeldt daarin o.a.: “Ook met het dagblad ‘De Telegraaf’ is een Englandspiel gespeeld.” “Men was 
bang, dat een herrezen onafhankelijke ‘Telegraaf’ deze allernieuwste (naoorlogse) tijd, dit feest van onwaarach-
tigheid, niet goed gezind zou zijn. Daarom moest hij uit de weg geruimd worden.” 

Aanklacht tegen De Telegraaf

Dat is ook gebeurd in de Duitse bezettingstijd, in de hier beschreven periode. Toen leurde men ook met de nieu-
we tijd. Een aanklacht werd ingediend tegen wie niet genoeg collaboreerde. 
“In 1942 deden de hoofdredacteuren van de Arbeiderspers, van het Algemeen Handelsblad en van het Natio-
nale Dagblad, respectievelijk de heren S.S. Hoogterp, drs. W. Goedhuys, en Joh. Raatgever, hetzelfde, wat in 
1946 en ‘47 hoofdredacteuren van zekere kranten in bevrijd Nederland deden, zij rekwestreerden. Zij rekwes-
treerden in ‘42 aan Mussert met een klacht, over de anti-nationaal-socialistische politiek van ‘De Telegraaf’.” 
“De klacht luidt als volgt: ‘Sedert het doorbreken der nationaal-socialistische revolutie heeft de pers in 
Nederland een positief voorlichtende taak gekregen. De grote bladen zijn niet meer uitsluitend commerci?le 
ondernemingen, welke schrijven wat de lezer het liefste is, maar zij zijn organen van openbaar nut geworden, 
die, ieder op hun eigen gebied, voor hun lezerskring ??n zelfde plicht hebben, het Nederlandse volk te brengen 
tot aanvaarding der nationaal-socialistische levenshouding. De pers zal deze taak echter slechts kunnen 
vervullen, indien zij een gesloten front vormt. En indien zich niet in haar rij leden bevinden, welke slechts 
schoorvoetend de nieuwe wegen gaan. Want het publiek, dat altijd de lijn van de minste weerstand volgt (toen, 
zoals vandaag), zal zich dan steeds tot die bladen wenden, waarin de minste nationaal-socialistische 
voorlichting te vinden is, waardoor de taak der positief schrijvende bladen onmogelijk wordt gemaakt. De 
toestand der Nederlandse pers is thans, in 1942, aldus: 
Tegenover de positief schrijvende grote bladen, met daarachter vermelde abonneecijfer: 
Het ‘Nationale Dagblad’ 25.000 
Het ‘Algemeen Handelsblad’ 40.000 
De ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ 26.000.  
staat de nog steeds saboterende ‘Telegraaf’ met 80.000 abonnees. 
Tegenover de Arbeiderspers (tot voor kort 84.000, thans weer 100.000 abonnees) staat ‘Het nieuws van de 
Dag’ met het voor Nederland fantastische cijfer van 350.000. 
Het psychologisch effect van het feit, dat een groot blad als ‘De Telegraaf’ zich nog altijd veroorloven kan anti-
nationaal-socialistische en anti-Duitse politiek te voeren, is ernstig. De houding van ‘De Telegraaf’ en het 
‘Nieuws van de Dag’ is een zeer ernstige rem voor het nationaal-socialistische ontwaken van Nederland. 
Samenvattend kan worden geconstateerd, dat de politiek, welke ‘De Telegraaf’ doelbewust voert, speculeert op 
de behoudende elementen in Nederland, welke op een Engelse overwinning en op de terugkeer van het oude 
hopen (de hoofdredacteur Goedemans verklaarde een half jaar na de (mei!)oorlog aan ??n der 
ondergetekenden: ‘Ik hoop natuurlijk van harte, dat de Koningin terugkomt’). Opgemerkt moet worden, dat ‘De 
Telegraaf’ ook thans dezelfde politiek voert tegen het Nederlandse belang als in de vorige oorlog, waaraan ten 
spoedigste een eind dient te worden gemaakt.”  
Tot zover de protesten tegen de niet voldoend collaborerende Telegraaf.  
Om dit verhaal wat af te ronden, leze men wat in dit verband Lunshof verder nog heeft vermeld. 
Over de onteigening van De Telegraaf zijn telegrammen tussen bezet gebied en Londen over en weer gestuurd. 
Op de conferentie in Gen?ve heeft de daarbij betrokken minister Van Heuven Goedhart voorgesteld “het publi-
ceren van geheime stukken te bestraffen.” Was het uit “Angst, dat men de telegrammen eens op tafel zou 
gooien, waarmee hij de illegaliteit bewerkte en voorbereidingen trof voor de confiscatie van ‘De Telegraaf’?  
De rol van deze ‘Van Heuven’ Goedhart van het illegale Het Parool lijkt niet al te fraai te zijn geweest. Wij her-
inneren hier enkele in dit verband reeds in het vorige hoofdstuk vermelde bijzonderheden.  
De gebeurtenissen rond Wiardi Beckman, Goedhart en Pasdeloup zijn het begin van de verwijdering tussen de 
oprichters van Het Parool, waarvan Pieter ‘t Hoen (pseudoniem van Frans Goedhart) als enige zodanig in de kop 
wordt vermeld. Die oprichters waren behalve Goedhart: Lex Althoff, Vorrink en mr. Warendorf. Goedhart had 
hierin een zeer groot aandeel. Het drukken en verspreiden komt voor een goed deel op de schouders van 
Vorrink en zijn SDAP. Ook met Van Heuven Goedhart is er zeer nauw contact.  
In ‘Het Englandspiel volgens Poos en Slagter’ brengen deze V-mannen het volgende licht: “Frans Goedhart heeft 
uiteindelijk, ten koste van de gehele onderneming, zijn zin weten door te drijven en daardoor is het mogelijk 
geworden, dat de Duitsers het zo gewraakte Englandspiel konden beginnen en opbouwen (dit is dus nog weer 
een ?ndere aanwijzing voor het begin van het ‘Spiel’). Dit zou niet mogelijk geweest zijn, indien Frans Goedhart 
naar goede raad had willen luisteren of tot dat hout had behoord waaruit men helden snijdt”. Zij voegen er nog 
aan toe, dat Goedhart in Engeland Het Parool zou hebben willen laten drukken en door vliegtuigen laten uit-
gooien. Wiardi Beckman en Vorrink waren daar tegen. 

Oranjefascisme 4. (volgens mijn ‘boek’)

Nadat op 21 maart ‘42 de Buitengewone Raad van Advies (eerder Buitengewone Raad van State geheten) is 
opge-richt, gebeurt het volgende. Sociaal-democraten als de ministers Van den Tempel en van andere 
gematigde linkse figuren (later ook Van Heuven Goedhart) keren zich tegen deze Buitengewone Raad van 
Advies, zonder deze met name te noemen, en vormen het Comit? van Actie tegen het Neo-Fascisme 
(Oranjefascisme). Men ziet die Raad als een semi-fascistisch model voor na-oorlogse staatsinrichting.  
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Van de Plassche voegt daar nog het volgende aan toe, als bij zijn verhoor PEC-voorzitter Donker het 
Englandspiel noemt: “Die dingen hoorde men in Londen altijd fluisteren.” “Er was nooit enig goed contact. Er is 
een raad gevormd en daarin werden opgenomen de mensen, die het meest representatief waren, en hun werd 
het zwijgen opgelegd.” Dat was de Buitengewone Raad van Advies. “Ja, die mochten nooit iets naar buiten 
zeggen. Alles ging de doofpot in. Daaraan heb ik mij als Nederlander doodge?rgerd.” Donker praat er weer 
overheen.  
Nog iets anders: De eerste contacten van een andere Duitse opposant, Oberst Staehle , met de Nederlandse 
illegaliteit, en o.a. Van Heuven Goedhart, komen in een bijzonder licht te staan als men even stil staat bij de 
relatie van Van Heuven Goedhart met Meyer Schwencke, die weer een vertrouwensman van Schreieder was - 
en diens broer Meyer, die bij de Parool-groep was ge?ntroduceerd. Het is in een van de gebouwen van de al van 
v??r de oorlog als antisemitische bekend zijn de schendschrijver, Meyer Schwencke, nu zwaar collaborerende 
uitgever van o.a. de SS-instructieboeken, dat Het Parool zich na de ‘bevrijding’ zal vestigen.  
Door al dit smerige geknoei lopen de bona fide verzetslieden die meewerken aan het Parool natuurlijk extra 
grote kansen om aan de Duitsers te worden verraden. Dat zal dan ook blijken als er een groep van hen ter dood 
zal worden veroordeeld en gebracht - terwijl Frans Goedhart daarbij wonderbaarlijk zal worden uitgesloten, en 
nog wonderbaarlijker aan zijn bewakers zal kunnen ontsnappen… 

Charles Destr?e, 3 juni 2004 
(de voetnoten zijn her weggevallen).

14.  Anoniem 

30 Aug 2004 om 15:24 

Ik moet helaas de structuur van de machthebbers beschreven door Charles volledig onderschrijven. De 2 
gegeven pyramides zijn hoogst juist, alsook de doofpot affaires. Wir, Charles en ik, haben es gewusst.

Toch zag ik enkele fouten en deze hebben betrekking op de rol van religie en ideologie. Blijkbaar is dhr. Destr?e 
zich niet bewust van de belangrijke functie geinstitutionaliseerde hersenspoeling tradities voor het volk, zoals in 
Nederland vooral de christelijke kerk pleegt te doen, maar ook de islam, de linkse kerk, etcetera. De Romeinse 
kerk van het Vatikaan is zelfs opgezet als propaganda instrument voor het Romeinse rijk. De Nederlanders van 
het eerste uur konden deze propaganda breken dankzij de Bijbel! De Bijbel is echter niet na Luther vertaald, 
maar werd al in de 15de eeuw gedrukt in Haarlem en was geimporteerd door de Waldenzen, die zich 
eeuwenlang hadden schuilgehouden in de Alpen. De leugen regeert dus niet enkel in de media, maar ook in 
significante punten der gedoceerde geschiedenis.

Inquisitie is ter onderdrukking van verzet tegen (inter)nationale propaganda, niet een gevolg van de 
naasteliefde die de Bijbel leert. Dat de huidige nederlandse christenen zo een vuile NAZI’s zijn komt door de 
contra-reformatie en de geinstitutionaliseerde wetenschappelijk onderbouwde leugens die men creeert op de 
kansel. Bezoekt men de informatie der christelijke websites in Nederland en u ziet de gehersenspoelde geesten 
aangelijnt door de Anti-Christ. Zo ook met de zelfmoordaanslagen door arme palestijnen, die daarvoor 6000 
dollar overgemaakt krijgen naar hun hongerige families, gehersenspoelt tot armoede door de imams.

De spirituele machten zijn niet opgenomen in de pyramides van dhr. Destr?e, maar bepalen wel hoe de mensen 
denken. Het maakt veel verschil of de Bijbel bewaart werd door trouwe volgelingen van waarheid, verborgen in 
de Alpen, of de Rooms Katholieke pater Maarten Luther. De “historici” leren dat de Bijbel bewaart werd door de 
Paus, maar dat zal hoogstens zijn geweest als boeken gestolen van martelaren.

Nederland in de 15de/16de was het land voor de asielzoekers van Europa. We hadden in dit land Anabaptisten 
of Wederdopers, Hugenoten, Waldenzen, Calvinisten, Lutheranen, Joden, e.a., als vluchtelingen der Rooms 
Katholieke Inquisitie. Heden zijn deze namen echter enkel nog leugens staan in dienst van hersenspoel 
agenda’s. De enige die nog de waarheid spreken uit die tijd zijn de Katholieken, de middenklasse van 
nederland, want ze gaan naar de Maria Kapel, inplaats van respect te tonen voor Moeder Aarde.

Verder nog wat aanvullingen: 
De beschreven pyramides bestaan in Nederland pas sedert de inval Van Napoleon, voor die tijd was Nederland 
normaal of zelfbesturend. De corruptie van de familie van Oranje Nassau is veroorzaakt door Jezuieten 
biechtvaders en andere contra-reformatie constucties. Het paapse establishment noemt het: De wraak op 
Willem de Zwijger, en zet zo het hele volk voor schut ten aanzien van de geschiedenis.

De Geus

15.  Anoniem 

10 Nov 2004 om 11:37 

Ook foute bedrijven 

Het is behoorlijk mis bij de grotere aannemers Fraude corruptie en omkoping is aan de orde van de dag. Bij 
zeker drie bedrijven heb ik dit aan ten lijve moeten ondervinden dat staf of directieleden hun zakken lopen te 
vullen en/of zich met dubieuze praktijken bezig houden, 

Uit ervaring kan ik alleen maar spreken over de aannemers in de telecommunicatie en electrotechniek. De 
gebeurtenissen die ik heb meegemaakt zijn bijna onwerkelijk te noemen, echter waar gebeurd. Mijn conclussie 
is in elk geval dat met de mentaliteit in deze branche goed mis is en door en door corrupt.

Zeker de grote bedrijven maken de medewerkers vaak directieleden,stafleden of uitvoerders die in elk geval op 
belangrijke posities zitten in grote mate misbruik van hun onderaannemers om hun eigen persoonlijk zakken te 
vullen. 

Verschillende keren heb ik meegemaakt voor projecten die werden opgestart waar ik medewerkers voor 
inzetten na een periode zonder enige aanwijsbare reden werden afgeblazen en het contract die daar aan ten 
grondslag lag genegeerd.

Nadat zij die projecten afblaasde waardoor ik als de bliksem deze medewerkers moest herplaatsen. Werden 
achter mijn rug om deze medewerkers benadert en/of vervangen door medewerkers van bedrijven waar de 
directieleden eigenaar van waren of belangen in hadden. Deze andere medewerkers werden tegen zeer hoge 
tarieven dan geplaatst.

Projecten moeten gekocht worden. Zonder dat je de zakken vult van een van die gasten kom je niet aan de 
bak. Zakelijk. etische en moreel vind ik dat verwerpelijk en gaat ten nadelen van de bedrijfsnaam en 
uiteindelijk ten kosten van de aandeelhouder en de onderaannemers die het gelag van de gasten betaald.
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Zij zijn in elk geval van mij nog niet af in de toekomst kunnen de lezers met naam en toenaam gaan lezen hoe 
dit in zijn werk gaat en welke bedrijven dit betreffen.

16.  PrincedeBalzak 

12 Nov 2004 om 11:11 

Een nazaat van deze jhr.dr. J. Loudon, schijnt nu weer “onze” ambassadeur in Itali? te zijn, zeker als dank voor 
zijn geniale koppelpraktijken van destijds. De democratische rechtsstaat (onder leiding van een 
psychopathische Nazi prins….wat deze volmaakte gek/totale manipulant met zijn compleet andere 
Machiavelliaanse “mindset” achter de schermen allemaal uithaalt, alleen of met zijn IVD vriendjes, gaat het 
inlevingsvermogen zowat te boven) weer feilloos in actie. Overigens is de frase “bij de gratie Gods, koningin der 
Nederlanden” evenzogoed uit de duim gezogen als vele (zo niet de meeste) andere zaken de Oranje’s 
betreffende………..”gratie” is trouwens een begrip, dat “zo rekbaar als de neten” is. God heeft IMHO geheel niets 
van doen met Luther, Calvijn en de Oranje’s. Ingrijpen met een grote vuurbal ofzo doet ie ook niet direct, dus 
laten we Hem dan de schuld maar weer geven en bovenaan de piramide plaatsen……

17.  PrincedeBalzak 

12 Nov 2004 om 11:57 

Wel als je David heet………Overigens spelen rechters wel vaker een “opmerkelijke” rol. Ik denk bv. aan de zaak 
Ovaa-Spijkers (Defensie) en de C.V.B.. Daar klopt toch iets fundamenteel niet !

18.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 00:43 

Een ECHTE Klokkenluider worden doe je bij het Utrechts Klokkenluidersgilden.

www.klokkenluiders.nl

19.  Anoniem 

12 Mei 2006 om 13:15 

Ik G Mulkens auteur van de tekst die op 28 maart 2006 om 15.36 onder de auteursnaam mulkensg op deze 
website is geplaatst, verklaar bij dezen het volgende: Zonder enige feitelijke onderbouwing daarvoor te geven 
heb ik in voormelde tekst een artikel over Irik Bouw BV, voorheen kantoorhoudende te Heerlen, thans te Nuth, 
aan de Daelderweg 22, geplaatst, welke tekst door de voorzieningenrechter te Maastricht bij vonnis van 1 mei 
2006 onrechtmatig jegens Irik Bouw BV is geoordeeld en bij welk vonnis ik ben veroordeeld om de tekst van 28 
maart 2006 te (doen) verwijderen en/of verwijderd te (doen) houden van deze website. Ik heb geheel zonder 
feitelijke onderbouwing de goede naam van Irik Bouw BV aangetast, hetgeen ik hierbij rectificeer.

20.  holtus 

16 Jun 2008 om 15:24 

ik begreep, dat er een brief bestond, die ondertekend kon worden als steunbetuiging voor de bescherming van 
deze geweldige mensen. 
Deze brief zou ik graag willen opvragen. 
Lukt dat niet dan betuig ik bij deze steun aan de klokkenluiders, die vele miljarden aan het Rijk hebben 
bespaard, en waarvoor ze helemaal niets hebben overgehouden. Het tegendeel is waar, ze worden totaal niet 
beschermd en hebben totaal geen inkomen meer 
fred
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De van der Vaart-connection
Gepubliceerd door admin 3 oktober, 2003 in Media. 

‘Als de voorlichting faalt’

BROER NRC-COMMENTATOR EUROPESE TOP-LOBBYIST

Met dank aan Volkskrant-columnist Ronald Plasterk

De broer van Joost van der Vaart, gewezen lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad en 

fungerend commentator, is dit voorjaar benoemd als hoofd van het Haagse Bureau van het 

Europarlement. Het gaat om Sjerp van der Vaart, voormalig adjunct-directeur van het ANP en 

hoofdredacteur van de Staatscourant. De taak van het Eurobureau, de facto een lobbykantoor, is ‘het 

onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, politici en journalisten’. 

 
Dit meldt een klokkenluider bij NRC Handelsblad. De onthulling komt op een gevoelig moment omdat 

NRC vorige week is betrapt op het manipuleren van onderzoeksgegevens uit een enquete naar de 

mening van het volk over een Europese grondwet die nog niet eens bestaat. Via sturende 

vraagstelling werden de deelnemers aan het onderzoek naar het voor NRC gewenste resultaat geleid 

van 51% voor zodat de opening van de krant op 20 september kon luiden: ‘Meerderheid voor 

Europese grondwet’. Hoofdredacteur Folkert Jensma kwam onder zo’n grote druk te staan door deze 

zaak, dat hij zich genoodzaakt zag in de krant van 25 september een verdediging te schrijven.

Volgens de klokkenluider gaat de partijdigheid van NRC echter nog verder. Zo zou van der Vaart 

auteur zijn van het hoofdredactioneel van 22 september waarin tot onthutsing van velen (onder wie 

Volkskrant-columnist Ronald Plasterk die er zijn column aan wijdde van 26 september waardoor de 

klokkenluider zou zijn aangespoord) werd gezegd dat ‘deze grondwet zomaar kan worden 

weggestemd als de voorlichting faalt’. Met deze onthullende opmerking geeft NRC zijn ware positie 

ten opzichte van het Europese vraagstuk geheel prijs. We weten nu welke kongsi er bij NRC bestaat 

om dit ‘doemscenario’ (het falen van de voorlichting en het dientengevolge wegstemmen van de 

grondwet) te voorkomen: de gebroeders Van der Vaart! Het heeft er alle schijn van dat voorlichter S. 

van der Vaart bij zijn taak om ‘contacten te onderhouden met journalisten’ als eerste handeling heeft 

verricht het bellen van zijn broer bij NRC om een plannetje te smeden dat Sjerp direct op de kaart zet 

als Europese topvoorlichter. Dat NRC daarbij toevlucht nam tot fraude is S. uiteraard niet aan te 

rekenen, de krant des te meer. Joost van der Vaart werpt elke mogelijke vorm van ook maar een 

begin van fraude of belangenverstrengeling verre van zich. ‘Heeft u geen broer’? repliceert hij. ‘Wat 

doet die? Ik heb de beste broer van de wereld!’

De reputatie van Sjerp van der Vaart in journalistiek Nederland (hij begon zijn carri?re bij het 

Financiele Dagblad) is overigens rampzalig. Sporen van vernieling en frustratie liet hij achter bij ANP 

en vooral bij de Staatscourant.  
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De ‘Van der Vaart-connection’ past naadloos in het steeds alarmerender beeld van de verwevenheid 

van NRC met overheid en macht. Buitenlandchef Nijenhuis heeft een vrouw op een toppositie bij 

Buitenlandse Zaken, Frank Kuitenbrouwer zit in een belangrijk adviesorgaan van BuZa samen met 

PCM-directeur Ben Knapen en NRC-groupie Paul Scheffer. Maarten Huygen is lid van een commissie 

die rechters selecteert. Talrijke NRC-journalisten vullen hun zakken door bij te klussen voor 

overheidspublicaties, zoals Tracy Metz voor bladen over volkshuisvesting en Dirk van Delft voor 

bladen van NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

4 Reacties op “De van der Vaart-connection”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

16 Okt 2003 om 18:08 

De Nederlandse media gaat inderdaad steeds meer richting de Amerikaanse media. 
Daar zijn de belangrijkste media in handen van zeer rijke rechtse bedrijven

2.  Anoniem 

20 Okt 2003 om 19:48 

De Nederlandse media zijn inderdaad zo links als de pest. De door de belastingbetaler gefinancierde Publieke 
Omroepen met hun politiekcorrecte prietpraat voorop. Staatspropaganda van de onderste plank… Bah! Bah!

3.  Anoniem 

14 Nov 2004 om 21:54 

en laat ronald plasterk nou net zelf een slechte reputatie hebben. geen goede relatie met nrc. komt dit stuk uit 
jaloezie voort?!

4.  Anoniem 

9 Aug 2006 om 14:47 

Wat een merkwaardig stuk van Ronald Plasterk, zelf columnist bij De Azijnbode. 
Het doet mij een beetje denken aan de complottheorieën rond 9/11. Blijven zoeken Ronald misschien vind je je 
gelukkige leventje van welleer weer terug. Je weet wel, toen alles nog beter was…
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« Een goed milieu begint bij jezelf De van der Vaart-connection »

Noodklok over vernietiging KLM
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2003 in Accountancy. 

KLOKKENLUIDERS: KLM IS ZONDER EFFECTIEF BESTUUR NAAR DE SLACHTBANK GELEID

Normaal gesproken zijn het hoogtijdagen voor een Raad van Commissarissen als een bedrijf op het 

punt staat te fuseren of te worden overgenomen. Neemt het bestuur wel de juiste beslissing? 

Kloppen de feiten waarop het de beslissing zegt te baseren? Moet er worden ingegrepen? Het zijn de 

klassieke kwesties waar elk controlerend orgaan mee zou worstelen, dus zeker de RvC van de KLM 

daags voor het belangrijkste moment in de bijna honderdjarige geschiedenis van de 

luchtvaartmaatschappij. Laten we deze RvC eens onder de loep nemen. 

 
Relevant is primair dat er een ?strategisch comite? blijkt te bestaan (Floris Maljers als voorzitter, 

Dudley Eustace, Lutgart van den Berghe en Bauke Geersing) dat zich, zo mag worden aangenomen, 

in het bijzonder bezig houdt met alliantievraagstukken. Verder zijn commissaris de heren Wim Kok, 

Max Albrecht, Kees Storm, Cornelis van Lede en Gary Lee Wilson. Jan Stekenburg is recent 

overleden. De indruk bestaat dat deze sterk vergrijsde RvC zich volledig afzijdig heeft gehouden van 

het fusiedossier. Dit wordt bevestigd door anonieme bronnen vanuit KLM. We doen navraag. Van het ?

strategisch comite? neemt rond het weekeind voor de aankondiging van de overname op 30 

september alleen mevrouw Van den Berghe de (mobiele) telefoon op. Heeft ze het druk als key 

supervisor van KLM? Waar is ze mee bezig? Welke stukken leest ze? Wat adviseert ze? ?Ik kan de 

vragen die u stelt nu niet aan. Het dossier ligt zeer gevoelig. Ik hoop dat u dit begrijpt. Tot ziens!? 

Deze (Belgische) mevrouw Van den Berghe figureert steevast in artikelen over ?de machtigste 

vrouwen van Nederland? en het ?old girls network? maar inhoudelijk is er nog nimmer een visie van 

haar vastgelegd. Interviews heeft ze voorts niet of nauwelijks gegeven. Kees Storm, een dag later: ?

Ik ga niets zeggen. Wend u zich tot KLM.? Cornelis van Lede: ?U bent aan het verkeerde adres. Is de 

beeldvorming dat we als RvC buitenspel staan? Zo zij het. Wacht maar tot we klaar zijn. Dan komt er 

heus wel een duidelijk verhaal.? Geersing laat via zijn vrouw weten niet uit zijn stoel te komen en 

Maljers en Albrecht zijn structureel onbereikbaar. Eustace (GB) en Wilson (VS) wonen in het 

buitenland en zijn niet gebeld.

Een RvC houd toezicht op het bestuur. Voorzitter van de RvB is Leo van Wijk. Veel insiders geven aan 

dat de RvC zijn geloofwaardigheid so wie so al verloren had door Van Wijk jaar in jaar uit te laten 

voort blunderen zonder in te durven grijpen. Sterker: door voor de RvB vette bonussen te accorderen 

zonder dat de vereiste targets werden gehaald: onder het kopje ?doelstellingen bereikt? meldt het 

jaarverslag niet meer dan het nietszeggende ?deels?. Van Wijk ontving in 2002 meer dan 300.000 

Euro ?variabel? naast ruim zes ton vast. Dit ter compensatie van zijn opties die waardeloos zijn 

omdat de koers onder zijn visionaire bewind is ingestort van 45 naar 6 Euro? 

Een reeks mislukte fusie- en alliantiepogingen met als climax het miljoenendrama rond Al Italia maar 

ook het structureel missen van de beleidsmatige boot (geen adequate reactie op prijsbrekers, geen 
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diversificatie doorvoeren als luchtvaart zelf onder druk komt te staan) hebben ervoor gezorgd dat 

Van Wijk op het moment dat de overname werd beklonken de facto geen enkele power to reign meer 

bezat. Nog erger: klokkenluiders melden dat Van Wijk weinig meer heeft gedaan dan jaar in jaar uit 

leuren met KLM bij andere maatschappijen waardoor hij aan ?gewoon besturen? nauwelijks meer 

toekwam. Ook dit wordt door veel KLM?ers gezien als verklaring voor het non-beleid of wanbeleid dat 

onder zijn voorzitterschap is gerealiseerd. ?Het is een schandaal dat zijn weerga niet kent. De 

bejaarde RvC vulde het beleidsmatige gat dat bij KLM was ontstaan niet op in de wetenschap dat ze 

binnenkort toch zullen verdwijnen. Ze hadden zichzelf de facto al opgeheven. Komen ze mooi weg, 

want ze hoeven nu aan niemand meer verantwoording af te leggen! Van Wijk hield zich ook gedeisd 

bij het verkwanselen van zijn company. Hij mag ?tweede man? worden van de nieuwe combinatie 

dus zijn kostje is gekocht. Zijn inkomen zal ongetwijfeld sterk stijgen en hij krijgt een duurdere auto 

met een mooier aangeklede chauffeur om heen en weer te pendelen (hoezo ?efficiency??) tussen de 

twee ?hoofdkantoren? in Amsterdam en Parijs. Het verhaal is dit: dankzij complete en structurele 

incompetentie is KLM aangeleverd als hapklare brok voor Air France (AF). En maar praten over ?

garanties? en ?behoud van werkgelegenheid?! Slaap zacht!?

Alle fusies die plaatsvinden in een sector met overcapaciteit leiden tot zware saneringen. Sterker: 

KLM zegt te moeten fuseren omdat het op eigen kracht niet levensvatbaar meer is. Wie kan nu met 

droge ogen volhouden dat je vanuit zo?n begging position niet zult worden gesaneerd? De hele 

Nederlandse politiek, zo blijkt, net als organisaties als VNO/NCW en tal van ?deskundigen?. ?Het 

voornaamste probleem is de overcapaciteit. AF zal daarmee korte metten maken. Hoe? Door KLM-

vluchten te schrappen. Waar nu nog zowel AF als KLM op Boekarest vliegen, zal dat spoedig alleen 

nog gebeuren door AF. Vanuit Parijs wel te verstaan. De transfer-passagiers die zo belangrijk zijn 

voor Schiphol zullen daarmee als eerste verdwijnen. Schiphol is dan verloren als mondiaal knooppunt 

en zakt in. Hiermee verspeelt Nederland direct de laatste kurk waarop onze economie nog drijft: het 

zijn van een vestigingsplaats voor internationale ondernemingen. Die zitten hier immers vanwege de 

vele bestemmingen vanuit Schiphol. Alle voordelen liggen bij AF, alle nadelen bij KLM. En wat als de 

economie nog verder inzakt? Wie zal de klappen in de vorm van verder banenverlies dan moeten 

opvangen? Het zijn retorische vragen. Het is heel slim wat Spinetta (de topman van AF) doet, want 

werkende weg heeft hij direct ook een belangrijke concurrent uitgeschakeld.?

De media stuurden de beeldvorming van een ?noodzakelijke en optimale oplossing? sterk aan. ?

Steeds weer wordt de suggestie gewekt alsof er ?afspraken? zouden zijn gemaakt met bepaalde ?

garanties?. Maar iedereen weet dat het belang van AF niet in de eerste plaats KLM is of Schiphol. Het 

is typisch Nederlands ons zo een rad voor ogen te laten draaien.? Het weekblad Elsevier kwam met 

een zinvolle analyse (overname KLM is funest) maar daarin werd omineus genoeg geen enkele bron 

opgevoerd. De enigen die met open vizier hebben durven wijzen op de rampzalige gevolgen van dit 

alles zijn Benno Baksteen, voorzitter van het Platform Nederlandse Luchtvaart, bedrijvenonderzoeker 

Pieter Lakeman en econoom Sveder van Wijnbergen. In een artikel in NRC Handelsblad wordt ook 

gewezen op de enorme gevaren, maar dat gebeurt door een anonieme ex-werknemer van de KLM. 

Wel bracht de pers talrijke ?sentimentele? verhalen over het ?KLM-gevoel? en (NRC Handelsblad) 

verdiepte zich in de toekomst van de blauwe grachtenhuisjes met drank die businessclass-reizigers 

als sinds mensenheugenis cadeau krijgen en de ?KLM-stewardess?. 

Was er een betere oplossing geweest voor de rampzalige situatie waarin KLM zich bevond? ?Ten 

eerste had KLM met British Airways (BA) moeten samengaan maar ook dat heeft Van Wijk verpest. 

Waarom? De culturen passen veel beter bij elkaar maar nog belangrijker is dat BA wel belang heeft 

Schiphol groot te houden dankzij het capaciteitstekort in Londen. AF wil Schiphol juist uitkleden ten 

faveure van Parijs. Maar er is nog een andere lijn. In de VS hebben de luchtvaartmaatschappijen 

sinds 9/11 $ 20 mrd verloren. Ook verdwenen 100.000 banen. De Air Transport Association zei recent 

dat de overheid er zelf maar moet instappen en de hele boel moet worden genationaliseerd. Het past 

in de algemene trend van een roep om een terugkeer naar de leidende rol van de staat in zaken als 

nutsvoorzieningen en vervoer die kunnen gelden als primaire levensbehoeften.?

Het artikel kwam tot stand na gesprekken en emailcontact met diverse klokkenluiders vanuit KLM en 
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Een goed milieu begint bij jezelf
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2003 in Politiek. 

AAN DIE 13 MIO KILO ARSENICUM EN DIE 30 MIO KILO CHROOM VI KAN HET NIET 

GELEGEN HEBBEN

Door Pamela Hemelrijk

?Een goed milieu begint bij jezelf?, bezweert de overheid ons via dure voorlichtingscampagnes. 

Waarom zwijgt diezelfde overheid dan over het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse 

geschiedenis? Waarom heeft diezelfde overheid willens en wetens toegestaan, en zelfs bevorderd, dat 

er in de afgelopen 15 jaar 13 miljoen kilo arsenicum en 30 miljoen kilo chroom VI illegaal in het 

Nederlands milieu is gedumpt? Oftewel: tien keer de dodelijke dosis arsenicum per Nederlander per 

jaar? Het antwoord is simpel: geld. De overheid verdiende eraan. En niet zo?n beetje ook. 

 
 
In het jaar 2000 sloeg de Wereld Gezondheids Organisatie groot alarm: de helft van de bevolking van 

Bangladesh werd met kanker bedreigd. Oorzaak: de miljoenen waterputten die het welzijnswerk daar 

in de afgelopen jaren had geslagen. Daardoor werd nu het grondwater op grote schaal als drinkwater 

gebruikt. En Bengalees grondwater bevat van nature arsenicum. ?Bangladesh heeft te kampen met 

de grootste massavergiftiging uit de geschiedenis?, schreef de epidemioloog.Allan Smith van de 

Amerikaanse Berkeley Universiteit in zijn onderzoeksrapport. ?Ernstiger dan de rampen in Bhopal en 

Tsjernobyl?.

Hoe het het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (die 

medeverantwoordelijk is voor het slaan van die fatale waterputten) geen opheldering verschaffen. 

Verder dan het hier en daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputten 

zijn ze nog niet gekomen.

Misschien wordt het tijd dat de WHO zich eens buigt over de situatie in Nederland. Want ook het 

Nederlandse grondwater bevat thans arsenicum. En de Nederlandse lucht. En niet te vergeten 

miljoenen Nederlandse schuttingen, schuurtjes, tuinmeubelen, picknicktafels, pergola?s en 

kinderspeeltoestellen. Het rattenverdelgingsmiddel is erin gepompt door de Nederlandse 

petrochemische industrie, met steun van de Nederlandse overheid Dit alles uit naam van ?een beter 

milieu?. De winst die die dit milieudelict oplevert delen ze samen, de staat der Nederlanden en de 

petrochemische industrie. Maar daarover later.

Het begon allemaal met de Strijd voor Het Behoud van het Tropisch Regenwoud. Het Nederlandse 

volk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Er was immers een 

milieuvriendelijk alternatief voorhanden in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende het 

ministerie van VROM in 1992 milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-

impregneerbedrijven. De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd 

  

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/10/een-goed-milieu-begint-bij-jezelf.html (1 of 12) [3/11/2009 1:15:09 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9/kelly-en-de-media.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
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


Een goed milieu begint bij jezelf at Klokkenluideronline

open gezet: wie dat ge?mpregneerde hout gebruikte kon tot 75 procent van zijn kosten vergoed 

krijgen uit de schatkist. 

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen 

draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat de 

bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxyde (ook wel bekend als chroom VI 

zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de 

vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er 

bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: ??n molecuul is in principe al uit den boze. Die 

stoffen prijken dan ook op de ?Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid?, die de Kamer in 1986, 

in het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: ?

Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen 

voor bodem, water en lucht?, aldus de letterlijke tekst van het IMP. ?Het in het milieu brengen van 

deze stoffen dient, gezien hun eigenschappen, vermeden te worden. Voor deze stoffen wordt een 

maximale brongerichte aanpak voorgestaan.? 

Voor in water oplosbaar chroom en arseen betekent zo?n ?brongerichte aanpak? dat ze tot in der 

eeuwigheid opgeslagen moeten worden in metersdik beton, net als nucleair afval. Zware metalen als 

chroom VI en arseen zijn namelijk niet te verbranden; ze komen gewoon de schoorsteen weer uit, of 

blijven achter in giftig vliegas. 

De eerste Nederlander die lont rook was de elektrotechnicus en arbo-deskundige ing. Ad van Rooij uit 

het Brabantse dorp St. Oedenrode. Pal naast zijn huis bevond zich een houtzagerij genaamd Van 

Aarle BV, die 1988 een hinderwetvergunning aanvroeg. Het bedrijf zei dat het om een gewone 

uitbreiding ging, maar van Rooij nam het zekere voor het onzekere en toog naar het gemeentehuis 

om de plannen in te zien. Op de tekeningen bleken een impregneerketel en een chemicali?nbunker te 

staan. Waar die dingen voor dienden? Nou, expliceerde de gemeente, het bedrijf ging hout 

verduurzamen met Wolmanzouten, maar dat was volkomen onschuldig. Wederom nam Van Rooij het 

zekere voor het onzekere: hij informeerde bij de Milieu Inspectie naar de samenstelling van Super 

Wolmanzout CO. En kwam er zo achter dat er binnenkort, op een steenworp van zijn voordeur, met 

grote hoeveelheden rattengif gewerkt ging worden. Volgens een stoomfixatie-proc?d? nog wel, 

waarbij grote hoeveelheden arsenicumdampen door het luchtruim worden verspreid. Chemicali?n die 

gevaarlijker zijn dan asbest en dioxine. Van de zwarte-lijstcategorie nota bene, die volgens ons eigen 

IMP koste wat kost uit het milieu moesten worden geweerd!

?Voor kennisgeving aangenomen?

Toen gebeurde er iets heel geks. Niemand bleek in dit onthutsende nieuws ge?nteresseerd. De 

gemeente niet. Het ministerie van VROM niet. Het parlement niet. De milieubeweging niet. En de pers 

niet. Of nauwelijks.  

Ondanks de protesten, bezwaarschriften, noodkreten en brandbrieven van ir.v an Rooij verleende de 

gemeente Sint Oedenrode op 19 november 1991 een hinderwetvergunning aan houtzagerij Van 

Aarle. Dat mag alleen als de aanvrager kan aantonen dat het arseen en het chroom VI niet in 

aanraking komen met de buitenlucht en het oppervlaktewater. Ir. Van Rooij verzocht de gemeente 

derhalve om inzage in het onderzoeksrapport waaruit bleek dat dit het geval was. De gemeente 

antwoordde hem laconiek dat een dergelijk rapport niet bestond. Ten overvloede, mogen we wel 

zeggen, want kort daarna dreven de eerste wolken arsenicumdamp langs de ingenieur zijn erf. Zijn 

protesten werden door de gemeente eerst beantwoord met nietszeggende brieven, toen met ge?

rriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen. Tenslotte stuurde burgemeester P. Schriek 

hem een vertrouwensarts van de GGD op zijn dak, om te onderzoeken of hij wellicht geestelijk 

gestoord was. De burgervader maakte zich kennelijk meer zorgen over het psychisch welzijn van ir. 

Van Rooij dan over de levensgevaarlijke arsenicumdampen die zijn gemeente teisterden.  

Dus zocht de ingenieur het hogerop, en wendde zich tot Hans Alders, de toenmalige minister van 

VROM. Nou zou je toch verwachten dat een milieuminister geschokt is als blijkt dat ambtenaren die 

onder zijn verantwoordelijkheid vallen hun eigen milieuwetten met voeten treden. En dat nog wel met 

levensgevaarlijke zwarte-lijststoffen! Maar nee: na enig gecorrespondeer werd Van Rooij bij brief van 
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12 maart 1992 door Alders definitief afgepoeierd, en wel in de volgende bewoordingen: ?Geachte 

heer van Rooij, U toont al jaren een hoge mate van betrokkenheid bij het milieu. Ik waardeer het 

zeer wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. U legt echter een zeer 

groot tijdsbeslag op mijn medewerkers. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag een thans niet meer te 

verantwoorden omvang is gaan aannemen. U noopt mij daarom u mee te delen dat uw brieven 

voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal niet 

meer plaatsvinden. Hoogachtend, de Minister van VROM.? 

Bij de pers kreeg Van Rooij ook geen poot aan de grond. Nou ja, h??l af en toe. Op 7 april 1993 

verscheen er in het Algemeen Dagblad een stuk getiteld ?Kruistocht tegen sluipmoordenaar ? Ge?

mpregneerd hout rampzalig voor mens en milieu?. Maar ook dat werd door de goegemeente voor 

kennisgeving aangenomen, en er gebeurde wederom niets. De ingenieur schopte het daarna nog tot 

een optreden in 2 Vandaag, en een reportage in de RVU. Ook dat is blijkbaar ?voor kennisgeving 

aangenomen?, want er ontstond niet de geringste deining. Zonderling, als men nagaat dat de 

gifgrond in Lekkerkerk en de dioxineverontreiniging van de Volgermeerpolder indertijd maandenlang 

voorpaginanieuws zijn geweest, en geleid hebben tot grootscheepse en miljoenen kostende 

bodemsaneringen. Waarom toen wel, en nu niet? Was dat misschien omdat toen de schuld bij het 

bedrijfsleven kon worden gedeponeerd, terwijl in dit milieudelict de hoofdverdachte de overheid zelf 

is? Je zou het bijna gaan denken, want ook Alders?opvolgers Margreet de Boer en Jan Pronk legden 

de brieven van ir. van Rooij terzijde, evenals Erica Terpstra (toenmalig staatssecretaris van WVS), 

Ernst Hirsch Ballin (toenmalig minister van Justitie) en Wim Kok (toenmalig premier). Het staat 

allemaal zwart op wit, zodat deze ex-bewindslieden nooit meer kunnen beweren dat ze niet 

gewaarschuwd zijn. 

Van het kastje naar de muur

E?n persoon schrok zich w?l wezenloos van de ontdekking van ir. Van Rooij: dat was Carl Tissen, 

directeur van een houtimpregneerbedrijf in Luyksgestel. Het feit dat tevoren een van zijn 

kleinkinderen aan zware genetische afwijkingen was overleden zal daaraan niet vreemd zijn geweest. 

Eind 1994 besloot hij over te schakelen op een ander ? minder schadelijk ? impregneermiddel, en 

vroeg daarvan de chemische samenstelling op bij de autoriteiten. Hij kreeg een lijst retour waarop de 

helft van de bestanddelen was weggelakt! Dus meldde zijn voornemen aan VROM. Het ministerie 

stuurde zijn brief door aan de Regionale Milieu Inspectie. Die antwoordde hem dat VROM geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaardde, en dat alle verantwoordelijkheid bij de producent lag. Tissen was 

perplex: ?Hoe kunt u mij aansprakelijk stellen?, schreef hij aan milieuminister de Boer, ?als ik niet 

eens mag weten welke chemicali?n er in dat alternatieve middel zitten?? Weer geen antwoord. Alleen 

de mededeling dat Tissen, krachtens de civielrechtelijke produktaansprakelijkheid, zou moeten 

opdraaien voor alle door zijn bedrijf veroorzaakte milieuschade. Hopende u hiermee voldoende te 

hebben ingelicht, hoogachtend, Margaretha de Boer. 

We schrijven inmiddels augustus 1996. Omdat de autoriteiten hem al twee jaar van het kasje naar de 

muur stuurden, had Tissen nog steeds niet durven overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. 

Hij diende een klacht in bij de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. ?Daar het jaarlijks in het milieu 

brengen van 16.000 kilo arseenzuur en 19.000 kilo chroom VI een bijzonder ernstige overtreding is 

van de Wet Milieubeheer?, schreef hij aan de commissie, ?was de Inspectie wettelijk verplicht mij 

onmiddellijk een verbod op te leggen. De Inspectie heeft dit nagelaten, en mij zelfs gedwarsboomd 

bij het overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Als gevolg daarvan heb ik sinds december 

1994 n?g eens 24.000 kilo arseen en 29.000 kilo chroom VI, zijnde zwartelijststoffen, in het milieu 

gebracht. Zonder dat mij een strobreed in de weg is gelegd. Wilt u zo vriendelijk zijn een onderzoek 

in te stellen naar deze gang van zaken?? 

Het wordt eentonig: ?In de commissievergadering van 28 augustus 1996 is besloten Uw brief voor 

kennisgeving aan te nemen?, antwoordde de griffier. ?Dit houdt in dat de commissie meent geen 

actie te moeten ondernemen. De leden adviseren u contact op te nemen met de Nationale 

Ombudsman.? Die energie heeft Tissen niet meer op kunnen brengen. Hij had zijn bekomst van 

corresponderen met de autoriteiten. 

Ing. Van Rooij gaf het echter niet op. Hij heeft er intussen een slordige 1000 procedures opzitten, 
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van de Raad van State tot het Europees Hof. Talloze malen werd hij in het gelijk gesteld, maar de 

autoriteiten legden die uitspraken gewoon naast zich neer. Sterker nog: de overheid bestempelt het 

giftige hout, als het eenmaal is afgedankt, als ?zuivere biomassa?, die gebruikt mag worden als 

brandstof voor ?groene? elektriciteitscentrales. Deze gedoogpraktijk is onlangs door minister 

Brinkhorst van EZ gesanctioneerd in een wetswijziging, die op 1 juli j.l. van kracht is geworden. 

Dezelfde overheid die een totaal rookverbod wil invoeren in alle openbare ruimtes, laat de grote 

sigaren van de kolencentrales ongestoord hun kankerverwekkende stoffen de lucht inblazen. Over 

passief meeroken gesproken. ?Daarmee worden de omwonenden, die die lucht wel m?eten inademen, 

vogelvrij verklaard?, scheef de SP-fractie dezer dagen in een brandbrief aan Provinciale Staten. ?En 

om de ramp compleet te maken, wordt van de giftige vliegassen die overblijven cement, beton, asfalt 

en baksteen gemaakt. Die giftige bakstenen worden nota bene verkocht onder de naam ?green 

bricks?. Nederlands cement bevat thans een chroomtrioxidegehalte dat vijf maal zo hoog is als het 

maximum dat de Europese richtlijnen bindend voorschrijven. En aangezien het opstoken van giftig 

sloophout elders verboden is, ligt het voor de hand dat ook buitenlandse producenten hun hun giftig 

sloophout aan NUON en Essent ter verwerking gaan aanbieden. Zo zou Nederland wel eens de gifbelt 

van Europa kunnen worden.  

Begin dit jaar kreeg ir. Van Rooij, na vijftien jaar vruchteloos knokken, eindelijk gelijk van de 

Europese Commissie: die deed het ge?mpregneerde hout op 26 januari per bindende richtlijn in de 

ban. Sinsdien mag het niet meer voor huishoudelijk gebruik worden toegepast, en zelfs niet meer 

met blote handen aangeraakt, want het kankerverwekkende rattengif gaat dwars door de huid. Maar 

dat hout ligt nog steeds in alle Nederlandse doe-het-zelf-markten te koop. Volksstammen mensen 

hebben erop zitten lunchen. Volksstammen kinderen hebben erop gespeeld. Zelfs een waarschuwing 

dat het de gezondheid ernstige schade toebrengt, zoals op sigarettenpakjes, kan er niet af. Laat 

staan dat de overheid maatregelen neemt om al die giftige tuinhekjes, schuttingen en 

kinderspeeltoestellen te laten verwijderen.

Waarom?

Waarom, o waarom bevordert en subsidieert de Staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens en 

wetens het vergiftigen van haar eigen burgerij? Daar is ing. Van Rooij pas recentelijk achter 

gekomen. De overheid is namelijk in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse 

petrochemische industrie. ?AVR Chemie BV?, heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: ?het op 

verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen?. De deelnemers in deze 

joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 

Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het 

ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %). De overheid heeft, kortom, een 

meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Hij is 

trouwens tegenwoordig als ?environmental advisor? in dienst bij Dow Chemical. Beloning voor 

verleende diensten wellicht, net als het Shell-commissariaat van Kok? Vast staat dat de 

petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder 

arseenzuur en chroom VI. En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponie?n te worden 

opgeslagen; het mocht met winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een 

melkkoe, in plaats van een kostenpost. En 55 procent van die winst verdween in de zakken van de 

Staat. De Staat verleende dus eigenlijk illegaal vergunningen aan zichzelf. De overheid deinsde er 

voorts niet voor terug om valsheid in geschrifte te plegen: de verspreiding van arseenzuur is namelijk 

bij bindende EG-verordening verboden. Om die verordening te ontduiken veranderde staatssecretaris 

Simons van WVC indertijd in de toelatingsbeschikking van Super Wolmanzout het woord ?

arseenzuur? in het onschuldiger ?arseenpentoxide?. Maar dankzij het Pikmeer II arrest van de Hoge 

Raad, dat de overheid immuun heeft gemaakt tegen strafvervolging, zal hij hiervoor nooit meer 

strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.  

Volgens de criminoloog professor F. Bovenkerk kan het optreden van de Staat in deze worden 

aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet. Hij schreef daarover reeds in 1993 een 

brandbrief aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq, maar hij zit nog steeds op antwoord 

te wachten. 
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Van Rooij voorspelt dat vele duizenden Nederlanders, als gevolg van deze vergiftiging, aan kanker 

zullen overlijden. Hoe zit het eigenlijk met de statistieken op dit punt? Navraag bij het Integraal 

Kankercentrum leert dat het aantal kankerpati?nten in Nederland in de jaren negentig is toegenomen 

met 21 % bij de vrouwen, en met 13 % bij de mannen. Deze stijging wordt door het IKC geheel en al 

toegeschreven aan vergrijzing, bevolkingsgroei, betere detectie (?), en het toegenomen aantal 

rokende vrouwen. Dus aan die 13 miljoen kilo arsenicum en die 30 miljoen kilo chroom VI kan het 

niet gelegen hebben. Gaat u maar rustig slapen. 

Kadertje 

De reactie van de Stichting Natuur en Milieu

Professor Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu spreekt desgevraagd van een 

onacceptabele situatie, die nu al 20 jaar duurt. Volgens hem heeft SNM indertijd milieuminister 

Ginjaar gevraagd om een verbod op Wolmanzout, echter zonder resultaat. De bodemsanering die 

nodig zal zijn om de vergiftiging te lijf te gaan zal een slordige 4 miljard euro kosten, volgens hem. 

Hij noemt het ?te gek voor woorden dat de boel niet wordt gesaneerd?. 

Dat is nog eens mannentaal, zou je zeggen. Maar de stichting heeft vooralsnog niet bar veel 

ondernomen om deze milieuramp aan de kaak te stellen. Dat de Tweede Kamer zich in 1991 eindelijk 

uitsprak voor een verbod op Wolmanzout, dat was niet te danken aan de inspanningen van de SNM, 

maar aan een motie van het Groenlinks-kamerlid Wilbert Willems. De motie werd overigens door de 

regering niet uitgevoerd, en Wilbert Willems is inmiddels gedegradeerd naar een onverkiesbare plaats. 

?Maar meneer Reijnders, als de Stichting Natuur en Milieu zich al twintig jaar ongerust maakt over al 

dat arsenicum, waarom heeft de Stichting Natuur en Milieu er dan zo weinig tegen gedaan? Waarom 

bijvoorbeeld nooit een kort geding aangespannen tegen het ministerie van VROM, dat aantoonbaar 

zijn eigen milieuwetgeving overtrad?? 

?Natuur en Milieu mikt niet primair op lobbyen in Den Haag?, is het enige antwoord. ?Wij 

concentreren ons bij voorkeur op Brussel?. 

Het is overigens niet verbazend dat de milieubeweging niet uitmunt door kritiek op Den Haag: daar 

komen immers de subsidiestromen vandaan waar de milieubeweging op drijft. Het totaalbudget van 

de SNM bedroeg in 2002 circa 5,5 miljoen euro; circa 3,5 miljoen daarvan werd gefourneerd door het 

ministerie van VROM. De overige 2 miljoen euro kwam van de Postcodeloterij. Probeer zo maar eens 

onafhankelijk te blijven, als milieu-organisatie.

Kadertje 2

Reactie van VROM

?De heer van Rooy heeft met ons al jarenlang correspondentie gevoerd over de problematiek van 

verduurzaamd hout. Daarbij heeft VROM steeds aangegeven dat het probleem van verduurzaamd 

hout al in de jaren 80 door VROM is onderkend. Echter, het ontbrak aan normering t.a.v. 

verschillende stoffen en juridische titels om de gewraakte stoffen te verbieden. Deze mogelijkheid is 

pas begin jaren 90 ontstaan via beoordelingen door het CTB. Vanaf dat moment heeft het ministerie 

van VROM zich beijverd voor het verbieden van zowel gecreosoteerd hout als van met Wolmanzouten 

ge?mpregneerd hout. Het verbod op gecreosoteerd hout is enkele jaren geleden ge?ffectueerd, het 

verbod op het gebruik van Wolmanzouten stuit telkenmale op tegenstand van de Europese 

Commissie.De Europese Commissie betwijfelt de schadelijkheid en bestrijdt het opwerpen van 

handelsbelemmeringen. Wel is de Europese Commissie Nederland tegemoet gekomen met het verbod 

op het gebruik van arseenhoudende stoffen, echter dit alleen voor een beperkt aantal toepassingen. 

De inzet van VROM t.a.v. de arseenrichtlijn van de EU is daarbij nog immer: een breed verbod op 

Wolmanzouten. Deze lijn zullen we bij de Europese Commissie verdedigen. 

In deze reactie ben ik bewust niet ingegaan op een aantal onjuistheden in het artikel, maar de 

slotpassage inzake AVR Chemie wil ik niet onbesproken laten. De in deze passage gedane suggestie 

van een overheid die ten behoeve van AVR Chemie valsheid in geschrifte pleegt is volstrekt absurd en 

werp ik ver van mij.?
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Volstrekt absurd? Hierbij het offici?le document waaruit blijkt dat staatsecretaris Simons van WVC in 

april 1992 valsheid in geschrifte heeft gepleegd, door in de toelatingsbeschikking voor Wolmanzout 

het bestanddeel ?arseenzuur? te wijzigen in ?arseenpentoxide?. Hetgeen in strijd is met de waarheid.

Toch VROM nog maar even gebeld: ?Als er sprake is van een aantal onjuistheden in dit verhaal, wil 

VROM dan toelichten op welke ?onjuistheden? hier wordt gedoeld? Zodat die ?onjuistheden? 

eventueel kunnen worden gecorrigeerd? En waarom is deze reactie niet ondertekend? Wie is eigenlijk 

die ?ik?, die in de laatste alinea opduikt?? 

?Die ?ik? is VROM?, aldus de woordvoerster. ?En wat die onjuistheden betreft: dit is ons offici?le 

commentaar, en daar willen we het bij laten. Goedenmiddag.?
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1.  sdn 

7 Okt 2003 om 11:05 

Beste Pamela

Je bent een parel in de journalsitiek. Een van de weinigen met moed en intelligentie. Het verbaast mij in hoge 
mate dat de Vereniging van Onderzoeksjournalisten op een aantal heel cruciale terreinen niets van zich laat 
horen. Ze kunnen die vereniging beter omdopen naar Vereniging van Onderhorige Journalisten of zoiets. Want 
echt groot nieuws dat de politieke, monetaire en rechterlijke macht aanvalt, daarvan blijven zij bijna allen 
verre. De dappere Dodo’s zijn helaas uitgestorven; op enkele na zoals jij en bijv. Henk Rijkers van het Katholiek 
Nieuwsblad. Ik heb je artikel een ereplaats gegeven bij de Sociale Databank Nederland op: http://www.sdnl.nl/
pop-karel.html

2.  Destr 

7 Okt 2003 om 12:33 

Ja, het is alles heel goed, raak en duidelijk gezegd. 
Maar, zoals te doen gebruikelijk in onze mandarijnenmonarchie, mis ik de duidelijke hoofdzaak. 
Niet eenmaal worden Oranje, Beatrix, Bernhard en Bilderberg aangeduid. 
En tweemaal Shell, waarbij het duidelijke ‘Koninklijk’ ontbreekt.  
Dat vat ik dan op als dweilen met de open kraan. 
Ook Fortuyn en fortuin ontbreken. 
Het is goed en nuttig om de gevolgen te duiden. Maar wanneer de oorzaken niet worden genoemd , aangepakt 
en geliquideerd, dan schieten we er weinig mee op. 
Al jaren tracht ik bekend te maken dat het Huis van Oranje in hoofdzaak een multinational dus maffia-
onderneming is, die bijvoorbeeld met de Duitse bezetter collaboreerde. 
Maar ik kan ook schrijven: “Niemand bleek in dit onthutsende nieuws ge?nteresseerd. /…/ En de pers niet. Of 
nauwelijks.”  
En mijn “protesten werden /…/ (al niet eens) beantwoord met nietszeggende brieven, toen (nauwelijks) met ge?
rriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen.” (Ikzelf trouwens ook van Pamela.) 
Er wordt vermeld dat iets “een slordige 4 miljard euro kosten” gaat. 
Ook hier wil ik weer benadrukken dat wanneer iets “kosten” gaat (voor de belastingbetaler) dat baten, winst 
gaat opbrengen bij anderen (vaak multinational) bedrijven. En daar draait alles om. 
Zo is het ook wanneer men spreekt van de “kosten” van een oorlog? 
En daarmee is de hele multinational business verklaard. En dus ook de doelstelling van het Huis van Oranje. 
Het multinational terrorisme, dat elke dag opnieuw veroorzaakt dat 30 000 arme sloebers in de Derde Wereld 
van de honger creperen, en dat elke dag opnieuw 3000 kinderen in Afrika aan ziekte sterven bij gebrek aan 
medicamenten. 
Iedere 6 maanden opnieuw een hele holocaust vol. 
Dus allereerst moet het multinational Oranjefascisme de deur uit worden gewerkt. 
Daar leek Fortuyn mee bezig te willen gaan. Dus die moest worden geliquideerd. 
Maar daar lijk nu eindelijk, dank zij de ‘Mabelgate’, gelukkig wat schot in te komen. 
Amen.

3.  Destr 

7 Okt 2003 om 12:36 

Ja, het is alles heel goed, raak en duidelijk gezegd. 
Maar, zoals te doen gebruikelijk in onze mandarijnenmonarchie, mis ik de duidelijke hoofdzaak. 
Niet eenmaal worden Oranje, Beatrix, Bernhard en Bilderberg aangeduid. 
En tweemaal Shell, waarbij het duidelijke ‘Koninklijk’ ontbreekt.  
Dat vat ik dan op als dweilen met de open kraan. 
Ook Fortuyn en fortuin ontbreken. 
Het is goed en nuttig om de gevolgen te duiden. Maar wanneer de oorzaken niet worden genoemd , aangepakt 
en geliquideerd, dan schieten we er weinig mee op. 
Al jaren tracht ik bekend te maken dat het Huis van Oranje in hoofdzaak een multinational dus maffia-
onderneming is, die bijvoorbeeld met de Duitse bezetter collaboreerde. 
Maar ik kan ook schrijven: “Niemand bleek in dit onthutsende nieuws ge?nteresseerd. /…/ En de pers niet. Of 
nauwelijks.”  
Mijn “protesten werden /…/ (al niet eens) beantwoord met nietszeggende brieven, toen (nauwelijks) met ge?
rriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen.” (Ikzelf trouwens ook van Pamela.) 
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Er wordt vermeld dat iets “een slordige 4 miljard euro kosten” gaat. 
Ook hier wil ik weer benadrukken dat wanneer iets “kosten” gaat (voor de belastingbetaler) dat baten, winst 
gaat opbrengen bij anderen (vaak multinational) bedrijven. En daar draait alles om. 
Zo is het ook wanneer men spreekt van de “kosten” van een oorlog? 
En daarmee is de hele multinational business verklaard. En dus ook de doelstelling van het Huis van Oranje. 
Het multinational terrorisme, dat elke dag opnieuw veroorzaakt dat 30 000 arme sloebers in de Derde Wereld 
van de honger creperen, en dat elke dag opnieuw 3000 kinderen in Afrika aan ziekte sterven bij gebrek aan 
medicamenten. 
Iedere 6 maanden opnieuw een hele holocaust vol. 
Dus allereerst moet het multinational Oranjefascisme de deur uit worden gewerkt. 
Daar leek Fortuyn mee bezig te willen gaan. Dus die moest worden geliquideerd. 
Maar daar lijk nu eindelijk, dank zij de ‘Mabelgate’, gelukkig wat schot in te komen. 
Amen.

4.  Anoniem 

15 Okt 2003 om 01:38 

were doomed:P 
kijk naar de natuurveranderingen 
co2, ozon, toxics, BRRRRRRR

5.  Anoniem 

15 Okt 2003 om 10:15 

Destree wat voor pillen slik jij?

6.  HansKunstman 

15 Okt 2003 om 15:24 

Beste Pamela,

Jouw column in de METRO van 15 oktober was voor mij ‘just-in-time’ in een kwestie die al een historie van 
meer dan 20 jaren heeft. 
Op dit moment ben ik met een aantal medebewoners van de Vasalishof te Culemborg verwikkeld in een 
bezwarenprocedure tegen het bouwen van een erfafscheiding van gewolmaniseed hout door een 
grondverwerkingsbedrijf. Een gifwand van 420 cm hoog en 25 m lang langs de rand van de ‘of all places’ ECO 
wijk EVA-Lanxmeer te Culemborg, overigens een schitterende wijk om in te wonen. 
In mijn bezwaarschrift heb ik vooral kunnen putten uit de door jou beschreven levensloop/levenswerk van Ad 
van Rooij. 
Ik heb jouw artikel ingebracht bij de leden van de bezwarencommissie en het College. A.s maandag 20 oktober 
is er om 21.25 uur een hoorzitting op het Stadskantoor te Culemborg. 
Een test of het lokale besluit net zo doof en blind (en stom) is als onze overheid in deze kwestie! 

Nogmaals dank voor - moet ik helaas zeggen - je vastberadenheid en moed en je just-in-time erg motiverende 
en ondersteunende column.

Met vriendelijke groet,

Hans Kunstman

7.  Anoniem 

15 Okt 2003 om 15:40 

Hoi Pam,

Bedankt voor je stukje vanochtend in de metro en voor dit artikel. Hulde! Waar blijft je echte “conspiracy 
theory”? Er moet nog meer achter zitten!!

KR

8.  Anoniem 

15 Okt 2003 om 16:55 

BESTE PAMELA!

IK WAS ERG BLIJ TE ZIEN DAT JE IN DE “METRO” SCHRIJFT. OOK THEO VAN GOGH. GEWELDIG!!! GA ZO 
DOOR MET HET AAN DE KAAK STELLEN VAN DE VRESELIJKE SITUATIES IN NEDERLAND.

MIRJAM OOMS

9.  pamela 

15 Okt 2003 om 17:24 

Beste Hans, 
Bedankt voor je reactie. Ik wens je veel sterkte met de strijd tegen het Culemborgs gemeentebestuur. Wees 
erop voorbereid dat je het moeilijk zult krijgen: de minderjarige zoon van Ad Van Rooij is in augustus op het 
politiebureau verhoord. Hij werd beschuldigd van diefstal van een bouwlamp. Ad ging mee uiteraard, en vroeg 
om een kopie van het proces-verbaal. Dat werd geweigerd. Ad nam daar geen genoegen mee, en is toen door 
drie agenten hardhandig gegrepen en een uur in de cel gezet. Hij heeft daarna aangifte gedaan van 
mishandeling door die drie agenten. Vandaag stond die zaak op de rol bij het gerechtshof in Den Bosch, maar ik 
mocht de zitting niet bijwonen; de deuren gingen op slot. Letterlijk. Wees dus vorzichtig, wil ik maar zeggen. 
Het wordt steeds gekker. Groeten Pamela
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10.  pamela 

15 Okt 2003 om 17:31 

Beste KR, 
Bedankt voor je bijval. Er zit inderdaad teveel achter om op te noemen. Ik ga d’r een boekje over schrijven. 
Tital: Het Rattengifschandaal. Het komt binnenkort uit bij uitgeverij Aspekt. Groeten Pamela

11.  pamela 

15 Okt 2003 om 17:35 

Beste Miriam, 
Dankjewel voor de bijval. Ik ga die column nou eens niet gebruiken om meningen te ventileren over wat al 
bekend is, want met dat soort columns kun je zo langzamerhand de grachten dempen. Ik ga die 1,2 miljoen 
lezers nou eens dingen vertellen die door de media stelselmatig worden verzwegen. Daar hebben ze meer aan, 
wat jij. Groeten Pamela

12.  Anoniem 

15 Okt 2003 om 18:24 

Beste lezers, als jullie nu toch de grootste waarheid willen weten ? lees dan eerst het onderstaande bericht, en 
klik daarna op de URL link die er onder staat.

Volgens berekeningen van het ministerie van VROM zelf bevat ge?mpregneerd afvalhout zo?n hoge 
concentraties aan arseen en chroom VI dat het op grond van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) moet 
worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Ondanks deze wetenschap heeft minister Brinkhorst van 
Economische Zaken (EZ) in de staatscourant van 20 juni 2003 de door hem vastgestelde ministeriele regeling ?
Wijziging Regeling groencertificaten Elektriciteit wet 1998? gepubliceerd waarin dit ge?mpregneerde afvalhout 
vanaf 1 juli 2003 ?schone zuivere biomassa? wordt genoemd waarop groencertificaten worden afgegeven. Deze 
minister Brinkhorst van EZ heeft in de Staatscourant van 27 juni 2003 ook de ministeri?le regelingen ?
Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie? en ?Regeling subsidiebijdragen 
milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2003? gepubliceerd en drie dagen later (op 1 juli 2003) in werking laten 
treden. De mogelijkheid om daartegen zienswijzen of bedenkingen in te dienen heeft hij bij alle Nederlanders 
ontnomen. Deze ministeri?le regelingen heeft minister Brinkhorst dus aan zo?n 16 miljoen Nederlanders 
dictatoriaal opgelegd en meteen van kracht verklaard. Minister Brinkhorst heeft als zodanig gehandeld met 
instemming van de gehele ministerraad, met minister president J.P. Balkenende als voorzitter. Ondanks dat 
beweert dit kabinet nog steeds dat Nederland een democratie heeft. Ongelooflijk maar waar.

Dus kijk dan hier:http://www.biomassa.polie.nl“ voor meer informatie.

13.  Anoniem 

15 Okt 2003 om 19:49 

Hey Pamela, 

Goed dat je dit doet. Kan er elke dag zo’n bericht geplaatst worden , zodat het steeds meer mensen duidelijk 
wordt dat we massaal belazerd en vergiftigd worden op verschillende gebieden die te maken hebben met onze 
toekomst en de toekomst van de volgende generaties.

Het is niet ,,de ver van mijn bed show,,.

Voor het geldelijke gewin van een kleine minderheid wordt de meerderheid bedrogen en ziek gemaakt.Steeds 
meer mensen krijgen ziektes waar de artsen geen oplossing voor weten: welvaartsziektes worden het dan 
genoemd.

Het zijn ziektes ontstaan uit de geest van zieke mensen die er niet bij stil staan wat de gevolgen van hun daden 
zijn zolang het maar geld opbrengt en liefst zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. 

Hoe lang gaat het nog duren voor ,, het gezonde verstand,, wereldwijd gaat heersen en we met respect 
omgaan met onze eindige voorraad aan die dingen die het leven mogelijk maken?Schone lucht, schoon water…
en vul maar verder in.

Ik steun je in je werk (al is het dan op afstand) en hoop nog veel van zulke berichten te lezen.(al droom ik 
natuurlijk van een wereld waarin dit niet (meer)voorkomt.

groetjes een lezer 

14.  Anoniem 

16 Okt 2003 om 15:43 

Beste pamela. 
Dank voor je artikel in de metro. Aan alle andere mensen die dit lezen: Kunnen we met ons allen niet een 
proces aanspannen? 
Anke.

15.  Anoniem 

18 Okt 2003 om 12:39 

Waneer gaan we ons eens realiseren dat er dingen gebeuren die ons alle aangaan ,met name wat laten wij 
achter laten voor ons nageslacht! voor de meeste mensen is het een ver van mijn bed show, wij zijn zo met 
onze eigen kleine probleempjes bezig dat we vergetenwaar het nu werkelijk om gaat. 
Vond het artikel wat in de Metro stond zeer pakkend !  
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De meeste Regeringen denken : GEEEF MENSEN BROOD EN SPELEN !!!! 
dan hoor je ze niet zo. 
Laten we Collectief worden en ons verzetten tegen alles wat ons door de strot wordt geduwd

Andy . een verontruste wereldbewoner

16.  Anoniem 

18 Okt 2003 om 19:16 

Ik had in enen een lumineus idee! Staat die gifwand er al? Of moet ie nog komen? Hoe dan ook, jullie 
bezwaarschriften zullen niks uithalen, dat geef ik jullie op een briefje. Van Rooij is al tien jaar vruchteloos aan 
het procederen, dus blijft er maar ??n ding over: zoveel mogelijk lawaai maken. De media manipuleren. 
Mobiliseer de keurigste bewoners van de wijk, notabelen als het effe kan, en vooral veel bezorgde moeders, 
trek ze beschermende laboratoriumpakken aan, met een ruimtehelm, laat ze die schutting slopen, breng de 
restanten in optocht naar het Binnenhof, en bied ze daar aan aan de minister van VROM, als zijnde illegale 
levensgevaarlijke chemische afvalstoffen. Misschien kont het Journaal dan ook wel. Ze filmen graag mannen in 
witte pakken. Het is in elk geval onze enige kans; alle andere middelen hebben gefaald. Groeten Pamela

17.  Anoniem 

20 Okt 2003 om 13:05 

Een onvoorstelbaar verhaal dat heel veel vragen oproept! 
De belangen die de Overheid in deze zaak heeft, weegt natuurl;ijk absoluut niet op tegen de geweldige 
gezondheidsrisico’s. Dat de Overheid weigert inhoudelijk te reageren is onacceptabel. 
kan iemand dit aan Peter R. de Vries en consorten doorgeven!? 
ik ga het in ieder geval aan al m’n kennissen mailen met het verzoek om het door te mailen. iedereen moet dit 
weten!

18.  Anoniem 

20 Okt 2003 om 14:32 

beste pamela, 
Ik ben bereied mee te betalen voor een proces. Ik denk velen met mij. 
Open een rekening en aan de bak! De eerste 50 E is al binnen. 
hans van leeuwen

19.  Anoniem 

20 Okt 2003 om 15:34 

Voor zover ik weet drinkt de Nederlandse burger geen water direct uit de grond zoals de mensen in Bangladesh. 
In ons welgestelde land zit er altijd een waterzuiveringsinstallatie tussen het (grond)water en de consument in. 
Deze leveren water dat voldoet aan de specificaties van de Nederlandse Waterleidingwet. In het geval van 
Arsenicum betekent dit een maximaal toelaatbare hoeveelheid van 0.002 mg/l. In Bangladesh ligt deze 
hoeveelheid in veel gevallen boven de 0.2 mg/l, een factor 100 hoger.  
Daarnaast is Arsenicum buiten het een ongevaarlijke stof. Je kunt prima douchen en het toilet doorspoelen met 
water met een hoge concentratie Arsenicum.

20.  Anoniem 

30 Okt 2003 om 17:34 

Ik woon in de rego waar dhr. van Rooij woont. Ik heb verschillende kennissen die op hetzelfde vlak werkzaam 
zijn als dhr. van Rooij. Ik heb hen na aanleiding van dit artikel expliciet om opheldering gevraagd. 

In de regio is de kwestie sinds jaar en dag bekend als een never-ending soap, maar nu het landelijke 
bekendheid lijkt te krijgen wilde ik me er verder in verdiepen. Bij deze een vrijblijvende samenvatting van wat 
die drie professionals onafhankelijk van elkaar hebben verklaard. Ik heb geen enkele reden te twijfelen aan de 
integriteit aangezien deze personen zowel milieu als medemens erg aan het hart liggen. Op een nuchtere 
manier. Zij hebben overigens nooit direct met dhr. van Rooij te maken gehad.

De overheid blijkt binnen de kaders van de wet te hebben geoppereerd. Dat de overheid zelf de regels stelt, 
toetst en wat makkelijker met dingen weg kan komen (denk onder andere aan het Pikmeer arrest) kan kloppen, 
maar er is door van Rooij onprofessioneel gehandeld. ‘Prima om misstanden aan de kaak te stellen, maar het 
moet zakelijk blijven.

Om alles te herleiden naar ‘er heeft een bestuurder ooit valsheid in geschrifte gepleegd’ is mooi en kan 
misschien zelfs kloppen, maar dat doet er niet toe. De wet was er zoals ie was en het kan niet gesteld worden 
dat de uitvoering van die wet illegaal was. Zo werkt de wet nu eenmaal. Er kan ook niet gesteld worden dat 
uitvoerders of belanghebbenden ‘dus’ een stel boeven is. Mensen die het zelfs persoonlijk op van Rooij zouden 
hebben gemunt nog wel. Dat is geen ingang.

Dhr. van Rooij wordt met argusogen bekeken door collega’s in de regio. Vaak dient hij bezwaarschriften in en 
tekent beroep aan tegen van alles en nog wat. Zelfs als op voorhand duidelijk is dat het geen zin heeft en/of 
elke grond ontbreekt. Maar het belemmert wel de gang van zaken omdat bij ieder protest wettelijke procedures 
dienen te worden doorlopen. Bij het Rijk en justitie is men een beetje ‘Van-Rooij-moe’, zo spreekt men in de 
wandelgangen.

Kortom, heel goed mogelijk dat van Rooij in deze kwestie echt een punt heeft. Maar dan is het jammer hoe hij 
zich jarenlang geprofileerd heeft. Op voorhand doen alsof er een groot complot is is erg snel door de bocht. We 
maken wel vaker mee dat ministers en staatssecretarissen onvolledig of verkeerd geinformeerd worden. Expres 
of per ongeluk in het midden gelaten. 

Wat betreft mogelijke persoonlijke geschillen tussen dhr. van Rooij met lokale bestuurders/bedrijven, daar kan 
niemand zich een mening over vormen omdat niet duidelijk is wat er precies speelt. Het is in zo’n geval het ene 
verhaal tegen het andere. Zonder dat de achterliggende motieven duidelijk worden. Doet er ook niet toe, de 
essentie van de kwestie dient zakelijk te zijn.
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Ikzelf kan me geen gefundeerde mening vormen in de kwestie, behalve dat ik het vermoeden heb dat dhr. van 
Rooij de zaken misschien te persoonlijk heeft opgenomen. Legitiem of niet durf ik met geen mogelijkheid te 
zeggen. De stof waarom het gaat wordt verboden door Brussel. Die kruistocht kan in ieder geval gestaakt 
worden lijkt me.

Keromane69

21.  Anoniem 

14 Jan 2004 om 10:18 

Timmerman doodziek na arseenvergiftiging door ge?mpregneerd hout ,

?MIJN LICHAAM IS COMPLEET VERWOEST?

door HARRIE NIJEN TWILHAAR

NAALDWIJK, woensdag 
Het hek is van de dam. De brancheorganisatie van impregneerbedrijven in Nederland (VHN) is woedend op 
staatssecretaris Van Geel (Milieu) die wil dat er een totaalverbod komt voor de handel in, en het gebruik van ge?
mpregneerd hout. ?Schande!? roept VHN-voorzitter Kees Boon. ?Eindelijk?, verzucht de doodzieke 36-jarige 
Perry van der Eist uit Naaldwijk. Het lichaam van de ex-timmerman is doordrenkt met arsenicum, een zwaar 
metaal waarmee al jaren verduurzaamd hout van schuttingen, tuinpaaltjcs, klimtoestellen en tuinmeubelen 
wordt behandeld.

De staatssecretaris stelde begin deze week dat er bij het gebruik van verduurzaamd hout sprake is van ?een 
medische dreiging zoals vergiftiging, kanker en genetische schade?. 

Voor Perry van der Eist komt het verbod echter te laat. ?Mijn leven is door dat giftige metaal compleet 
verwoest. Ik kan amper nog leven en ben veroordeeld tot een onmenselijk bestaan?, zegt Van der Eist die 
inmiddels via zijn raadsman bij de Nederlandse staat een claim heeft ingediend van 100.000 euro wegens het 
toestaan van het gebruik van geimpregneerd hout.

Samen met zijn vader startte hij tien jaar geleden een timmerbedrijfje waarbij er volop gewerkt werd met ge?
mpregneerd hout. Na drie jaar tekenden zich de eerste symptomen van arsenicumvergiftiging af. ?Doodziek 
werd ik?, vertelt de Naaldwijker. Hij liep de deur bij internisten van verschillende academische ziekenhuizen 
plat. Uiteindelijk constateerde het Preventief Medisch Centrum in Rotterdam dat het om een agressieve 
toxicologische vergiftiging ging, met arsenicum.

Schadeclaim van ton bij Nederlandse staat

?Uitzicht op genezing is er niet meer?, weet Van der Eist die zich in een invalidenwagentje voortbeweegt.

Infuus 
Dag in, dag uit was hij destijds met de verwerking van ge?mpregneerd hout bezig. ?Bij mooi zomerweer liep ik 
met een ontbloot bovenlijf het hout op maat te zagen. Het arsenicum heeft via de pori?n en longen mijn 
lichaam volledig aangetast. Ik moet nu twee keer per week aan het infuus om schoongespoeld te worden.? 

Volgens Van der Eist is het gebruik van ge?mpregneerd hout in en rondom het huis levensbedreigend. 
Bovendien wordt volgens wetenschappers het milieu aangetast wanneer tuinhekjes en schuttingen met 
verduurzaamd hout in de grond worden geslagen. ?Er is nu een meldpunt waar mensen met klachten zich 
kunnen opgeven, want het gaat verder dan de industrie?, zegt zijn advocaat M. de Witte. Er hebben zich bij de 
letselschadeadvocaat al tientallen slachtoffers gemeld. ?In Lelystad zijn er bijvoorbeeld woonhuizen waarin 
verduurzaamd hout is verwerkt. Die bewoners hebben zich ook tot ons gewend. 

Volgens Ad van Rooij van het Ecologisch Kenniscentrum hebben verschillende onderzoeken, zoals neergelegd in 
het basisdocument arsenicum van VROM, al in 1990 aangetoond dat zowel het gebruik als het verbranden van 
ge?mpregneerd hout veel gevaarlijker is dan asbest. Ook het kenniscentrum wordt op dit moment overspoeld 
met e-mails van verontruste burgers, werknemers, agrari?rs en bedrijven. ?In totaal wordt er in Nederland 
jaarlijks zo?n 900.000 kuub ge?mpregneerd hout verkocht.?

Volgens Kees Boon van de brancheorganisatie VHN, waarbij 17 bedrijven met enkele honderden medewerkers 
zijn aangesloten, is er helemaal niets aan de hand. ?Onze houtproducten zijn KOMOgecertificeerd en mogen dus 
verkocht worden. Overigens zijn er bij ons geen slachtoffers bekend. Het is een hetze die al jaren tegen ons 
wordt gevoerd. Ze willen de branche kapotmaken.?

Bron: Telegraaf 14-1-2004

22.  Anoniem 

21 Mrt 2004 om 00:32 

vraag1 
Waarom zwijgt diezelfde overheid dan over het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse geschiedenis? 
Antwoord 
Omdat deze medeplichtig is. Wij leven niet in een “Democratie”, maar in een brood en spelen dictatuur. Achter 
onze rug worden we behalve met consumptie, auto’s en voetbal zoet gehouden met propaganda. Ministers zijn 
lid van geheime genootschappen, en die genootschappen bepalen wie er in de 2e kamer komt, niet de 
verkiezingen. Oja, ook families bepalen de politiek.

vraag2 
Waarom heeft diezelfde overheid willens en wetens toegestaan, en zelfs bevorderd, dat er in de afgelopen 15 
jaar 13 miljoen kilo arsenicum en 30 miljoen kilo chroom VI illegaal in het Nederlands milieu is gedumpt?  
antwoord 
Omdat de daders hiervan bestaat uit leden van de beschreven families, en daarover heeft de regering geen 
autoriteit. Andersom wel. Daarnaast zijn er nog enkele meer gecompliceerde redenen, maar dat voert te ver 
hier. 

Het antwoord is dus niet geld. Was het maar zo, dan was het zo aangepakt. Geld is voor het lagere niveau wel 
een belangrijk doel, maar macht is belangrijker dan geld, en men dwingt dat af of alle mogelijk manieren, het 
doel heiligt de middelen. Geld is een middel, geen doel Pamela.
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De WHO, World Health Organisation, is geen gezondheids organisatie, maar een front om controle uit te 
oefenen op geneesmidelen en andere zaken. Hun doel is niet gezondheid, maar macht. Ik meen dat ze zijn 
betaald door de farmaceutische industrie, al kan het ook uit een ander potje zijn. Hierdoor ontstaat een 
monopolie op geneeskunde. Dit monopolie wordt ook bewerkstelligd door genezers te vervolgen, zoals bij Silvia 
Millekamp gebeurde. Het Bombardement op de farmaceutische fabriek in Sudan verdenk ik ook in deze richting. 
De schuld werd gegeven aan Osama Bin Laden. Bush en de Bin Laden familie zijn beide olie miljardairs.

De NOVIB is meen ik Rooms, en dan een organisatie om landen te infiltreren en geld te stelen van 
goedgelovigen. Natuurlijk werken er ook wel eerlijke mensen, anders trappen we daar niet in.

De Milieu-beweging is in eerste instantie een instrument om het volk de indruk te geven dat er wat gedaan 
wordt aan dit soort corruptie, en wordt daarom door de overheid gefinancierd. Daarnaast is hun belangrijke 
functie het opvangen van protest in een ongevaarlijk kader. Ook wordt het gebruikt om midden en klein 
bedrijven te verzuilen naar rechts, want om onverklaarbare redenen noemt men in nederland ecologisme links, 
zodat het volk de handen niet ineen kan slaan daadwerkelijk op te treden tegen de eco-maffia, die onze gehele 
economie beheerst. Aardolie is technisch overbodig, een milieu-beweging is overbodig, het enige wat nodig is 
normaal doen, maar dat is natuurlijk niet politiek correct of zo.

Dat geimpregneerde hout gaf een enorme winst voor een familietak van de chemische industrie. Dat de 
beschreven organisaties niet geinteresseerd waren is niet “gek” Pamela, dat is hun taak in de geheime agenda. 
Burgemeesters zijn ALLEN lid van een geheim genootschap. De vrijmetselarij is een grote, maar er zijn er 
verschillende die nog meer geheimhouding vereisen. Deze genootschappen leiden Nederland, Europa, NATO, 
UN, milieu-defensie, actie-blad Ravage, noem maar op. Ze streven naar complete controle, en de leden weten 
hetzelfde als ik; maar als ze er over spreken zijn ze binnen een week dood, zonder dat iemand vermoed dat het 
moord was. 

O, heerlijk lekken hier :)  

De nationale ombudsman is ook een zoethoudertje. Ik heb deze ook wel eens aangeschreven, maar deze is dus 
het tegengestelde van wat men zegt dat deze is. Het doel van die post is onderdrukken van protest, evenals 
milieu-defensie.

De kosten van al deze dingen zijn allen op de burger, die betaald voor zijn eigen vernietiging. De status Quo 
zoals ik deze beschrijf is het gevolg van de Contra-Reformatie, ingezet in de 16e eeuw. De macht zo 
consolideren, vooral dankzij vrijmetselarij en andere genootschappen, is gelukt aan het begin van de 19e eeuw, 
en daarom noemt men deze de eeuw der verlichting op de scholen. De eeuw van de lichtdrager dus. 

500 jaar terug zat Nederland in een gelijksoortige shit. Toen waren de kampen duidelijk. Alva en de 
Spanjaarden waren vuile moordenaars, dankzij Luther werd de propaganda van Rome en het Vaticaan 
doorprikt, dankzij de boekdrukkunst kon men uitleggen hoe het zat. Vandaag heeft de Cabal haar macht terug 
in Europa, en daarvoor danken we meen ik in eerste instantie Ignatius van Loyola en zijn Alumbrados 
(illuminati) en Soldaten van Jezus. 2 basis organisaties eigenlijk, zodat ze elkaar kunnen uitmoorden als dat 
nodig is. Deze beheersen behalve staten en multi-nationals (de Paus is velen malen rijker dan Bill Gates) ook de 
meeste religies. 86 miljoen europeanen werden op afschuwelijke wijze vermoord tijdens de inqusitie van de 
Paus, de Pontifex Maximus. Brood en spelen, Autobahn en Volkswagen. Weet u dat Mussolini en Adolf Hitler 
beide Rooms Katholiek waren? Bij deze dan!

Nadat Adolf vluchtte naar Colombia met ein U-boot werd deze zelfs priester.

Leve de Geuzen 
Leve de Geuzen 
Leve de Geuzen

23.  Anoniem 

6 Dec 2004 om 12:19 

Beste Hans

Na persoonlijk overleg met Pamela hemelrijk en Ad van Rooij, stuur ik je deze mail. Het is mij een doorn in het 
oog dat deze vergiftigingspraktijken volop plaatsvinden in Nederland. Het eccoterrorisme gaat volop door met 
deze maffiapraktijken. Geld is zoals altijd weer belangrijker dan het welzijn van de burgers. Schandelijk!! Ik 
heb, na intensief contact met Ad van Rooij, alle gegevens en bewijzen verzameld over deze, in mijn ogen, 
criminele maffiapraktijken. Hier kunnen zij niet meer omheen. Ik verwacht, helaas niet, dat de overheid met 
deze feiten eigenhandig actie onderneemt. Het geen ik nastreef is het openlijk informeren van de burgers in 
Nederland (iets wat zij in Den Haag voor ons altijd zullen blijven verzwijgen) Laat een ieder nu maar weten in 
wat voor vergiftigd land wij allen wonen! We zullen Den Haag moeten aanzwengelen en ze tot actie laten 
overgaan. Ik heb inmiddels contacten gelegd bij de pers en media. Dit loopt. Graag zou ik jou en je 
medestanders hierbij willen betreken.  
Je kunt mij bereiken onder nummer: 06-537 22781 of email: pietermm@xs4all.nl. Als je wilt weten van wie 
deze mail afkomstig is, verwijs ik je graag door naar mijn website: www.saskiadestombes.nl 
Ik hoop van je te horen. Laten we een blok vormen zodat zij en de andere niet meer om de waarheid heen 
kunnen ! Nederland verdient het om wakker geschud te worden. De nachtmerrie duurt al veel te lang!

Met vriendelijke groet, 
Saskia

24.  Anoniem 

1 Mrt 2007 om 20:21 

Reactie op reactie: 
Met net zoveel overtuiging, verontwaardiging, woede, aanvaarding, moedeloosheid, gelatenheid, luiheid en 
hooghartigheid worden ook allerlei andere komplotgedachtes gebracht. Op veel fronten sluiten die elkaar vaak 
uit maar veel van die gedachtes hebben een belangrijke overeenkomst: er bestaan (zeer) geheime 
gezelschappen met zeer veel macht die ze gebruiken om de massa’s dom te houden en al het gebeuren naar 
hun hand te zetten of naar die van een duistere god wiens slaven zij zijn. 
Mensen spannen samen. Op kleine schaal gebeurt dat al binnen gezinnen en op het werk en natuurlijk gebeurt 
dat ook in de politiek en verder overal waar mensen komen. 
En hoe ver kan dat gaan? Daar lopen de meningen drastisch uiteen. Als iemand daar op hoog nivo iets over 
zegt te weten, laat diegene dan ook zeggen hoe hij of zij aan die kennis is gekomen zodat het voor anderen 
verifiëerbaar is en er iets aan gedaan kan worden. Als een komplot van een dergelijke omvang eeuw in eeuw 
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uit als iets ongrijpbaars in de lucht blijft zweven kan het voor hen die zich openstellen voor een dergelijke 
komplotgedachte eigenlijk alleen maar een sleur worden die het eigen leven belemmert. Dus: hoe kom je aan 
je kennis, maak het hard!

Met vriendelijke groet, Vincent

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Kelly en de media Noodklok over vernietiging KLM »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
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Corrupte journalistiek in de praktijk: FD
Gepubliceerd door Micha Kat 18 september, 2008 in Algemeen. 

fdbnr1.jpg Nadat we reeds eerder moesten constateren dat Het Financieele Dagblad een 

compleet corrupt medium is, spant het FD-media concern vandaag de kroon met de 

volgende bijdrage via BNR Nieuwsradio: Op de beurs is Fortis een van de banken die het hardst 

getroffen wordt door de malaise op de financiële markten. Het aandeel van de bankverzekeraar 

daalde het meest van allemaal. Dat laat de betrokkenen niet helemaal onberoerd, zo merkte 

verslaggever Derk Marseille in Amsterdam. Toch is de sfeer op het Fortiskantoor in Amsterdam 

“gezellig en zo blijft het ook”, aldus een Fortismedewerker. Maar ook volgens Arnoud Boot is de 

situatie bij Fortis nog niet zo zorgwekkend als bij enkele buitenlandse banken. NRC Handelsblad 

erkent intussen echter ook dat Fortis ‘een serieus geval‘ is en speculeert nadrukkelijk op ingrijpen 

American style. Op de achtergrond speelt steeds mee dat Fortis-bestuursvoorzitter Maurice Lippens 

wordt beschuldigd van criminele zedendelicten en zelfs van moord op kinderen.

2 Reacties op “Corrupte journalistiek in de praktijk: 
FD”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

18 Sep 2008 om 16:31 

Criminele delicten is normaal in de wereld van de elite. Regels en wetten zijn er voor het volk, stumpers, 
paupers en advocaten (pleonasme). De elite staat boven de wet. Dus van die zedenconflicten zullen ze niet 
opkijken. De middenklassers die beleggen zullen er echter wel raar van opkijken. Maar die zullen het al gauw 
afdoen als onmogelijk. Hun kleine, beperkte, bekrompen en simpele wereldje laat zoiets niet toe.

2.  noshit 

26 Sep 2008 om 22:33 

Als Fortis valt worden die viespeuken geraakt waar het zeer doet, ze zullen ook zakken in de maatschappelijke 
ladder en er komt een tijd dat ze ineens geen elite meer zijn, dan zal de “rechtvaardigheid” zijn intrede weer 
doen, neem dan gelijk die schooiers van burgemeesters en schooldirecteuren mee, castratie zou weer mogen 
worden ingevoerd.
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« NRC bedriegt lezer voor de zoveelste keer Het artikel over ABN Amro in de Wall Street Journal »

Parmalat-affaire dreunt nog na in Nederland
Gepubliceerd door admin 5 januari, 2006 in Advocatuur. 

‘PARMALAT-BESTUURDER’ WEG BIJ ADVOCATENKANTOOR MET ONBEKENDE BESTEMMING

Ex-bestuurder Joan van Marwijk Kooij verlaat Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor van 

Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Londen, Brussel, Luxemburg, New York) per dit jaar. Dat wordt 

bevestigd door Bureau Van Kempen dat de mediacontacten voor Nauta verzorgt. Vorig jaar keerde 

collega-bestuuder Job van der Have Nauta ook al de rug toe. Thans heeft dus het complete oude 

Nauta-bestuur het kantoor verlaten. In de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur is het nog 

niet eerder gebeurd dat een compleet bestuur zo kort na het aftreden het kantoor verlaat. En dat nog 

wel zonder nieuwe functies bekend te maken. 

 
Begin 2004 kwam aan het licht dat Van Marwijk Kooij samen met Nauta-partner Gerard Carriere in 

het bestuur zat van het Nauta-trustkantoor Forum dat enkele Parmalat-dochters bestuurde 

waaronder Parmalat Finance Corp. BV. Via deze rechtspersoon werd voor rond de ? 6 miljard aan 

obligatieleningen uitgeschreven die na het faillissement van het ?oude’ Parmalat niet kunnen worden 

terugbetaald. Tevens bleek dat Nauta het enige advocatenkantoor was dat nog over een eigen 

trustkantoor beschikte; andere kantoren hadden deze activiteit reeds lang daarvoor afgestoten als te 

risicovol. Nauta heeft Forum in mei 2004 verkocht aan het trustkantoor Amaco. Volgens bronnen 

heeft de AFM in januari 2005 in deze zaak boetes opgelegd, maar hierover mag geen officiele 

mededeling worden gedaan. De Parmalat-affaire is de grootste fraude uit de financiele geschiedenis; 

in augustus 2004 werd Deloitte geconfronteerd met een claim van $10 miljard van Parmalat. Ook 

banken als Citigroup, UBS en Deutsche Bank kregen claims omdat ze volgens de Parmalat-

bewindvoerder samen met de accountants medeschuldig zouden zijn aan het schandaal. 

In de zomer van 2004 brak bij Nauta een bestuurscrisis uit en lekten medewerkers gevoelige stukken 

naar buiten (ondermeer over omzeteisen aan medewerkers) die het kantoor in diskrediet brachten. 

Van Marwijk Kooij en Van der Have moesten aftreden en een nieuw bestuur onder leiding van bank- 

en effectenrechtpartner Marc Blom nam het roer over. Van der Have maakte toen reeds direct bekend 

dat hij de advocatuur zou verlaten, maar Van Marwijk Kooij zou terugkeren naar de praktijk. Daar is 

het echter niet van gekomen wegens redenen van persoonlijke aard. 

Bureau Van Kempen kan niet aangeven wat Van Marwijk Kooij gaat doen. Zelf is hij niet bereikbaar 

voor commentaar. Job van der Have geeft aan nergens op te willen reageren. Zijn huidige 

werkzaamheden zijn onbekend. Nauta Dutilh kan met het vertek van Van Marwijk Kooij definitief 

afstand nemen van de meest traumatische periode uit de lange geschiedenis. 
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Nederland”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Jan 2006 om 08:27 

Nou, als dit het enige effect is van het grote Parmalat-schandaal, dan is dat toch niet veel. 
Je zou kunnen zeggen, dat de schade is beperkt gehouden.

Wellicht fantastische omzetten tgv Parmalat en de schade is gering.

En AFM (Docters van Leeuwen) en Raad van Discipline (van de zgn Orde van Advocaten) die doen alsof er niets 
aan de hand is.

Je zou zeggen, het lijkt er op, dat er wel op de kleine boefjes wordt gejaagd, maar de grote fraude daar is 
weining interesse voor.

Anyway: het was een grote fraude zaak en Nederland was weer prominent aanwezig.

2.  Anoniem 

15 Jan 2006 om 05:01 

Geachte mevrouw Kroes, en ter info aan de heren Schipper en van der Mersch,

Wilt u iets gaan doen aan de kartelvorming in en om de Rechterlijke Macht in Nederland.

Lees het artikel van Prof. Dr. Ir. Anton van Putten hierover in de bijlage.

Luister ook goed naar de opmerkingen van het PvdA kamerlid Wolfsen in de uitzending van Netwerk, 
http://66.197.141.254/video/xtc-drama-door-justitie.wmv m.vr.gr. Paul Quekel senior

—– Original Message —– From: P. Quekel sr. To: f.weekers@tweedekamer.nl ; A.Wolfsen@tweedekamer.nl 
sent: Saturday, January 14, 2006 5:57 AM Subject: Mr. van Tongeren / Nauta Dutilh

Geachte heren Wolfsen en Weekers en ter info aan de leden van de vaste commissie voor Justitie, leden Eerste 
Kamer, Mevrouw Kroes en de Nederlandse leden van het EP, e.a.,

U beiden was op TV bij Netwerk. Vooral de heer Wolfsen deed uitspraken die een hoop voor de toekomst 
inhouden. Nogmaals te zien op: http://66.197.141.254/video/xtc-drama-door-justitie.wmv en te lezen op: 
http://www.sdnl.nl/xtc.htm Hierbij mijn ervaring met de “rechterlijke macht??” en geloof me waarde heren en 
dames het is niet alleen justitie die blunders begaan maar daarnaast is ook nog de gecombineerde macht van 
Verzekeraars en Banken die zich bedienen van adviseurs, commissarissen in en om de rechterlijke macht, al 
dan niet gedragen door de vele nevenfuncties van rechters, raadsheren en ongelofelijk maar waar, de vele 
rechter en raadsheer plaatsvervangers uniek in de wereld en alleen mogelijk in Nederland. Vreemde en 
onbegrepen uitspraken door deze plaatsvervangers die als hoofdfunctie advocaat zijn en die zelfs kunnen 
oordelen over een zaak van een kantoorgenoot in hetzelfde arrondissement.

De politiek is sinds het REM rapport op de hoogte. Mevrouw Sorgdrager wilde dit Nederlandse fenomeen 
afschaffen, maar haar opvolger minister Korthals draaide dit initiatief terug. Misschien wel onder druk van 
Minister van Staat, ex minister van Justitie, ex voorzitter Eerste Kamer, de heer Korthals Altes, betrokken en 
verbonden met Nauta Dutilh. 

De heer Wolfsen typeert het zeer duidelijk, “als je de overheid als tegenstander hebt, heb je een lastige 
tegenstander, de overheid heeft tijd en heeft geld” dit geldt natuurlijk ook voor verzekeraars en banken, die 
hebben ook hele veel tijd en nog veel meer geld en procederen zolang totdat je als rechtzoekende financieel 
uitgekleed bent en niet meer kunt betalen voor de noodzakelijke advocatenbijstand. 

Ik kan u nog veel meer informatie geven hoe Nederlandse huis, tuin en keukenburgers door overheid, banken 
en verzekeraars opgeofferd worden voor het geldelijke gewin van deze financieel krachtige conglomoraten 
verbonden met personen in overheidsdienst / rechterlijke macht / multi nationals / advocatenkantoren via 
allerlei geheime netwerken. Lees http://www.sdnl.nl/burhoven.htm over vele nevenfuncties en netwerken. 

Neem als politiek uw verantwoording en verander Nederland van een kapitalistische communistische staat in 
een eerlijke democratie!

Met vriendelijke groet, 
Paul Quekel senior

TER INFO:

—– Original Message —– From: P. Quekel sr. To: schippervandermersch@svdm.com Sent: Wednesday, January 
11, 2006 6:32 PM Subject: Mr. van Tongeren / Nauta Dutilh

Geachte weledelgestrenge heren Schipper en van der Mersch, vrienden e.a.,

Het navolgende las ik op www.advocatie.nl : 

NautaDutilh: is de uitstroom begonnen?  
Bij NautaDutilh Rotterdam zijn minimaal zes partners vertrokken of zij staan op het punt te vertrekken. 

“Corporate & Litigation-partner Bart van Tongeren gaat samen met Jennifer Willemsen (arbeidsrecht) naar 
advocatenkantoor Schipper Van der Mersch Advocaten. Bij het vertrek van Gijs Scholtens was Jennifer 
Willemsen er nog stellig van overtuigd dat zij bij NautaDutilh zou blijven. Maar in een paar maanden tijd is veel 
veranderd.”
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Heeft het misschien met Parmalat te maken, http://www.sdnl.nl/parmalat.htm ??

En weet u wel wie u met mr Van Tongeren in huis heeft gehaald? Na klachten bij de Raad van Discipline en het 
Hof van Discipline over de heer Van Tongeren werd de heer Van Tongeren in het gelijk gesteld. Diverse andere 
advocaten die ik deze zaak heb voorgelegd vonden en vinden dat er een grote dwaling heeft plaatsgevonden en 
er zeker g??n echt recht gesproken is.

Hierbij enige achtergronden van deze zaak, die momenteel bij de Hoge Raad ligt voor cassatie. De heer Prof. 
Dr. Mr. G.G.J. Knoops heeft de cassatiegrieven opgesteld. Lees over deze zaak op http://www.sdnl.nl/nauta-
dutilh.htm hoe advocaten zoals mr van Tongeren verwarring scheppen in de waarheid en ben evenzeer 
verbaasd als vele anderen in Nederland waarbij de vraag centraal blijft staan “hoezo recht?, hoezo rechtsstaat?

Uw introductie op http://www.svdm.com/nederlands/index.html getuigt van een open en eerlijke benadering, ik 
hoop dat deze voor u blijft bestaan.

Met vriendelijke groet, 
Paul Quekel senior

cc Binnert de Beaufort Quote Magazin 
Micha Kat 
Paul Ruys 
Prof. Dr. Ir. A. van Putten 
Prof. Dr. H. de Swart  
Peter Siebelt
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Het Farmaceutisch Complot (10): the children Oproep aan Peter R. de Vries »

Antwoord van Krista van Velzen (SP)
Gepubliceerd door Micha Kat 6 november, 2008 in Algemeen. 

sp.jpeg Hedenavond ontvingen we antwoord van SP-kamerlid Krista van Velzen op de email die ik 

haar eerder stuurde:

Hoi Micha,

Laten we proberen bij de feiten te blijven.

Die zijn, voor zover ik weet en corrigeer me als ik het verkeerd zie, als volgt:

Het Gerechtshof in Den Haag heeft recentelijk een verzoek (artikel 12) om betreffende 
ambtenaar te vervolgen afgewezen. Dit gebeurde voor zover ik kan achterhalen onder 
andere omdat het verzoek te ruim was geformuleerd en onvoldoende concreet werd 
gemaakt. Daarnaast wordt tegengeworpen dat de eis onterecht is gedaan omdat er 
nooit officieel aangifte is gedaan. Adele van der Plas heeft inmiddels gemeld dat er wel 
aangifte is gedaan en het Openbaar Ministerie zegt inmiddels een aangifte binnen te 
hebben gehad, maar daar inhoudelijk nog geen reactie op te kunnen geven. Het lijkt 
mij niet slim om nu er een aangifte ligt dat niet even de tijd te gunnen. Ik wacht dus af 
wat het OM nu gaat doen. 

groet! 

Krista van Velzen

Dit antwoord is geheel in lijn met wat haar collega Jan de Wit eerder zei. We wijzen de lezer nog eens 

op het optreden van Krista van Velzen in EenVandaag vorig jaar: 

“Het lijkt mij niet ongewoon deze man op non-actief te stellen. Ik kan mij geen argumenten 

voorstellen dat niet te doen.” Van Velzen zegt ‘laten we proberen bij de feiten te blijven’ maar dat 

zijn nu heel andere feiten dan die over de betrokkenheid van Demmink bij seks met minderjarigen: 

de ‘feiten’ van Van Velzen zijn nu opeens de handelingen van het OM om deze zaak van de agenda af 

te voeren. Toegegeven, dat zijn ook ‘feiten’.
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6 Nov 2008 om 21:45 

Ondertussen bij de buren:

www.henrymakow.com/Our “Leaders are Sex Addicts 
en 
www.henrymakow.com/When Pedophile Judges Fear Exposure

2.  E-bee 

6 Nov 2008 om 21:55 

www.henrymacow.com

Onder Articles, sorry.

3.  Kantklosser 

6 Nov 2008 om 22:15 

18.09.2007: Bohemian Salon 
Autor: Fabiano Golgo 
Přečteno 934 krát 
Pošli e-mailem 
A former Dutch Minister of Justice, Joris Demmink, is being investigated by a journalist called Wim van de Pol, 
here in Prague, for his affair with a Czech male prostitute called Libor Čtvrtlík, who played in a couple of gay 
porn movies. 

Zou dit onderzoek inmiddels zijn afgerond? En wat heeft het opgeleverd?

4.  karinhardeman 

6 Nov 2008 om 22:54 

E-bee klopt het dat de links niet (meer) werken?

5.  censuur 

6 Nov 2008 om 23:02 

@ kantklosser 
als je wilt weten of en zo ja wat het resultaat is, dan kun je het beste contact op nemen met Win van de Pol via: 
http://www.onderdetap.nl/ 
of 
http://www.onderwereldblog.nl/

6.  E-bee 

6 Nov 2008 om 23:03 

Bij mij werken ze niet via Klokkenluider(?) maar wel op internet. Daar kan je ze gewoon vinden. Sorry.

7.  E-bee 

6 Nov 2008 om 23:06 

Onder: www.henrymacow.com 
Onder articles.

8.  Dorotee 

6 Nov 2008 om 23:32 

Sanaya Roman: Žít s radostí 
Libor Čtvrtlík 
zobrazení: 3318 | známka: 3 | komentářů: 1 | přidat komentář | formátovat pro tisk 

První ze série knih dnes již světově známé autorky S. Roman “Žít s radostí” předznamenala skutečný kvantový 
skok v duchovní literatuře. Ačkoli jsem nezanevřel na nic, co jsem přečetl do té doby, musím říci, že tak silný 
zdroj inspirace a vedení, tak jemné pohlazení a zároveň nesmírná síla, která vámi prochází při čtení Žití v 
radosti, je pro mne osobně srovnatelná jen se třemi autory: N. D. Walschem (Hovory s Bohem), M. 
Nedělníkovou (Rozhovory s vesmírem, aneb: Neobvyklý dialog) a P. Mulfordem (Dar ducha).

Autorka je médiem pro entitu zvanou Orin, bezčasovou bytost, Mistra světla, vesmírného cestovatele, který 
prožil život na planetě Zemi, aby se lépe seznámil s prožíváním naší reality a pomohl lidstvu ve změně 
masových myšlenkových forem a vedl jej cestou urychlené transformace. 

Ústřední myšlenkou Orinovy filozofie je výzva k opuštění našeho přesvědčení, že růst lze jen v utrpení nebo 
prostřednictvím těžkých zkoušek. Tato víra, dnes na naší planetě tak rozšířená, je zdrojem mnoha zbytečných 
krizí, frustrací a smutku. Jako alternativa je nabízena cesta otevření se novému, přijímání vyššího vedení, 
vytváření životního díla a realizace svého širšího potenciálu. Zejména práce na stále větší otevřenosti pro nové 
přístupy, myšlenky, pro nová překvapení, vztahy a zážitky znamená možnost jít cestou nejvyššího dobra, 
hojnosti a štěstí. Je to právě neustálá otevřenost novému, co nám umožňuje vyhnout se těžkým výzvám a 
poklesům. Utrpení ve svém životě totiž zpravidla neuvědoměle vytváříme právě proto, abychom si uvědomili, že 
nejsme v souladu s našimi hlubokými touhami, abychom se vrátili na cestu své nejvyšší radosti, svobody a 
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životaplnosti. 

Volba radosti, rozhodnutí pro život ve štěstí, rozhodnutí pevné a neměnné je prvním předpokladem pro cestu, 
kterou Orin nabízí. Toto rozhodnutí vychází z úcty sama k sobě, z ochoty milovat se. Nabízí se zajímavá paralela 
s výše citovanou M. Nedělníkovou (Rozhovory s vesmírem, aneb Neobvyklý dialog): “…bytost, která se 
opravdově miluje, jde cestou naplnění svých tužeb, dopřává si příjemností, naplňuje se štěstím. Taková bytost 
je schopná milovat, vydávat lásku nasycenou štěstím…taková láska je nejmocnější transformační silou…”.

Cokoli, k čemu jsme připoutáni, vše co musí být “tak a ne jinak”, jakákoli strnulá koncepce vyžaduje naší 
pozornost, neboť právě v těchto oblastech je nejvíce narušen náš vnitřní klid. Jsou to nejrůznější nepružná 
přesvědčení, která působí jako clona iluzí a nedovolují nám jít cestou naplnění a radosti. Orin nás vede k 
vnitřnímu míru, ke svému bytí, aniž by jsme ztráceli kontakt se světem, naopak: otevřenost novým formám a 
činnostem znamená větší kontakt s okolím a radostnější prožívání našich dní. 

Kniha vede čtenáře k zamyšlení nad mnoha souvislostmi, nad mnoha “detaily”, kterým věnujeme malou 
pozornost, a přitom jsou právě tyto souvislosti velmi cennými indikátory našeho pojetí světa a sebe sama. 
Jedním z nich je náš vztah k vlastnímu úspěchu, k tomu, co se nám podařilo, čím jsme dokázali projít. Mnozí z 
nás dosahují jeden cíl za druhým, ale nikdy se nezastaví, aby to uznali, procítili svůj úspěch, gratulovali si, 
nedopřejí si uznání za své výsledky. Pak nám schází povědomí o tom, čím jsme už dokázali projít. Jinou 
kvalitou, která je při četbě u čtenáře rozvíjena je schopnost s volností dávat sbohem starému, opouštět to s 
dobrým pocitem, protože jen tehdy může přijít něco lepšího, něco co je jasnější odpovědí na volání naší bytosti. 

Nejrůznější dovednosti, jako měnit své pocity, rozpouštět zlost či depresi, čtenář získává na “stránkách ke 
hraní”, které uzavírají každou kapitolu. Jde o velmi vzrušující cestu do sebe sama, když se učíte stále více 
milovat právě ty pocity, které nechcete zažívat. Ve světle vaší vlastní lásky se mohou účinně a trvale 
transformovat, zatímco reagujeme-li na ně s odporem, získávají nad námi větší moc.

Mimořádné je na knize “Žít s radostí” především znatelné energetické propojení s vyšší dimenzí, které se dále 
umocňuje následuje-li čtenář své vhledy a vnitřní vedení. Pocit naplnění samotnou esencí radosti patří k 
úžasným prožitkům při četbě. Jsem si vědom, že podobné zážitky mají lidé s různými knihami, záleží na typu 
informací, které jsou pro nás v daném čase důležité. Na druhé straně jsem přesvědčen, že Orin představuje pro 
mnohé úžasnou možnost najít svou cestu radosti a seberealizace. Je tomu mimo jiné i proto, že dává čtenáři 
svobodu, aby si vzal jen to, co je v souladu s nejhlubší částí jeho osobnosti.

Vydalo nakladatelství Šťastní lidé, s.r.o. rok vydání: 1997, 199 stran

9.  censuur 

6 Nov 2008 om 23:33 

@ E-bee en karinhardeman

http://www.henrymakow.com/

met de K, dus niet met de C in de achternaam…

en voor de artikelen die je volgens mij wilde posten:

Our Leaders are Sex Addicts 
http://www.savethemales.ca/our_leaders_are_sexual_pervert.html

When Pedophile Judges Fear Exposure 
http://www.savethemales.ca/when_illuminati_shills_fear_ex.html

10.  AIRVD 

6 Nov 2008 om 23:41 

Google translate:

Sanaya Roman: Leven met vreugde 
Libor Čtvrtlík 
Aantal keren bekeken: 3318 | merk: 3 | Reacties: 1 | Reactie toevoegen | formaat voor het afdrukken 

De eerste van een serie boeken nu wereldberoemde auteur S. Romeinse “Leven met vreugde” door een echte 
sprong in spirituele literatuur. Hoewel ik nezanevřel alles, wat ik lees in de tussentijd moet ik zeggen dat het 
een sterke bron van inspiratie en leiderschap is, zo subtiel en enorme kracht die je moet lezen via het “Leven 
met vreugde”, voor mij persoonlijk is het slechts vergelijkbaar met de drie auteurs : ND Walschem (Gesprek 
met God), M. Nedělníkovou (Interviews met de ruimte, of: ongewone dialoog) en P. Mulfordem (Dar geest). 

De auteur is een medium van de entiteit bekend als Orin, bezčasovou wezen, de Meester van het licht, de 
ruimte ervaren reizigers die het leven op de planeet Aarde, om beter vertrouwd maken met het leven van onze 
realiteit en helpen de mensheid in de massa mentaliteitsverandering formulieren en heeft geleid tot de snelle 
omvorming van de weg. 

Het centrale idee Orinovy filosofie is gevraagd af te zien van onze overtuiging dat economische groei is alleen 
lijden of ernstige tests. Deze overtuiging, vandaag op onze planeet zo wijdverbreid is, is een bron van veel 
onnodige crisis, frustratie en verdriet. Wordt aangeboden als een alternatieve manier om de opening van een 
nieuwe, de goedkeuring van het senior management, het creëren van een werkomgeving en de uitvoering van 
de ruimere mogelijkheden. Met name werken aan een toenemende openheid voor nieuwe benaderingen, ideeën 
voor nieuwe verrassingen, relaties en ervaringen is de kans om verder de weg van het hoogste goed, overvloed 
en geluk. Het is een voortdurende openheid voor nieuwe, wat staat ons toe om te voorkomen dat de ernstige 
uitdagingen en druppels. Lijden in je leven is meestal onbewust creëren, juist omdat we besefte dat we niet in 
overeenstemming zijn met onze diepe wens om terug te keren naar het pad van hun grootste vreugde, vrijheid 
en životaplnosti. 

De keuze van vreugde, de beslissing om te leven in geluk, de beslissing vast en duurzaam is de eerste 
voorwaarde voor de manier waarop Orin aanbiedingen. Deze beschikking is gebaseerd op respect voor elkaar 
staan, de bereidheid om seks te hebben. Er is een interessante parallel met de hierboven geciteerde M. 
Nedělníkovou (Interviews met de ruimte, of ongewone dialoog): “… is dat ware liefde, betekent dit dat de 
vervulling van hun verlangens, geniet zoet, gevuld met geluk. Een dergelijke persoon in staat is om lief te 
hebben, geef liefde, geluk … verzadigd met dergelijke liefde is de meest transformerende macht … “. 
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Alles wat we zijn vastgebonden, alles moet “zo en niet anders, elke starre benadering vereist onze aandacht, 
omdat in deze gebieden zijn het meest verontrust door onze interne vrede. Ze zijn een ras van starre 
overtuigingen, die fungeert als een gordijn van illusie en niet toestaat om het op de manier van afhandeling en 
vreugde. Orin leidt ons naar innerlijke vrede, dient te worden, zonder dat we verloren het contact met de 
wereld, integendeel: het openstaan voor nieuwe vormen en activiteiten is meer contact met de omgeving en 
cheerier perceptie van onze dagen. 

Het boek leidt de lezer na te denken over de vele context, veel van de ‘details’, wat minder aandacht schenkt, 
en terwijl zijn zeer waardevolle indicatoren van onze conceptie van de wereld en van zichzelf. Een van hen is 
onze relatie tot zijn eigen succes aan wat we hebben, hoe meer wij in staat zijn om te lopen. Velen van ons 
bereiken van een doel na het andere, maar nooit gestopt, te herkennen procítili haar succes, gratulovali u 
nedopřejí een erkenning voor hun resultaten. Dan ontmoeten we bewust te maken van wat we nu in staat om 
te lopen. Een andere kwaliteit die in de lezing is ontwikkeld voor de lezers de mogelijkheid te geven de vrijheid 
afscheid oud, te verlaten met een goed gevoel, want alleen kan iets beter, iets dat een duidelijk antwoord op de 
oproep van ons wezen. 

Diverse vaardigheden, zoals veranderingen in hun gevoelens, los van woede en depressie, de lezer wint 
“website te spelen”, het afsluiten van elk hoofdstuk. Het is een heel spannende reis naar zelfregulering bij het 
leren meer en meer hou gewoon van die gevoelens die je niet wilt ervaring. In het licht van uw eigen liefde 
effectief kunnen worden en permanent transformeren, terwijl reageren als ze ingewilligd, krijgen meer macht 
over ons. 

Bijzonder is het boek “Leven met vreugde” vooral merkbaar energie banden met een hogere dimensie, die 
verder wordt versterkt wanneer de lezer volgt zijn inzicht en intern beheer. Een gevoel van voldoening essentie 
behoort tot de geweldige vreugde gevulde ervaring in het lezen. Ik ben mij ervan bewust dat soortgelijke 
ervaringen met mensen met verschillende boeken, afhankelijk van het soort informatie dat is voor ons op dit 
belangrijke moment. Aan de andere kant denk ik dat Orin voor vele prachtige gelegenheid om hun weg vinden 
plezier en voldoening. Dit is onder meer, want het geeft de lezer de vrijheid om alleen wat in overeenstemming 
is met de diepste delen van zijn persoonlijkheid. 

Gelukkige mensen zijn gepubliceerd door Publisher Co het jaar van uitgifte: 1997, 199 blz.

[Lijkt me niet van toepassing op dit artikel, hehehe.]

11.  E-bee 

7 Nov 2008 om 00:03 

@Censuur. 
Dank! 
Onder de link: articles de genoemde artikelen en nog veel meer! 
Ik heb aardig wat er van gelezen en het treft me dat het beeld internationaal is.

Zeker getuige dit artikel van Cathy O,Brien, die je wel als de Amerikaanse X getuige kunt beschouwen: 
Illuminati sexslaves paint horrifying picture. Over onze “leiders”.

12.  M. 
7 Nov 2008 om 13:59 

Een vriendelijk maar vrij nietszeggend antwoord van Krista van Velzen.

Ik vraag me af of zij met het versturen van deze mail al op de hoogte was van het akkefietje tussen Micha en 
Jan de Wit, en of haar reactie onderling is afgestemd, zal toch haast wel?

13.  Kantklosser 

7 Nov 2008 om 23:19 

‘Het Openbaar Ministerie zegt inmiddels een aangifte binnen te hebben gehad, maar daar inhoudelijk nog geen 
reactie op te kunnen geven.’

Als het om een ‘gewoon’ iemand was gegaan en niet om een van hun weerzinwekkende, eigen pedovriendjes, 
had het OM bij dit soort concrete beschuldigingen de man al lang in verzekering laten stellen, huiszoeking 
gedaan, beslag gelegd etc. Dat dit in geval van Joris D. niet gebeurt, toont aan dat hij bescherming geniet. 
Alleen al dit feit had voor communistengansje Van Velzen voldoende aanleiding moeten zijn om hierover politiek 
stampij te maken. Misschien helpt het als we Krista er nog eens op wijzen dat Joris D. het prototype van een 
bekakte, rechtse corpsbal is. En dat hij walgelijk misbruik maakt van jongens uit kwetsbare, kansarme groepen 
en/of landen. Hopelijk wekt dat bij haar de vertrouwde linkse pavlovreactie op…

14.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 16:05 

Van de politiek en in het bijzonder van de Tweede Kamer is beslist helemaal niets te verwachten. Deze instantie 
dicht zichzelf op judirisch terrein geen enkele bevoegdheid toe. Ook wensen ze over hun eventuele 
bevoegdheden of taken niet te discussiëren. Het is echt volkomen hopeloos en verspilde moeite.

Zie voor mijn vele pogingen met deze “volksvertegenwoordigers” in gesprek te komen: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/parlemen.htm

Dat ging weliswaar grotendeels over een ander onderwerp, maar de principes zijn dezelfde. Ook over die 
principes wenst men niet te spreken, wil men zijn standpunten niet eens bekend maken. Een parlement met 
fracties die geheime standpunten hebben over wezenlijke vragen, wat moet je daarmee?

De enige oplossing is om bij de eerstvolgende verkiezingen (2010) alle zetels door andere partijen te laten 
bezetten dan nu. Maakt niet uit wie, maar wat er nu zit moet echt compleet weg, want ze doen niks en ze 
spreken niet met het volk.
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15.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 16:06 

Dorotee, 6 Nov 2008 om 23:32 

Interessant, maar dit is in het Tsjechisch (of is het Slowaaks?). Althans ik kan daar geen woord van lezen, en 
de meeste andere bezoekers ook niet. Is er een vertaling beschikbaar in een courantere taal?

16.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 16:08 

AIRVD, 6 Nov 2008 om 23:41 

Dergelijke machinevertalingen zijn te slecht om er iets mee te kunnen. Voorzover van zo’n “vertaling” al iets te 
begrijpen is, is het meestal iets anders dan wat in het origineel stond.

17.  AIRVD 

8 Nov 2008 om 22:13 

@RuudHarmsen 
Je kunt er in ieder geval uit opmaken dat het over literatuur gaat en niet over pedofilie of wat dan ook.

18.  E-bee 

8 Nov 2008 om 22:42 

@RuudHarmsen. 
“Van de politiek is beslist helemaal niets te verwachten etc.” 
Zinloze bijdrage, zoals wel meer bij u het geval is, als u niet weet dat er een embargo is op vragen over justitie 
in de tweede kamer door de politici overeengekomen op VERORDENING van JPB en HB.

Een parlement met fracties die geheime standpunten, dat weet u dus kennelijk heel goed, betekent dan gewoon 
dat u in een dictatuur leeft.

Niet in een democratie zoals u (nog)denkt. En de argeloze massa(.)

Uw aangedragen oplossing beklijft dan niet natuurlijk want die hebben zij allang voorzien en in 2010 is de 
regering hier genazificeerd.

19.  RuudHarmsen 

9 Nov 2008 om 13:31 

E-bee, 8 Nov 2008 om 22:42 
=== 
Zinloze bijdrage, zoals wel meer bij u het geval is, als u niet weet dat er een embargo is op vragen over justitie 
in de tweede kamer door de politici overeengekomen op VERORDENING van JPB en HB. 
/===

1) Dank voor het opbouwende compliment.

2) JPB = Jan-Peter Balkenende. Wie is HB? Hirsch Ballin?

3) Bewijzen voor dat embargo? De Kamer hoeft zich niets te laten voorschrijven door leden van de regering.

4) Er zijn wel degelijk vragen gesteld op justitiegebied, maar vaak weinig relevante, en indien wel wordt er 
genoegen genomen met loze antwoorden, en niet doorgepakt. Voorbeeld: D’66 over NFI, zie http://rudhar.com/
politics/devmrdzk/2080815d.htm . 
Zie ook http://rudhar.com/politics/devmrdzk/devmlink.htm#Kamervragen voor enkele voorbeelden van 
Kamervragen op justitiegebied, die wel gesteld zijn.
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« Het farmaceutisch complot (9): opnieuw Kohler Zaak-Demmink: email aan Krista van Velzen (SP) »

Demmink-Hyves al direct geblokkeerd
Gepubliceerd door Micha Kat 3 november, 2008 in Algemeen. 

censuur.jpg Update: Hyves-page op maandagmiddag weer online 

Reeds na twee werkdagen is de Hyves-pagina waarop de pedofiele justitie-SG Joris Demmink wordt 

exposed als crimineel en waarop wordt opgeroepen dit seksmonster in een ‘eerlijk proces’ voor de 

rechter te brengen uit de lucht gehaald. Binnen het etmaal hadden zich al bijna 1200 mensen voor de 

‘Demmink-community’ gemeld en stonden nog minimaal 2400 door leden verzonden uitnodigingen 

open. Zie hier de laaste screenshots. Protesteren tegen de gang van zaken kan bij Hyves door 

contact op te nemen met Raymond Spanjar via pers@hyves.nl. We beloven onze lezers een ding: 

Demmink gaat down!

Lees hier het geupdate feitenoverzicht 

10 Reacties op “Demmink-Hyves al direct 
geblokkeerd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Jos 

3 Nov 2008 om 11:28 

Screenshot van vlak voor de hyves geblokkeerd is.

[img]http://img206.imageshack.us/img206/7276/jorisd2020hyvesnl122566iu9.png[/img]

2.  Jos 

3 Nov 2008 om 11:30 

Staat al in het bericht, mooi :)

3.  Sync 

3 Nov 2008 om 13:19 

Kat, de lange hand der wet grijpt snel in. Ziek en absurd. Barbertje Demmink moet hangen!

4.  karinhardeman 

3 Nov 2008 om 14:42 

we zijn weer in de lucht !!!! 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/
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5.  Dr. Quantum 

4 Nov 2008 om 10:03 

De Onderzoek Joris D. hyves begint nu echt ‘op stoom te komen’

Stand van zaken op 4 november 2008, 10.00 uur 
Ruim 1600 leden 
En 7200 openstaande uitnodigingen !!!

6.  Dr. Quantum 

4 Nov 2008 om 12:25 

LEES EN HUIVER

Onderstaand blog is op 2 november 2008 gepost 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/blog/17401392/Jongensprostitutie_en_Joris_en_CONSORTEN/4G0g/

Lezers van deze blog ik ga nu als ex schandknaap om het maar netjes uit te drukken een beerput opentrekken 
waar de honden geen brood van lusten! 
Mijn verleden is nogal turbulent te noemen.Ik probeer het ook kort te houden. 
Toen ik 17 was ben ik uit geldnood in parken als schandknaap,sex voor geld dus gaan werken.Omdat ik 
minderjarig was kon ik niet werken in clubs of voor escortburo,s,althans niet in nederland(in Tjechie wel,in bar 
Pinnocio in Praag waar Joris Demmink en andere pedo,s vaste klanten waren/zijn)In de parken verspreid over 
het land kwam ik al snel erachter wat voor een soort klanten ik had daar,ik ben klein van stuk en op mijn 17e 
leek ik wel 13 a 14 jaar was heel blond door mijn Deens bloed,het geld stroomde binnen,ik haalde zo 300 
gulden op een avond op dat is dik 15 jaar geleden inmiddels!!!99% van mijn klanten was getrouwd en 100% 
had me liever nog jonger gehad!Het moge duidelijk zijn dat ik veel alcohol en drugs gebruikte,toen nog wiet 
maar dat wordt anders.Ik heb de op sexgebied meest vunzige voorstellen gehad en ook maar gedaan en als je 
je dan bedenkt dat ik op mn 16e nog niet eens wist wat een joint was!!!!!!Toen ik 18 werdt ben ik in clubs en 
voor escortburo,s gaan werken,de klanten wouden zo jong mogelijk en in de meeste clubs en escort buro 
althans de legale waren de jongens ook 18 of iets ouderIk heb iedere club in het hele land wel gezien denk ik,
behalve in Groningen en omgeving.De klanten?Veel getrouwd heel veel maar dat zei ik eerder al,veel 
ambtenaren ook van justitie ook opvallend veel Leraren en rijke en bekende zaken mensen,rijke gevaarlijke 
mensen een heel bont gezelschap dus!Was/is het werk gevaarlijk?JA!!!!!!!Dat heb ik aan den lijve moge 
ondervinden,het liefst willen ze sex zonder condoom,ze voeren je ook dronken of stoppen je vol met coke om 
dat te bereiken!!!Sommige gebruikten ook geweld of ze verdoofden je met Benzodiazepinen en Barbituraten 
ofzoiets dergelijks.Na een maand of drie ergens te hebben gewerkt begin je “oud” te worden dit merk je in je 
portomonee en is gelijk en teken om maar eens in een andere club en of stad te gaan werken!Ik raakte steeds 
verder aan de alcohol en drugs,naast de wiet was er ook coke xtc en speed bijgekomen,als je 10x per dag sex 
moet hebben kun je wel een oppepper gebruiken! 
Ik was 21 maar zag eruit als een jaar of 17 18,daar had ik geluk mee want dat is wat ze willen jong jonger 
jongst!!!!!!!!Maar ook bij mij begon de drugs en drank zn tol te eisen en mn uiterlijk ging toch onvermijdelijk 
achteruit,ik dronk een krat bier of een paar flessen sterke drank weg per dag daar kwam nog een paar xtc 
pillen en een paar gram speed en coke bij.Op een gegeven moment,ik zat tegen mn 22e aan,was ik in de 
“reguliere” prostitutie wel uitgewerkt door drank en drugs gebruik.Ik ging werken in een illegale club.Ik had dat 
wel eerder gedaan in Eindhoven daar heb ik het niet slecht gehad,de klanten zijn echter overal hetzelfde,ok in 
de illegale clubs zijn het echte roofdieren op zoek naar jong vlees.Ik ging werken bij “Alex” das een alias voor 
Alex Muller in Amsterdam,toen op de Insulindeweg 110d zijn echte naam is Karel Muller(ook bekend uit de 
krant als Karel D) Voordat ik die grafstraat gevonden had en daar doodmoe en berooid aan kwam was ik heel 
moe en was blij om ergens binnen te zijn,ik werkte altijd intern namelijk dit houdt in dat je ook op de club 
slaapt.Karel deed heel aardig en ik werd aangenomen,kreeg wat te eten en wat te drinken(alcohol) Ik weet nog 
dat ik na het opdrinken van dat glas Dom Benidictine ofzoiets HEEEEEEEEEEEEEEEL moe werdt toen werd het 
vaag ik weet wel dat hij mij heeft verkracht zonder condoom op zijn bed.Ik weet zeker dat hij er iets in heeft 
gedaan,ik kan die moeheid niet verklaren anders.Het moge duidelijk zijn dat ik die kerel graag wel 
doodmartelen.Ik dwaal weer af.Toen ik de volgende dag mega verot wakker werdt en een andere jongen die 
daar ook werkte vertelde wat er gebeurt was reageerde hij koeltjes…Oooooh dat heeft hij bij mij ook gedaan,
dat doet hij bij iedere nieuwe jongen,wat ik al snel bevestigt kreeg.Wat ik niet wist op dat moment was dat 
Karel Muller een pedo van het gevaarlijkste soort is en kinderporno produceerde,zijn klanten hadden ook 
voorkeur voor hele jonge jongens en ze waren daarvan op de hoogte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!De klanten werken 
opvallend veel voor justitie,van griffier(waar ik later bij introk) tot KINDERrechter,die rechter was er vaste klant 
en als hij er was dan moesten de reguliere jongens weg waar ik ook onder viel,ook heb ik er types uit 
Rotterdam gezien,van die illegale club in de kubuswoning waar minderjarige tot prostitutie werden gedwongen!!
Ik ben al aant afkorten ik ga nog verder afkorten.Daar ben ik aan de basepijp verslaafd geraakt en het zwaard 
van Damocles hing boven de nek van Karel Muller 
ik voel dingen aankomen,en die griffier heb ik verliefd op mij gemaakt,ik kon uiteraard heeeeeeeeeel goed mn 
“werk”uivoeren engezegt dat Karel hem me de afgrond in zou trekken en hij heeft me in huis op genomen,daar 
ben ik hem wel dankbaar voor weg uit die kut stad A-dam!!!!!!! 
Lees ik een aantal maanden ofzo,ik herinner mij dat niet exakt meer…..Karel M veroordeeld tot 4.5 jaar celstraf 
(geen TBS!!!!!!)voor verkrachting,sexueel misbruik van minderjarigen vervaardigen van kinderporno en en bezit 
van kinderporno!!!Dat deze zeer lage straf mogelijk is daar zit de hogere handen bij de door en door corupte 
rechterlijke macht achter,om hun eigen handjes schoon te houden..Hoelang hij daadwerkelijk gezeten heeft wet 
ik niet,wat ik wel weet is dat hij in de bajes gelogen heeft over zijn daden anders was hij wel doodgeweest ipv 
van vrij en gewoon verder te gaan met zijn praktijken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nu op de Insulindeweg 214 in A-
dam heb ik uit zeer betrouwbare bron,ik moet hem niet tegen komen want dan vermoord ik hem en ik krijg 
meer als vier jaar en wel TBS en das die hond niet waard,een ander doet het wel,er zijn er zat die nog een 
appeltje met hem te schillen hebben. 
Bij dat soort mensen en clubs houdt de nederlandse rechterlijke macht zich dus op.

Vincenzio.
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Triest, maar zo gaat dat blijkbaar. 
Ik heb dat al eens eerder gezegd: Het is een mengelmoes van kinderporno, kinder- en vrouwenhandel, kinder- 
en vrouwenprostitutie inmenging van Geheime Diensten, maffia en Justitie. Geen chantage wat vele vaak 
denken maar vrijwillige medewerking van Justitie in ruil voor diensten.

9.  E-bee 

4 Nov 2008 om 16:51 

Volkert van der G. liep ook aan allerlei touwtjes, een aan zijn verleden als pedofiel en de ander aan een eerdere 
moord. Mindcontrolled noemen ze dat. Op ieder moment dat ze wensen “laten ze je afgaan”, een tikkende 
tijdbom, die voorhanden was toen Fortuyn moest worden opgeruimd. Die diensten verlenen ze niet, ze 
chanteren je er mee. De rest is “gedoogbeleid” en intussen kijken welke lieden in die shit geinteresseert is. 
Nieuwe mogelijkheden tot chantage.

10.  joep 

4 Nov 2008 om 20:10 

soms ga je denken over dingen. 
Eens lang gelden werd ik gescreened door de Marid, de MARine Inlichtingen Dienst. Een onooglijk huis in een 
achterafstraat van een haven waar marineschepen komen. 
Wat wilden ze weten? 
- of je in het oostblok contacten had 
- en hoe je sexueel in elkaar zit (of je op jongens valt was daarbij een opvallend punt)

Toen snapte ik dat niet zo; inmiddels begin ik het belang van die vroege verkenning in te zien.
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How to succeed in business without really trying
Gepubliceerd door admin 2 september, 2005 Geen categoriein . 

HOE DE OVERHEID IS GEDOEMD DE ECONOMIE OM ZEEP TE HELPEN

Door Pamela Hemelrijk 

De meeste mensen kunnen zich dat al niet meer voorstellen, maar er is een tijd geweest, nog niet 

eens zo heel lang geleden, dat westerse regeringen zich niet of nauwelijks bemoeiden met economie, 

cultuur, wetenschap, welzijn, medische zorg etc., en zich hoofdzakelijk onledig hielden met het 

handhaven van recht en orde. Laten we voor het gemak het jaar 1900 als mijlpaal nemen. 

Het was tevens een periode van onge?venaarde economische bloei. Amerika heeft aan die tijd zijn 

legendarische reputatie als ?land van onbegrensde mogelijkheden? overgehouden, en ook in West-

Europa bereikte de conjunctuur ongekende hoogten. 

 
Thans wordt de economie op alle fronten gedirigeerd door machthebbers, die de hoogte van lonen en 

prijzen bindend voorschrijven, importrestricties opleggen, exportkredieten verstrekken, fusies 

bestraffen met boetes, fusies onder dwang tot stand brengen, monopolies uitdelen, hele 

bedrijfstakken dwingen tot het lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties, gemeenschapsgeld 

pompen in ten dode opgeschreven ondernemingen, werkgevers verbieden om personeel te ontslaan, 

werkgevers dwingen om mensen aan te nemen die ze niet kunnen gebruiken, en ga zo maar door. 

Dat gaat heel ver: zo kan het gebeuren dat bedrijven waar geen ene vrouw werkt, toch verplicht 

worden om een damestoilet aan te leggen, kinderopvang te verzorgen en een klachtenafdeling voor 

seksuele intimidatie in het leven te roepen. Voor een klein bedrijfje kan zoiets net de nekslag 

betekenen.  

?Zodra ambtenaren zeggenschap krijgen over handelsverkeer, dan is het voornaamste product dat 

wordt gekocht en verkocht ?de ambtenarij zelf?, heeft een wijs man, wiens naam me nou niet te 

binnen wil schieten, eens gezegd.

Het gelijk van die man kan niet genoeg worden benadrukt. Rond 1900 had je als ondernemer maar ??

n mogelijkheid om je concurrenten het nakijken te geven: door hoge kwaliteit te leveren voor een zo 

laag mogelijke prijs. Meer middelen had je niet tot je beschikking (tenzij je lid was van de mafia).  

Maar nu is daar een veel effectievere manier voor in de plaats gekomen: je concurrent de nek 

omdraaien door de machthebbers te bewerken, en zo de wetgeving aan je zijde te krijgen. Als ik 

pakweg een snelheidsbegrenzer op de markt breng, waarom zou ik daar dan dure reclame voor gaan 

maken? Veel lucratiever is het om de bureaucratie in Brussel ervan te overtuigen (liefst gewapend 

met ?wetenschappelijke? onderzoeksrapporten van een ?onafhankelijk? instituut) dat die 

snelheidsbegrenzer van mij een absolute noodzaak is voor de verkeersveiligheid die het aantal 

verkeersdoden met 30.000 per jaar zal verminderen, en dat de aanschaf ervan dus per bindende 

richtlijn verplicht moet worden gesteld voor alle Europese weggebruikers! Als dat lukt hoef ik mijn 

spullen zelf niet meer aan de man te brengen. Dan doet de Europese Commissie dat voor mij. Met 
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harde hand.  

En als mijn handel bedreigd wordt door goedkopere producten van elders, dan probeer ik gewoon de 

autoriteiten wijs te maken dat die goedkope producten van mijn concurrent brandgevaarlijk zijn, of 

inbraakgevoelig, of een gevaar voor de verkeersveiligheid, en dat ze dus van de markt gehaald 

moeten worden. Die ?onafhankelijke? instituten leveren ?wetenschappelijke? conclusies op bestelling, 

zoals bekend. Je kunt gewoon van tevoren zeggen wat de uitkomst moet zijn, en die krijg je dan in 

een schitterende ringband toegestuurd. Als je maar genoeg betaalt. Iedereen weet dat, behalve de 

bureaucraten die hun beleid erdoor laten dicteren. 

Deze smerige tactiek wordt uiteraard in eerste instantie vooral beoefend door schurkachtige 

ondernemers. Maar naarmate die schurkachtige ondernemers een steeds groter marktaandeel 

veroveren met hun strategie, is ook de fatsoenlijke ondernemer wel genoodzaakt om lobbyisten in 

dienst te nemen. Anders overleeft hij die veldslag niet, en kan er elk moment een zwaard van 

Damocles op zijn bedrijf nederdalen in de vorm van een verbod, of een tariefsverhoging, of een 

voorschrift waaraan hij met geen mogelijkheid kan voldoen. 

Een fraai voorbeeld van de manier waarop deze menseneterscultuur in zijn werk gaat was vorige 

week op de voorpagina van het Algemeen Dagblad te bewonderen: ?Fout kozijn biedt dief open huis?, 

bulderde de voorpagina. Wat is er aan de hand? Volgens de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) 

moet er paal en perk gesteld worden aan de verkoop van goedkope kunststof raamkozijnen uit het 

buitenland. De SKG is een keurmerkinstituut, dat door de branchevereniging van Nederlandse 

kozijnfabrikanten in het leven is geroepen. Volgens de directeur, E.F. Zandstra, hebben we te maken 

met een ?zwaar en onderbelicht probleem?, ?oneerlijke concurrentie uit het buitenland?, en ?foute 

voorlichting aan de consument?. Vooral goedkope kozijnen uit Duitsland en Polen, die volgens de 

heer Zandstra ?met agressieve colportagemethoden aan de man worden gebracht?, moeten het 

ontgelden: ?de consument is de dupe?, aldus Zandstra, ?door onwetendheid en de verleiding veel 

geld te besparen?. 

De Nederlandse kunststofkozijnbranche, gaat het artikel verder, bevestigt dit alarmerende geluid. Ja, 

dat haal je de koekoek, dat de Nederlandse kunstofkozijnbranche hier helemaal achter staat. Een 

willekeurige kozijnenfabrikant mag ook nog even een duit in het zakje doen: ?In Nederland komt 

deze misstand veel voor?, aldus directeur W. Schaven van: ?de kozijnenfabriek Ramalux uit Sittard. 

Hij voegt er aan toe dat er zeer grote bedrijven bij deze ?misstand? betrokken zijn, en dat er ?sprake 

is van een moordende concurrentie?. Zegt u dat wel, meneer Schaven. En die strijd wordt 

uitgevochten op een uiterst onfrisse manier, als ik zo vrij mag zijn. 

Wat is er nou eigenlijk loos met die kozijnen uit Polen? Nou, de glaslatten zitten aan de buitenkant, 

zodat je als inbreker gemakkelijk het venster uit de sponningen kunt lichten. Dat je als inbreker met 

een simpele glassnijder ieder venster te lijf kunt gaan, met of zonder duur kozijn eromheen, laat hij 

gemakshalve buiten beschouwing. 

Zelfs de politie wordt erbij gehaald: die heeft, zo meldt het artikel, ?onlangs duizenden gezinnen in 

de Haagse wijk Benoordenhout per brief gewaarschuwd voor de inbraakgevoeligheid van woningen 

met kunststof kozijnen waarvan de glaslatten aan de buitenkant zitten?. Heeft de Haagse politie niks 

beters te doen, vraag je je af. En als deze misstand werkelijk zo alarmerend is, waarom worden dan 

alleen de bewoners van het Benoordenhout gewaarschuwd? 

Ik zie de eerstvolgende vergadering van de Stichting Kwaliteit Gevelbouw al helemaal voor me: ?

Goed nieuws, mijne heren! Onze PR-adviseur is erin geslaagd onze verdachtmakingen jegens Poolse 

raamkozijnen op de voorpagina van het Algemeen Dagblad te krijgen. Het ei van Columbus, want 

zoals u allemaal weet is het niet toegestaan om in een advertentie je concurrenten zwart te maken. 

Vandaar dat onze PR-adviseur onze oorlog tegen de Polen als nieuws heeft vermomd, en die onnozele 

hals van een verslaggever is er nog ingestonken ook! Opening krant maar liefst! Dat hadden zelfs wij 

niet durven dromen. Kortom, mijne heren: de eerste slag is binnen, en het wachten is nu alleen nog 

op een wettelijk verbod. Met de politie Haaglanden achter ons zal dat niet lang op zich laten wachten. 

Proost! 

Ik heb trouwens nog meer goed nieuws voor u: zoals bekend worden huiseigenaren in Amsterdamse 

stadsvernieuwingswijken sinds kort door de gemeente gedwongen om hun woningen te beveiligen 

tegen inbraak. Vroeger gold die verplichting alleen voor achterstallig onderhoud, maar nu dus ook 
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voor huiseigenaren met ?foute? raamkozijnen. Dat was kassa voor ons! Groot was dan ook de 

teleurstelling in de branche toen een groep huiseigenaren in het stadsdeel Westerpark weigerde aan 

die verplichting te voldoen. Dit ondanks het feit dat er voor die beveiligingsmaatregelen subsidie werd 

verleend! Aanvankelijk kregen de wederspannige huiseigenaren, tot onze ontzetting, ook nog gelijk 

van de rechter. Maar gelukkig is het stadsdeel tegen dat vonnis in beroep gegaan, en ik kan u tot 

mijn grote vreugde meedelen dat de Raad van State dat vonnis thans heeft vernietigd. Alle 

huiseigenaren in stadsvernieuwingswijken kunnen nu weer verplicht worden om veilige raamkozijnen 

aan te brengen. Doen ze dat niet, dan zal de gemeente die taak op zich nemen, en de kosten op de 

eigenaren verhalen. Is dat goed nieuws of niet? Onze PR-adviseur loopt zich al warm om bij alle 

deelraden goede contacten op te bouwen met de ambtenarij. Ik voorzie gouden tijden voor onze 

branche.? 

Zo gaat dat, in een postmoderne economie. En de staat maar blijven volhouden dat zij overal ingrijpt 

om ?eerlijke concurrentie? te waarborgen. Maar de eerlijke concurrentie van weleer is al lang een 

zachte dood gestorven. Wat ervoor in de plaats is gekomen is een levendige handel in privileges en 

voorkeursbehandelingen, die met grote behendigheid door betaalde professionals worden ontfutseld 

aan machthebbers en bureaucraten. Net als in de tijd van Lodewijk de Veertiende.
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Demoniseren wordt nu geinstitutionaliseerd
Gepubliceerd door Micha Kat 4 december, 2007 in Algemeen. 

demoniseren2.jpg Met de oproep van Doekle T. om een soort nationale beweging te beginnen 

die uiteindelijk zal moeten leiden tot het vermoorden van Geert Wilders is 

ons land een nieuwe fase van demoniseren binnengegaan. Het demoniseren dat ten tijde van Pim 

Fortuyn nog in de kinderschoenen stond en werd gekenmerkt door ongecoordineerde uitlatingen van 

politici en journalisten is na vijf jaar ‘volwassen geworden’ en rijp om te worden ‘geinstitutionaliseerd’ 

in de vorm van een ‘officiele’ Nationale Demoniseringsbeweging met een bestuur en een 

woordvoerder. Werkt wel zo makkelijk en je kunt direct ook ontsporingen vermijden zoals Tom de 

Graaf destijds met zijn Achterhuis van Anne Frank of Folkert Jensma met zijn 

‘demoniseringscommentaar’. Nee, nu wordt er echt goed over nagedacht door mensen die het weten 

kunnen zoals Rene Danen.  En natuurlijk Annemarie ‘Bouwfraude’ Jorritsma en Eelco ‘Bouwfraude’ 

Brinkman. Deze twee ‘model-Nederlanders’ van ‘onbesproken gedrag’ zijn bij uistek de mensen die 

ons dienen te waarschuwen voor… 

 
… het gevaar Geert Wilders.  Het lijkt een logische aanname te stellen dat het initiatief van Doekle T. 

is ‘ontworpen’ in nauwe samenwerking met de Tweede Kamer, in elk geval met het CDA. Eerder 

probeerde de kamer namelijk om Geert in eigen huis te bevechten en te demoniseren, maar kwam 

daarbij van een koude kermis thuis. Daarom is men van strategie gewijzigd: Geert moet juist buiten 

de kamer worden gedemoniseerd via een speciaal daartoe op te richten ‘burgerinitiatief’.  Dan kunnen 

we het in de kamer juist lekker ‘beschaafd’ houden anders gaat de burger nog meer kwaad denken 

over de politiek. O ja: naast de beide ‘bouwfraudespecialisten’ heeft ook Geert Mak zich achter het 

demoniseringsinitiatief opgesteld net als rabbijn Soetendorp (komt ie eindelijk weer eens in de krant) 

en voetbaltrainer Foppe de Haan. Het wachten is nu nog slechts op Folkert Jensma.
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2.  Ex falso sequitur quod libet 

4 Dec 2007 om 22:59 

Het onderstaande bericht werd in ieder geval NIET GEPLAATST in de Nieuwe Reactionaire Courant. 

Te discriminatoir of demagogisch ? 

“Zolang iemand “Joris Demmink” vragen stelt, en anderen niet, werkt Wilders in het belang van onze 
democratie.”
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Vragen PVV over Demmink verdwijnen in het niets
Gepubliceerd door Micha Kat 2 februari, 2009 in Algemeen. 

goochelaar.jpeg HP/de Tijd komt woensdag met een Demmink-verhaal * Vragen toch 

beantwoord? 

De vragen die PVV-fractielid Raymond van Roon heeft gesteld aan minister Hirsch Ballin (Justitie) 

over de intimidatie door het kamp-Demmink van het Turkse jongetje Mustafa Y. zijn in het niets 

verdwenen. De kans dat ze ooit zullen worden beantwoord moet thans rond om en nabij de zero 

worden geschat. Of niet? (zie posting Ruud Harmsen 2 feb. 18.01 uur) PVV-mediawoordvoerder 

Laurens van Delft kan ook al geen duidelijkheid scheppen en vragensteller de Roon neemt geen 

contact op met deze site. Een reden voor nieuwe kamervragen? De grootste vraag intussen is wie 

binnen de politiek nu eindelijk eens de wurgende greep van de pedofielen-mafia onder leiding van 

Demmink durft te doorbreken. De helden van de SP zullen dat in elk geval niet zijn, zelfs niet nu 

blijkt dat het OM de derde aangifte waar Krista van Velzen cs. zich op beriepen om maar niets te 

hoeven doen (’we wachten dat eerst rustig af’) niet in behandeling wil nemen. Overigens worden ook 

vragen op basis van de WOB over de zaak-Demmink niet beantwoord. Dat in Nederland kamervragen 

taboe worden verklaard is overigens niet nieuw; lees hierover meer in dit (destijds door het AD 

geweigerde) stuk van Pamela Hemelrijk. In een andere ontwikkeling komt HP/de Tijd deze week 

met een verhaal over Joris Demmink, alhans dat is uw webmaster duidelijk geworden uit contacten 

met Bas Paternotte van het weekblad. Uw webmaster heeft geen medewerking aan het stuk willen 

verlenen vanuit strategisch oogpunt: als er geheel los van hem ook door een ander medium ook de 

aanval wordt ingezet op de pedofiele SG, komt dat de zaak ten goede. Als het een pro-Demmink stuk 

zou worden (als zoiets al mogelijk zou zijn) wil hij er al helemaal niets mee te maken hebben. Hoe dit 

ook zij: op naar de kiosken woensdag!
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Totalitaire staat. Alle klokken luiden dus.

3.  Micha Kat 

2 Feb 2009 om 17:20 

Wolin, who taught political philosophy at the University of California in Berkeley and at Princeton, in his book 
“Democracy Incorporated” uses the phrase inverted totalitarianism to describe our system of power. Inverted 
totalitarianism, unlike classical totalitarianism, does not revolve around a demagogue or charismatic leader. It 
finds its expression in the anonymity of the corporate state. It purports to cherish democracy, patriotism and 
the Constitution while cynically manipulating internal levers to subvert and thwart democratic institutions. 
Political candidates are elected in popular votes by citizens, but they must raise staggering amounts of 
corporate funds to compete. They are beholden to armies of corporate lobbyists in Washington or state capitals 
who write the legislation. A corporate media controls nearly everything we read, watch or hear and imposes a 
bland uniformity of opinion or diverts us with trivia and celebrity gossip. In classical totalitarian regimes, such 
as Nazi fascism or Soviet communism, economics was subordinate to politics. “Under inverted totalitarianism 
the reverse is true,” Wolin writes. “Economics dominates politics-and with that domination comes different 
forms of ruthlessness.” 

hier de hele link: 
http://www.commondreams.org/view/2009/02/02-0

4.  Juriste 

2 Feb 2009 om 17:24 

HP/De Tijd heeft interessante achtergrondartikelen.

5.  Inanna 

2 Feb 2009 om 17:31 

Hoe dit ook zij: op naar de kiosken woensdag!

En dan uiteraard even scannen en op Internet zetten. 
Wie wil dat doen?

En Bas Paternotte, ik ben heel benieuwd of hij een eigen geluid durft te laten horen, of dat hij instemt met het 

schorre gekraai van een andere Bas. ;-)

6.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 17:32 

Althans Hero Brinkman ontkende zojuist tegenover mij dat er met die Kamervragen iets aan de hand zou zijn.

Moeten we niet gewoon even afwachten, tot ze in het systeem ‘Parlando’ verschijnen? Daar komen alle 
Kamerstukken altijd in te staan, dus op termijn ook de antwoorden op de vragen.

7.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 17:39 

Dat systeem is hier bereikbaar: 
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous 
(Inloggen mag maar hoeft niet.)

De vraag over de schrijfproeven in de Deventer moordzaak zie ik er gewoon in staan: 
http://tinyurl.com/bpfdy3

Maar die andere vraag, ook van 30 januari 2009, zie ik inderdaad zo snel niet. Iemand wel?

8.  donkey 

2 Feb 2009 om 17:42 

in vergelijking met de eerdere kamervragen over Demmink, duurt het beantwoorden van deze vragen wel heel 
erg lang.

kom op ernst gewoon antwoorden, rekken helpt niet!

9.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 17:50 

Gevonden: http://tinyurl.com/a9vnyq

Misschien werkt de link niet voor anderen, want er zit een sessie-ID in. Anders gewoon zelf even zoeken, “Zoek 
uitgebreid” rechts in scherm, alles uitvinken behalve Kamervragen 1e en 2e Kamer, trefwoord Demmink, evt. 
de datumreeks recenter zetten.

Dit lijkt me dus gewoon een gevalletje vals alarm, Micha. Of zouden geweigerde vragen toch in Parlando komen 
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en dan nooit beantwoord worden? We blijven het nauwlettend volgen!

Voorlopig is er nog niks aan de hand.

10.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 17:52 

Inanna: 
=== 
En dan uiteraard even scannen en op Internet zetten. 
Wie wil dat doen? 
/===

Vreemd. Ik dacht dat we hier met z’n allen streden tegen onrecht en klassenjustitie. Maar dan wel oproepen tot 
het schenden van andermans auteursrecht?

Zie http://www.wetboek-online.nl/wet/Aw.html

11.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 18:01 

Ik zal het jullie nog sterker vertellen, zojuist bericht van Kamerlid De Roon (jawel, de e-mail is nu bliksemsnel) 
dat de vragen als beantwoord zijn, als volgt: 
=== 
Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid De Roon (PVV) over behandeling van aangifte 
tegen secretaris-generaal. (Ingezonden 28 januari 2009; nr. 2080910870).

Vraag 1 
Kent u het bericht “OM behandelt ook 3e Demmink-aangifte niet”? 1)

Antwoord 1 
Ja.

Vraag 2 
Is de aangever, M.Y. na zijn aangifte bezocht door Nederlandse ambtenaren?

Vraag 3 
Is daarbij aan de orde gesteld, dat M.Y. zijn aangifte in zou kunnen trekken of is met hem besproken wat de 
consequenties van zijn aangifte zouden kunnen zijn? Zo ja, wat is daarbij besproken? 

Antwoord 2 en 3 
Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend. 

/===

Mijn commentaar:

1) Heerlijk, hè, dat taalgebruik. “Beweerdelijk”.

2) De antwoorden zijn zowaar nog korter dan ik voorspeld had.

3) Hoe kan dat zo snel, vrijdagmiddag laat gesteld en nu al antwoord? De minister heeft het gewoon niet 
nagevraagd?

12.  johnmans 

2 Feb 2009 om 18:16 

Soms is Micha iets te snel, maar liever dat dan niet scherp is!

Serious now: wat kunnen we met dit antwoord? Is dit weerlegbaar?

13.  Charles 

2 Feb 2009 om 18:21 

Als ik het boven aangehaalde ‘door AD geweigerde artikel’ doorlees, krijg ik toch het idee dat Kamerleden eens 
wat harder met de vuist op tafel moeten slaan. (Wat me meteen deed denken aan de onvergetelijke Britse 
comedyserie Please Sir uit de jaren zeventig waarin docent John Alderton pas aandacht van het tuig in klas 5C 
kreeg toen hij uit kwaadheid met zijn hand zijn eigen desk per ongeluk doormidden sloeg.)

14.  E-bee 

2 Feb 2009 om 18:22 

Weerlegbaar. Verklaring via e-mail opvragen aan M. Y of anderszins.

15.  Micha Kat 

2 Feb 2009 om 18:35 

@Ruud 
Raar dat de Roon/PVV geen contact opneemt met deze website ondanks diverse telefoontjes en emails…. En dat 
terwijl hij deze site wel noemt als bron voor zijn vragen! Maar de antwoorden zijn wel typisch Hirsch Ballin en 
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ook makkelijk te weerleggen…. Binnenkort zal op deze site wel het bewijs te lezen zijn van de intimidaties van 
Mustafa Y.

16.  johnmans 

2 Feb 2009 om 18:42 

Het antwoord “is mij niets van bekend” is helemaal geen antwoord op de vraag die gesteld is. Hij ontkent dus 
niet dat Y. bezocht is door Nederlandse ambtenaren.

17.  ger 

2 Feb 2009 om 19:07 

Jaagde Demmink soms ook met Prins Bernhard ?

Jachtmaatjes van Bernhard werden namelijk altijd c.q. wel eens met rust gelaten, vandaar ? 

Die konden een potje breken, toch ?

? moet je wel plaatsen want anders komt de AIVD een inval plaatsen. 
Het wordt hier steeds gekker in Holland. 
Pedo zijn mag. Kritiek op die klootzakken mag niet.

AbschieBen darf auch nicht hernn Bernhard c.q. Oberststurmbahnfuhrer.

18.  E-bee 

2 Feb 2009 om 19:11 

Het zijn allemaal speelvelden voor ze, niveau,s van informatie, nu die kamervragen weer, dan Wilders weer, 
allmaal aandacht afleiden van de realiteit. Zou Balkenende of Demmink zelfs sneuvelen, nothing changes. Ze 
hebben allerlei gedaantes van corporatie tot priesterlijk, humaan, sociaal, politiek, democratische, maar in 
werkelijkheid hebben ze hun eigen agenda,s en daarin komen wij niet voor. Balkenende is scam. De banken 
heben ze beroofd, de pensioenfondsen halen zelfs al de wettelijke dekkingsgraad niet meer en dit is de laatste 
fase. 
Zij weten: mensen zijn altijd geneigd te handelen naar wat ze geloven. En die denken altijd: dat kan toch niet? 
Dat zijn toch geen fascisten? Toch… 
Gelooft hier nog iemmand dat we in een democratie leven of uberhaupt dat dit integere personen zijn? Dit 
kunnen ze op alle niveau,s volhouden tot en met Justitie toe …

19.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 19:16 

Meestal beantwoordt een ambtenaar van het ministerie zulke vragen namens de minister. Best kans dus dat 
Demmink of een onderschikte zelf het antwoord gaf en dat de minister de hele vraag niet of nauwelijks te zien 
gekregen heeft.

Verder is “is mij niets van bekend” heel slim, vanuit het standpunt van de minister, want mocht aantoonbaar 
blijken dat het toch waar is, dan kan hij stellen dat hij niet volledig ingelicht was. Juist dít ministerie heeft een 
lange traditie op dat punt, eerder genoemd in: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070110.htm#Email2 
(ging weliswaar over vragen van burgers, niet van Kamerleden).

Kortom: de PvV kan dit hoogstens als opstapje gebruiken, als ze verder niet doorpakken heeft niemand hier iets 
aan.

Neemt niet weg dat ik nogmaals mijn waardering uitspreek dat deze vragen in elk geval gesteld zijn. Dat is 
grote winst vergeleken met al die maanden ervoor.

20.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 19:18 

johnmans, 2 Feb 2009 om 18:16 
=== 
Soms is Micha iets te snel, maar liever dat dan niet scherp is! 
/===

Zit wat in, maar wel is er het gevaar dat zulke missers de geloofwaardigheid aantasten, dat critici (maar niet 
ik!) gaan denken “dan zal al het andere ook wel onvoldoende gecheckt zijn en dus onwaar”. En dat zou jammer 
zijn, want het gaat om de goeie zaak.

21.  Frank Black 

2 Feb 2009 om 19:21 

de vragen zijn niet aan ambtenaren voorgelegd. geeft aan hoe serieus de PVV wordt genomen. en de kwestie 
zelf.

De officiele term hiervoor is ‘KIR antwoorden’ (Kluitje in ‘t riet)

in 2000

Iedere nieuwe generatie politici zegt het: de Tweede Kamer moet meer werk maken van haar controletaken, 
meer eigen onderzoek doen. Maar waarom verloopt dat zo moeizaam en zo langzaam? Acht fractievoorzitters 
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en de Kamervoorzitter in een ‘kritisch zelfonderzoek’. 

Even hardnekkig als de motie-hausse is de massa schriftelijke Kamervragen. De Graaf: “Die vragen hebben 
vrijwel geen nut. Als voormalig ambtenaar weet ik hoe daarmee op departementen wordt omgesprongen. Er 
zijn ambtenaren die er een sport van maken zo weinig mogelijk in antwoorden te zetten. Dan krijg je de 
bekende KIR- antwoorden: ‘met een kluitje in het riet’. Er hoeven ook minder schriftelijke vragen te worden 
gesteld als de departementen minder krampachtig doen over directe informatieverstrekking aan Kamerleden. 
Met één telefoontje naar een ambtenaar weet je vaak al genoeg, maar dat is tegen de heersende code. Ik vind 
dat ouderwets en inefficiënt.” 

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/06/10/Vp/z.html

22.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 19:35 

Ik trof op elsevier.nl de volgende posting aan van DirkoVision:

DirkoVision op maandag 2 februari 2009 17:47 
@ annamarie op maandag 2 februari 2009 15:19 
“”…… De zaak Demmink hoe zit het daar mee.”" 
ook http://www.tref.eu heeft een dossier geopend om deze ‘wellicht onwelriekende affaire’ tot op de bodem uit 
te doen zoeken. 
Al komt de onderste steen boven…!! 
Wanneer u denkt daaraan een bijdrage te kunnen leveren: dirkovision@gmail.com 
bedankt alvast..

Op die site bindt je een link naar Demmink, http://www.tref.eu/html/content8.html, maar dat deel blijkt nog 
“under construction te zijn” 
Wie is DirkoVision, wie weet meer over deze man / vrouw / site?

23.  E-bee 

2 Feb 2009 om 19:47 

RuudHarmsen: 
Dit is grote winst vergeleken met al die maanden ervoor..

===========================================

Flauweul natuurlijk. Ze lachen zich dood.

24.  Frank Black 

2 Feb 2009 om 19:52 

Bas Paternotte’s Summary

Freelance journalist for Metro, HP/De Tijd, Panorama, Nieuwe Revu, Pure Talent, Visionair, Visblad, Tabaktueel, 
Soft Secrets, Brain Drain, DGN Publishers, BOVAG, High Profile and copy for Lost Boys and Ingram Micro.

Notable articles:

Interview with Pim Fortuyn in which he states that he is being wiretapped bij Dutch intelligence agency AIVD 
(former BVD) Panorama, 7 november 2001 “Het ABC van Pim Fortuyn”

Publication of the Miljoenennota (Government Budget) in Metro, 14th september 2005

Article about Dutch Ministry of Defense still testing chemical weapons on animals. Metro, 2th of May 2008 
Bas Paternotte’s Specialties:

Political junkie

http://www.linkedin.com/in/baspaternotte

In een Amerikaans tv-programma doen verslaggevers zich voor als kinderen in chatrooms die sex willen, om 
pedofielen in de val te lokken. Het Openbaar Ministerie in Nederland denkt niet dat een dergelijk programma in 
Nederland mogelijk is. “In Nederland zou een pedofiel die hier in trapt strafrechtelijk niet vervolgd kunnen 
worden. Het hebben van een bepaalde intentie is niet strafbaar. Het zou anders zijn als er in dat huis 
daadwerkelijk seksuele handelingen zouden worden verricht”, aldus een woordvoerder van het Openbaar 
Ministerie.’TV-show snapt 130 pedofielen’ (’TV Show Nabs 130 Pedophiles’) by Bas Paternotte; Metro; 28 July 
2006 
http://img66.imageshack.us/my.php?image=pedotrapay6.png 
http://img66.imageshack.us/img66/2217/pedotrapay6.png 
http://forum.fok.nl/topic/891445 
http://www.martijn.org/page.php?id=2172006b

Alhoewel, Metro heeft ene Bas Paternotte in dienst en die is altijd bereid enorm fatsoenlijke 
vaderlandsliefhebbende brui…withemden (”was vroeger, zondig verleden, allee he manneke, iek ben nu 
fatsoenlijk”) als Dewinter aan het woord te laten en een uitgebreid podium te bieden. 
http://www.lucaswashier.nl/?p=743

25.  rabarberke 

2 Feb 2009 om 19:58 

`Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend.`
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Ich hab es nicht gewusst.

26.  rabarberke 

2 Feb 2009 om 20:00 

`Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend.`

4. Dan ga je toch even vragen joh?

27.  rabarberke 

2 Feb 2009 om 20:05 

Ik kom dit net tegen, misschien al bekend, anders wel interessant:

http://ada-de-graaf.hobby-site.com/ernestlouwes/2007/07/joris_demmink_z.html

28.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 20:39 

E-Bee slaat weer eens aan het fantaseren: 
=== 
Balkenende is scam. De banken heben ze beroofd, de pensioenfondsen halen zelfs al de wettelijke 
dekkingsgraad niet meer en dit is de laatste fase. 
/===

1) Nu weer beroofd? Andere critici beweren juist dat er belastinggeld in de banken gepompt is, wat ook al niet 
waar is.

2) Als over een jaar 3, 5, 7 of 11 de aandelenkoersen weer flink gestegen zijn, en de pensioenfondsen weer op 
116% dekkingsgraad staan, met wat voor spookverhaal kom je dan weer? Ook weer de schuld van Balkenende 
of andere duistere machten?

29.  RuudHarmsen 

2 Feb 2009 om 20:40 

PS. Ik ben ook geen fan van Balkenende, maar dat neemt niet weg dat onzin onzin is en blijft.

30.  E-bee 

2 Feb 2009 om 21:22 

@ RuudHarmsen 
1= Niet interessant. Londiniums Rothschilds bankers worden helemaal onderuitgehaald. Ook de NL burger is 
lijfeigene van andermans schulden die nooooooit meer kunnen worden geind. Men lult maar wat. 
2= Een hypothese dat alles wel weer goed komt, tegen beter weten in. Die pensioenfondsen komen nooit meer 
echt op peil. Wie nu een verwachting over 7, laat staan 3 jaar kan neerzetten, kan beter iets anders gaan doen 
dan vertalen… 
Zover komt het niet eens, 3 jaar.

31.  E-bee 

2 Feb 2009 om 21:47 

www.reason.com/news/show/130843.html 
Ik zou maar gaan cashen nu het nog kan.

32.  Juriste 

2 Feb 2009 om 23:16 

Citaat uit het artikel van Pamela Hemelrijk: 
“De geweigerde vragen bevinden zich wel in de archieven, maar een verzoek van klokkenluideronline.nl om dat 
materiaal in te zien werd door het presidium na rijp beraad geweigerd. Want omdat ‘alle vragen voorzien zijn 
van persoonlijke aantekeningen van de Kamer en de Voorzitter’ zou inzage door derden ‘een schending zijn van 
de privacy’, aldus het presidium. Een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur zou ook zinloos zijn, zo 
deelde de griffier maar direct mee, want de Tweede Kamer is geen bestuursorgaan, maar een controlerend 
orgaan. En alleen bestuursorganen kunnen met de WOB in de hand tot openbaarheid worden gedwongen.”

Minister Verhagen houdt dinsdag 3 februari in Den Haag een toespraak tijdens de bijeenkomst Archieven van 
politici. Op de bijeenkomst presenteert het Nationaal Archief de inventarissen van de persoonlijke archieven van 
een aantal(oud-)politici. Voor het Nationaal Archief zijn dergelijke particuliere archieven eenwaardevol deel van 
de collectie. Zij geven, in aanvulling op de archieven vanofficiële instanties, op een persoonlijke manier inzicht 
in gebeurtenissen. Inbrieven of dagboeken onthullen politici achtergronden of motieven die andersverborgen 
blijven.

33.  hans 

2 Feb 2009 om 23:21 

meneer Kazan wil graag 12.000 stickers bestellen en Nederland er kennis van laten nemen, is dat een goed 
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idee?

34.  donkey 

3 Feb 2009 om 01:42 

“Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend.”

Logisch toch want;

“Het is gewoon niet waar!”

Waarom toch al dat wantrouwen tegen onze politici micha! 
Ze zien er toch lief uit?

35.  donkey 

3 Feb 2009 om 01:56 

Een setje van 4 stickers kost een tientje hans, dat is dus €30.000,- 
wellicht is het daarom een goed idee om de webmaster van te voren om een beetje korting te vragen, tenzij je 
het kan missen natuurlijk! 

;-)  

De stickers bestellen en Nederland er kennis van laten nemen is zeker een goed idee! Het is zelfs geniaal! Ik 
hoop dat meer mensen dit zullen doen, het is zo mooi om die stickers op de stations enz. te zien hangen!

iedereen moet dit weten!

36.  rabarberke 

3 Feb 2009 om 03:24 

Een sticker laten drukken is twintig eurocent.

37.  johnmans 

3 Feb 2009 om 08:01 

Uit de opsomming van Van Roon’s kamervragen online is deze vraag wel verdwenen. 
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_deeppockets&task=catShow&id=28&Itemid=34

38.  Frank Black 

3 Feb 2009 om 08:56 

niet in opsomming maar wel:

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1594

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1593&Itemid=1

39.  hans 

3 Feb 2009 om 16:27 

@donkey

Oke, maar als er op de sticker verwezen wordt naar deze website dan is volgens mij de klokkenluider 
aansprakelijk. 
(die regel hanteert justitie als een disco illegaal bushokjes vol plakt… dan is de disco aansprakelijk.. ze gaan er 
dan gemakshalve vanuit dat de eigenaar die reclame gemaakt heeft (terwijl het ook een organisator van een 
feest, ipv. de eigenaar had kunnen zijn)

DUS

(als ik nu op eigenhoutje stickers ontwerp, en ik zet daar de txt op “meer info op klokkenluieronline.nl”, dan 
zou je kunnen zeggen dat de webmaster hier alleen aansprakelijk kan worden gesteld indien ook daadwerkelijk 
aangetoond kan worden dat hij die stickers gemaakt of evt. verspreid heeft (er wordt ook geen winst gemaakt 
hier, dus dat lijkt me heel moeilijk)

puntje bij paaltje… :)  

Ik kan gewoon stickers laten maken met een verwijzing erop naar deze site. Het is niet aannemelijk of 
aantoonbaar dat dat georganiseerd is vanuit … klokkeluideronline.nl …………

tog ?!@ tog?!@#

40.  Arendsoog 

4 Feb 2009 om 06:07 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1474/kamervragen-over-demmink-verdwijnen-in-het-niets.html (7 of 9) [3/11/2009 1:17:18 AM]

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_deeppockets&task=catShow&id=28&Itemid=34
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1594
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1593&Itemid=1
http://www.argusoog.org/


Vragen PVV over Demmink verdwijnen in het niets at Klokkenluideronline

Een heel duidelijk historisch onderbouwde visie op de achtergronden van de politiek geeft G. Edward Griffin in 
zijn lezing “Secret Organizations and Hidden Agendas. The Future Is Calling (Part Two) © 2003 – 2008 by G. 
Edward Griffin, Revised 2008 July 30″ 

Zie: http://www.freedom-force.org/pdf/futurecalling2.pdf

41.  E-bee 

4 Feb 2009 om 22:21 

Interessante sites om de media in NL te omzeilen en een sterk medicijn tegen de fascistische mindcontrolled 
media hier, maakt tevens de smerige buitenlandse politiek van NL en de NATO zichtbaar, en voor de betere 
buitenlandse krantenartikelen, dagelijks meermaals geupdate, whatdoesitmean.com, wat begint met de 
artikelen voor de niet dogmatisch denkende gevorderden en lenigen van geest, van Sorcha Faal, die ik zelf zeer 
to the point en bij nadere beschouwing, zelfs geheel accuraat vind. www.whatdoesitmean.com/ 

——————————————

Tweede interessante is de site van Rayelan.com, en wel Rayelan,s Readers Room en waarop je boven kan 
doorlinken naar Rumormills Reading Room, RMN, voor meer algemene en wetenschappelijke artikelen. Maakt 
de dramatische situatie in de VS zeer aanschouwelijk, waar ze de blanke bevolking gaan opruimen dit jaar. 
www.rayelan.com/cgi-bin/forum.cgi

——————————————–

Derde zeer goede site is Thetruthseeker, analytische beschouwingen inzake de toestand in de wereld en de 
achtergronden. Ook veel achtergronden mbt het implementeren van pedofilie in de samenleving en de 
betekenis er van. 
www.thetruthseeker.co.uk/

Wat dat betreft is Micha Kat dus wel zeer zeker redelijk uniek te noemen in NL en omstreken en ook in 
tegenstelling tot zijn niets onderzoekende collega onderzoeksjournalisten.

42.  M. 
6 Feb 2009 om 13:00 

@ Hans, op 3 Feb 2009 om 16:27

Eens! Goed plan! 

Verder, Micha schreef: 
‘ @Ruud 
Raar dat de Roon/PVV geen contact opneemt met deze website ondanks diverse telefoontjes en emails…. ‘ 

Dat is inderdaad raar.

Ook raar is dat Ruud Harmsen binnen een kwartier direct mail van Van Roon ontvangt waarin hij opheldering 
geeft over de antwoorden op de vragen.Ook Hero Brinkman kon Ruud direct gerust stellen.Micha daarentegen 
lukt het niet om in contact te komen met de heren. Heel apart allemaal weer.

De antwoorden op de vragen slaan natuurlijk nergens op. Ik wil niet weten of HB op de hoogte is van ‘het 
beweerdelijke bezoek’, ik wil graag dat ie antwoord op de gestelde vraag geeft, en dat doet hij niet. Wat 
natuurlijk weer zeer voor de hand lag.

43.  Roelfzema 

8 Feb 2009 om 10:14 

Ik werd bizonder beledigt over die opmerking over Wijlen Zijne Vorstelijke Hoogheid Prins Bernhard. Ik wil alle 
Nederlanders vriendelijk doch dringend verzoeken de zaak waar het hier om gaat: Willem de Zwijger, niet uit 
het oog te laten. We weten niets uit die tijd, eind 16de eeuw, over militaire pedofiele netwerken, maar toen 
werden de volwassenen gefolterd. Door de bloedraad. Volgens mij was het er Willem de Zwijger om te doen de 
vervolging door Rome te beëindigen. 

Het masker van Guy Fawkes op deze website beschrijft goed wat er bezig is: 
1. Nederland word gemanipuleerd. 
2. Nederland wordt gebrainwashed. 
3. Nederland wordt belogen. 
4. Nederlanders worden besotemieterd. 
5. Propaganda bepaald het gedrag van de mensen, net als in de 16de eeuw.

Over Demmink het volgende. Ik citeer uit zijn summiere biografische beschrijving op parlement dot kom: 
- studie NATO Defensie College te Rome

O, Nato, dus Prins Bernhard denk u. Wat dacht u van: Rome, en Prins Bernhard die ook besotemieterd was 
door leugenaars, net als u? 
Als u meent dat het anders is, graag uw argument. 
En ik deel uw mening dat de NATO paaps is, maar over de oorzaak valt te discusiëren. Rettinger heet de 
intellectueel die de Bilderberg groep organiseerde, Prins Bernhard was een genodigde om Propaganda mee te 
maken. Ze hebben nog niet ontdekt hoe, voor zover mij bekend. Maar de pogingen zijn zichtbaar.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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1.  tess 

16 Jan 2009 om 11:00 

Het masker … de persona … wat zit eronder?

2.  seekingjusticeuk 

16 Jan 2009 om 11:35 

Fantastic - congratulations to all… 
Nice to see you’ve used my Avatar - > see Nujij & many other sites worldwide. 
Great work Micha - we’re supporting you in the UK! 
Frank Black…what can I say? Great work! 
Keep the faith - the truth will out.

3.  groot 

16 Jan 2009 om 12:46 

Welverdiende felicitaties, Kat!

4.  Dorotee 

16 Jan 2009 om 13:09 

Zie het boeiende interview met Frank L. vandaag op onderzoekjorisd.hyves.nl/

5.  Max Delius 

16 Jan 2009 om 13:46 

Gefeliciteerd!

‘Allow me first to apologize for this interruption. I do, like many of you, appreciate the comforts of every day routine- the security of the familiar, the 

StartArchiefContactOver●     Registreren
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tranquility of repetition. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, thereby those important events of the past usually 
associated with someone’s death or the end of some awful bloody struggle, a celebration of a nice holiday, I thought we could mark this November the 5th, a 
day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. There are of course those who do not 
want us to speak. I suspect even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way. Why? Because while 
the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, 
the enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn’t there? Cruelty and injustice, intolerance and oppression. 
And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillance coercing your 
conformity and soliciting your submission. How did this happen? Who’s to blame? Well certainly there are those more responsible than others, and they will 
be held accountable, but again truth be told, if you’re looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. 
Who wouldn’t be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear 
got the best of you, and in your panic you turned to the now high chancellor, Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he 
demanded in return was your silent, obedient consent. Last night I sought to end that silence. Last night I destroyed the Old Bailey, to remind this country 
of what it has forgotten. More than four hundred years ago a great citizen wished to embed the fifth of November forever in our memory. His hope was to 
remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words, they are perspectives. So if you’ve seen nothing, if the crimes of this 
government remain unknown to you then I would suggest you allow the fifth of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, 
and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me one year from tonight, outside the gates of Parliament, and together we shall give them 
a fifth of November that shall never, ever be forgot.’

Speech uit V for Vendetta.

6.  Observator 

16 Jan 2009 om 14:01 

Moeten we er eigenlijk wel zo blij mee zijn, dat een site die het onrecht in Nederland (en soms in de omstreken) aanklaagt, zoveel belangstelling geniet?

Ik zou willen dat Micha’s site een overbodigheid was.

Maar voorlopig acht ik hem onmisbaar.

Micha! Fijn dat er zoveel respons is op je site. Afgezien van de ook hier aanwezige trollen, het merendeel van de reagenten zal toch heus écht betrokken zijn 
op de zaken die je aan de orde stelt.

7.  Juriste 

16 Jan 2009 om 14:08 

Aanbevolen boek: “Verborgen agenda’s” 
Waarom mensen niet doen wat ze zeggen en niet zeggen wat ze doen 
“Psycholoog Jeffrey Wijnberg bespreekt in dit boek de heimelijke motieven van het menselijk ras: sociaal gedrag waarachter angst, machtswellust 
en zelfverrijking schuilgaat. Het zijn niet alleen politici, criminele types en gewiekste zakenlieden die mooi weer spelen terwijl zij uit zijn op persoonlijk 
gewin, maar ook uw beste vrienden, uw naaste familieleden en uw hartelijkste collega’s die zich volkomen anders kunnen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

Wie de spelletjes die mensen spelen weet te doorgronden, kan zich wapenen in een wereld waarin de mooiste schijn uiteindelijk toch weer bedriegt. 
Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, Wijnberg komt tot de vrolijke conclusie: niets is zo zichtbaar als wat de mens verbergen wil”.

8.  Juriste 

16 Jan 2009 om 14:11 

En nog een boek van Jeffrey Wijnberg: De kunst van het kwetsen. 
“Oorlog, terreur en machtsvertoon lijken een ver-van-je-bedshow en worden geassocieerd met dictators, generaals, zelfmoordaanslagen en wapengekletter. 
Wie in vrede en vrijheid leeft, zoals wij hier in “Nederland, blijft gelukkig verschoond van nodeloos bloedvergieten. Tenminste, dat mogen we graag denken. 
In werkelijkheid regent het in ons land iedere dag van de bombardementen. De slachtoffers lijden in stilte of belanden met hun verwondingen op het 
spreekuur van de huisarts, bij de psycholoog of in de psychiatrische kliniek. U hoeft namelijk geen geweer te hebben om iemand kapot te maken. Dat kan net 
zo simpel en soms effectief met woorden.

In dit nieuwe boek van psycholoog Jeffrey Wijnberg wordt haarscherp uit de doeken gedaan hoe mensen elkaar verbaal naar het leven kunnen staan en hoe 
in iedereen een potentiële terrorist schuilt. Krenken, stangen, tarten, kleineren, tergen, jennen, schofferen, grieven, treiteren: de manieren waarop 
mensen elkaar onderuit kunnen halen lijken bijna eindeloos. Een troost is dat Wijnberg een groot arsenaal heeft aan antiterroristische maatregelen”.

Bron: www.managementboek.nl

9.  Juriste 

16 Jan 2009 om 14:16 

Ik heb die boeken zelf niet gelezen, maar het lijkt mij interessante basiskennis voor de mensen, die deze site bezoeken.

10.  Observator 

16 Jan 2009 om 14:18 

@ Juriste 
16 Jan 2009 om 14:08 

Ach ja, Juriste, dat klopt hoor. Ik zou dus de verborgen agenda’s van Balkenende en zijn trawanten wel eens willen inzien.

@ Juriste 
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16 Jan 2009 om 14:11 

Iedereen een potentiële terrorist? 
Leuk bedacht van Wijnberg, maar ik ben vooral geïnteresseerd in maniféste terroristen.

Iedereen kan potentieel namelijk álles zijn.

11.  Frank Black 

16 Jan 2009 om 14:42 

van harte gefeliciteerd met deze website

ga naar 

http://www.nos.nl/archief/2003/nederlandkiest//paginas/avarchief/video_nk.html

klik op

13 jan: Nederland Kiest met Ayaan Hirsi Ali en Nebahat Albayrak

een topambtenaar wordt genoemd kort na 1:00 en regelmatig na 44:00

LPF-VOORZITTER ED MAAS DOET EEN BOEKJE OPEN 
LPF-voorzitter en onroerendgoed-magnaat Ed Maas zegt dat 
mensen uit de VVD en topambtenaren van justitie hem een 
crimineel stempel willen opdrukken. Maas heeft doorgaans een 
hekel aan publiciteit, maar is nu zó getergd dat hij, 
bijgestaan door zijn vaste advocaat en mede-LPF-bestuurslid 
Oscar Hammerstein, een boekje opendoet over zijn 
tegenstanders. 
INTERVIEW met Maas en Hammerstein in Hotel Des Indes in Den 
Haag. Maas zegt dat de interne problemen bij de LPF tot het 
verleden behoren en hoopt op een herstel van de coalitie van 
CDA, VVD en LPF. Hammerstein bevestigt dat nieuwe 
LPF-Kamerleden op initiatief van Maas een percentage van hun 
inkomen moeten gaan bijdragen aan de partij. Maas zegt dat 
hij tot nu toe niet alleen veel geld in de LPF heeft 
gestoken, maar ook veel tijd en energie. En dat is bijna ten 
koste gegaan van zijn goede naam. Hij onthult dat de VVD 
gepoogd heeft om hem zwart te maken. Secretaris-generaal van 
Justitie Demmink, een VVD-er, zou LPF-minister Nawijn hebben 
afgeraden LPF-lijsttrekker te worden, omdat partijvoorzitter 
Maas betrokken zou zijn bij dubieuze praktijken. Nawijn heeft 
Demmink gevraagd of er een onderzoek liep naar Maas. Demmink 
antwoordde ontkennend. Maas zegt dat Nawijn hem dit alles 
zelf verteld heeft.

http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.
aspx?
chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1128535&columnorderid=12&orderby=2&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;
selecties&startrow=1&resultitemid=1&nrofresults=5&verityID=/10885/16621/16777/27822/23059@selecties#selectieSection

12.  Observator 

16 Jan 2009 om 14:52 

@ Frank Black 
16 Jan 2009 om 14:42 

Frank, je begint het te begrijpen, god?dank. 
Schríjf, en ‘link’ voor de simplisten onder ons wat minder. 
En ook minder uitvoerig per keer. 
Dat komt de impact van deze site ten goede.

Mijn waardering voor je is groeiende.

13.  Frank Black 

16 Jan 2009 om 14:58 

aan Zembla

procedures procedures procedures

1. Toen ik in eindhoven moest komen voor verhoor,is er geen advocaat bij geweest,geen maatschapelijk werker, geen gedragsdeskundige, geen 
opnames gemaakt enz enz. terwijl dat wel moest, dat is dus nooit gebeurd. 

= Waren die agenten eigenlijk verbaasd, toen jij nog op het bureau zat en het bericht binnenkwam dat je aangifte vals was? 
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2. Nee, eigenlijk niet. Ze waren er zelfs nog lollig over aan het doen. Tijdens het verhoor werden ze om de vijf minuten gebeld door de rechter en officier 
omdat ze bepaalde dingen over joris d. weg moesten laten uit de aangifte. 

= Dus dat heb je ze eigenlijk letterlijk horen zeggen? 

3. Ja, op de kamer, in de gang en zelfs door de officier die op het politie bureau was. Een fatsoenlijk gesprek hebben we eigenlijk niet gehad 

Ik woonde destijds in venray. 2 rechercheurs van de zedenpolitie uit eindhoven hebben contact met mij gezocht en gevraagd of ik naar station venray 
wilde komen, eerst wilde ik niet mee en wij hebben daar ruim een uur staan praten. Daarna zijn we naar Asten gereden, naar een politie bureau dat 
eigenlijk gesloten was en waar zij een sleutel van hadden. Daar hebben we een half uur gezeten en gekletst over van alles. Later zijn we naar het politie 
bureau in eindhoven gereden, dat was ook vreemd. 

= Hebben ze jou niet van Asten naar Eindhoven vervoerd omdat er een journalist van Panorama voor de deur stond? 

4. Nee, die had ik voor mijn veiligheid zelf meegenomen, ik heb hem direct gebeld nadat de politie gebeld had en hij is gelijk gekomen. Ik had hem er 
eigenlijk bij willen hebben tijdens de aangifte, maar dit mocht niet. Een reden hiervoor werd niet opgegeven. 

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/blog/19592496/In_gesprek_met_Frank_L/Lpo1/?pageid=5CZWHV8V3E8SWOC08

14.  Wim Heitinga 

16 Jan 2009 om 15:02 

Micha, gefeliciteerd met deze mijlpaal! 
Mijn welgemeende dank voor je onuitputtelijke inzet in de strijd tegen de misstanden in onze samenleving. 
Ook Frank Black zou ik graag nogmaals willen danken voor zijn fantastische bijdrages op deze website.

15.  Frank Black 

16 Jan 2009 om 15:07 

@ Wim Heitinga

dank voor de waardering

KLEM IN DE DRAAIDEUR

Tweedelige dramaserie naar het gelijknamige boek van Ad van 
Liempt en Ger van Westing over het op historische 
gebeurtenissen gebaseerde conflict van minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager (Tamar van den Dop) en voorzitter van het 
college van procureurs-generaal Arthur Docters van Leeuwen 
(Thom Hoffman) in 1998. Centraal in het conflict stond de 
onafhankelijkheid van rechterlijke macht. In deze laatste 
aflevering: de spanning tussen de minister van Justitie en 
het college van procureurs-generaal loopt op. De affaire rond 
de nevenfunctie van procureur-generaal Steenhuis (Huub 
Stapel) loopt uit op een crisis binnen het ministerie van 
Justitie. De affaire kost Sorgdrager bijna de kop. Docters 
van Leeuwen moet na een hectische nacht in januari 1998 wel 
het veld ruimen. 

Overige acteurs (rolverdeling tussen haakjes):Bert Geurkink (Joris Demmink)

http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.
aspx?
chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1128669&columnorderid=12&orderby=2&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;
selecties&startrow=1&resultitemid=6&nrofresults=6&verityID=/72213/72893/75155/207765@expressies

16.  Dat dan weer wel 
16 Jan 2009 om 16:55 

1 miljoen bezoekers is niet niks.

Onvoorstelbaar dat iemand zo in opspraak toch kan aanblijven. 
Voorstelbaar als je het boek leest van Peter Stuivenberg: 
De boogeyman, geschiedenis als complot. 
7 Pagina’s Nederlands inkijk exemplaar te vinden op 

theboogeyman.eu

17.  WakuWaku 

16 Jan 2009 om 17:53 

Zeker congrats … en jij ook bedankt Frank.

Excuses vor mijn opmerkingen, maar er was in het begin geen touw aan vast te knopen af en toe. Nu zeer zeker wel. Vooral doorgaan allen !
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18.  Charles 

16 Jan 2009 om 19:52 

Micha, gefeliciteerd!

Observator vraagt zich af of we met deze kijkcijfers wel zo blij moeten zijn. Dat lijkt een goede opmerking maar ik ben bang dat het onderhavige 
probleem 0,00001 procent is van de wereldwijde omvang ervan. Dus laten we er misschien toch maar even mee doorgaan. 

Juriste adviseert in deze moeilijke tijden de boeken van psycholoog Wijnberg. Prima, alhoewel ik zelf ook meteen even doorloop naar de 
neurowetenschappen. De psychologie heeft er te veel het handje van om op zoek naar de oorzaken van menselijke fouten meer aan de kant van 
de psychologische gedragsbeschrijvingen van mensen te blijven dan dat ze een verklaring geeft voor de basis waarop het (slechte) gedrag zich ontwikkeld. 
Dit zijn trouwens wijze woorden van klinisch-psycholoog Jan van Riemsdijk die, inderdaad, de psychologie lang geleden al vaarwel zei.

19.  Juriste 

16 Jan 2009 om 20:09 

1 Miljoen bezoekers is zeker het vermelden waard, met het oog op de teruglopende lezersaantallen van de papieren kranten. 

Gelet op de Vogelaar-tapes van Geen Stijl is de macht van de klokkenluiders groeiende, ook al vond de Vara de inzet van Paul de Leeuw voor de 
verstandelijk gehandicapten meer prijzenswaardig. Klokkenluiders worden door prof. mr van Vollenhove gewaardeerd, dus dat is een goede steun in de rug. 
Klokkenluiders zijn niet meer gedoemd om opgesloten te worden naar een isoleercel in een psychiatrische afdeling van het streekziekenhuis.

20.  tess 

16 Jan 2009 om 20:33 

@ Juriste

“Klokkenluiders zijn niet meer gedoemd om opgesloten te worden naar een isoleercel in een psychiatrische afdeling van het streekziekenhuis.”

Caravans schijnen nu in trek te zijn!

21.  Charles 

16 Jan 2009 om 21:22 

@tess 
Ja caravans, dat is een goede. 
Maar ondertussen staat de site van Een man tegen de staat al wel een tijdje op zwart. Heb ik wat gemist bij Fred?

22.  katootje 

17 Jan 2009 om 00:26 

@ Micha Kat,

Ik kom hier al een hele tijd lezen, maar reageer nooit. 
Nu wil ik je toch even bedanken, Micha, voor je tomeloze inzet en gefeliciteerd met het resultaat. 

Ik krijg het idee alsof er naar een ontknoping toegewerkt gaat worden. :)  En ik ben heel benieuwd hoe dat er gaat uitzien.

@ anderen,

Jullie ook bedankt voor je betrokkenheid en tips. 
In z’n eentje kan Micha het niet doen.

23.  Observator 

17 Jan 2009 om 10:22 

@ Charles 
16 Jan 2009 om 19:52 

“Observator vraagt zich af of we met deze kijkcijfers wel zo blij moeten zijn. Dat lijkt een goede opmerking maar ik ben bang dat het onderhavige 
probleem 0,00001 procent is van de wereldwijde omvang ervan. Dus laten we er misschien toch maar even mee doorgaan”.

Wat ik in datzelfde stuk al zei, Charles: 

“Ik zou willen dat Micha’s site een overbodigheid was.

Maar voorlopig acht ik hem onmisbaar”.

Ik stel die opmerking nog wat bij: 
Sites als die van Micha zullen ten eeuwigen dage onmisbaar blijven. 
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Dat ‘voorlopige’ was maar een vrome wens.

24.  M. 
19 Jan 2009 om 13:56 

Beetje laat, maar ook mijn felicitaties voor Micha en allen die hem steunen :-)  

Nauwelijks 3 dagen verder, en de teller staat inmiddels al weer op 1009042. Op naar de 2 miljoen! Zegt het voort!
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« Oproep aan lezers & posters van deze site Kees Driehuis over zaak-Can: “Geen mening” »

IN DUITSLAND KAN HET WEL!
Gepubliceerd door Micha Kat 19 januari, 2009 in Algemeen. 

duitsland.jpg Grote koppen in alle Duitse kranten: er is aangifte gedaan wegens kindermisbruik 

tegen de minister van Justitie van de Duitse deelstaat Hessen Jurgen Banzer. Is 

het een serieuze aangifte of is er sprake van een ‘complot’ om de uitslag van de verkiezingen te 

beinvloeden? Niemand die het weet, maar de zaak ligt in elk geval in the open. Wat een verschil met 

ons land waar vaststaat dat de hoogste man van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, jaar in 

jaar uit de meest weerzinwekkende zedendelicten pleegt maar zelfs leden van de tweede kamer zijn 

naam niet eens durven uit te spreken! Hoe ziek is Nederland? Hoe ver zijn we afgedaald in het ravijn 

der klassenjustitie, dictatuur en outright fascisme? Eerder zagen we al dat Belgie ons de les las waar 

het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de zaak Leterme/Fortis. Mon Dieu, 

Ayez pitie de nous et notre pauvre pays!

8 Reacties op “IN DUITSLAND KAN HET WEL!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  janick 

19 Jan 2009 om 19:58 

In Duitsland is na WOII geschuurd en geboend. Niet in Nederland. Daar zijn alle foute hoge plaatsen blijven 
zitten. Neem bijvoorbeeld de vrijgezel en sg van economische zaken in WOII, Hirschfeld. Tussen twee haakjes, 
hij lijkt verdacht veel op JD, met hem is niets gebeurd, zo fout als het maar kon. Micha, ik weet niet of je Ton 
Biesemaat kent, maar die heeft over zo’n operettefiguur een boek geschreven. Maar die had frivole 
spermatozoïden, die wel de juiste weg kenden. Als ridders zongen hij und seine Freunde op weg naar de 
dames :”Kein Tierchen so froh wie Spermatozo”. Maar hij wist ook dat hij ondanks zijn verleden, lees das 
verrueckte Buch: Bernhardgate, dat hij niets te vrezen had. 
Neen Duitsland is net zoals Belgie een proper land, wel vergelijken met Nederland.

2.  Observator 

19 Jan 2009 om 20:05 

Nederland ziek? Vraagt Micha.

Als je beschikt over macht en bijbehorend geld, kun je het leven vrij lang oprekken. Daar zijn voorbeelden van.

Maar dood ga je, hoe dan ook.

Ook als je Benno of Nederland heet.

3.  E-bee 

19 Jan 2009 om 20:12 

Geen democratie meer maar een dictatuur, waar men zijn eigen belangen dient en een krankzinnige 
aanvaringskoers vaart.
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IN DUITSLAND KAN HET WEL! at Klokkenluideronline

4.  vrijheidsnet 

19 Jan 2009 om 20:39 

Even los van hoe snel zoiets de pers haalt: er is duidelijk sprake van een patroon. Zowel in Duitsland als in 
Nederland zitten juist op de plekken waar ze oordelen over hoe goed burgers zich aan de “normen en waarden” 
houden de meest walgelijke kinderverkrachters. Toeval? Neen, die mensen voeren vanwege hun 
chanteerbaarheid gewillig de misdadige geheime agenda uit van hun hogere, veelal onzichtbare, bazen.

Die Demmink is uiteindelijk slechts een zielig pionnetje, een symptoom van hoe de ware macht te werk gaat. 
Vunzige en anderszins chantabel volk wordt doelgericht neergezet op sleutelposities binnen politiek, politie, 
leger, en media.

5.  Observator 

20 Jan 2009 om 10:28 

@ vrijheidsnet 
19 Jan 2009 om 20:39 

Demmink mag dan wel een ‘zielig pionnetje’ genoemd worden, maar naar mijn inzicht is hij wél de pion die de 
koning beschermt in dit schaakspel.

6.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 11:51 

Duitsland is dan ook een republiek, geen machtsconglomeraat van middeleeuws allooi, maar een moderne 
samenleving die heeft leren afrekenen met haar fouten en dat ook graag blijft doen.

7.  vrijheidsnet 

20 Jan 2009 om 22:32 

Haha, niet te geloven (of juist wel), de Openbare Aanklager zal geen onderzoek naar het vermeende 
kindermisbruik door de Duitse Justitieminister doen. De reden is dat “de beschuldigingen onvoldoende 
realiteitsgehalte hebben”. 
Mijn Duits is niet zo goed, maar dit is ongeveer wat ik er uit haal.

Hoor je nooit meer iets over……. het lijkt Nederland (toch) wel.

http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/missbrauch-staatsanwaltschaft-will-kein-verfahren-gegen-cdu-
politiker_aid_363600.html

8.  vrijheidsnet 

20 Jan 2009 om 22:40 

Haha, niet te geloven (of juist wel), de Openbare Aanklager zal geen onderzoek doen naar het vermeende 
kindermisbruik door de Duitse Justitieminister. De reden: de beschuldigingen hebben onvoldoende 
realiteitsgehalte” 
Mijn Duits is niet zo goed, maar dit is ongeveer wat ik uit de laatste berichten over deze zaak haal.

Hoor je nooit meer iets over…. het lijkt (toch) Nederland wel.

http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/missbrauch-staatsanwaltschaft-will-kein-verfahren-gegen-cdu-
politiker_aid_363600.html
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Van Middelvinger: “Demmink zeer gewaardeerd!” at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« “Zembla-journalist werkt voor Joris Demmink” 1.000.000 bezoekers voor Klokkenluideronline »

Van Middelvinger: “Demmink zeer gewaardeerd!”
Gepubliceerd door Micha Kat 16 januari, 2009 in Algemeen. 

eimertimbeciel.jpg Bij alle blunders, dubbele en driedubbele leugens van onze idioot op 

Defensie Eimert van Middelvinger springt er wat ons betreft een mega-

blunder torenhoog uit: zijn expliciiete complimenten aan het adres van een recidiverende en 

criminele verkrachter van minderjarigen. Op het Binnenhof-filmpje van JD-TV is alles onbarmhartig 

vastgelegd. De minister noemt dus iemand die aanwezig is bij filmopnames waarbij een kind wordt 

vermoord middels penetratie met een dildo een ‘zeer gewaardeerde SG’. Zou hij hiertoe zijn 

ingefluisterd door Jan Peter ‘normen en waarden’ Balkenende? Op de foto hiernaast lijkt het wel alsof 

minister van Middelvinger zelf net is teruggekeerd van een ‘rondje kindercreche’ met Joris Demmink! 

Demmink is tenslotte van origine een Defensie-man dus Eimert en Joris zullen elkaar ongetwijfeld 

kennen en natuurlijk ‘hogelijk waarderen’….

9 Reacties op “Van Middelvinger: “Demmink zeer 
gewaardeerd!””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  tess 

16 Jan 2009 om 10:43 

Ik vond de reactie van Middelkoop zeer klef … ik kreeg ook een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Dat 
zegt uiteraard in dit geval meer over mij dan over de twee heren die ik persoonlijk niet ken.

Maar goed, de reactie was vreemd omdat er een diepe welhaast slaafse bewondering uitsprak die wel erg in 
schril contrast staat met de inborst van de persoon waar hij aan refereerde: Joris Demmink.

Daarbij los even van wat er zoal beweerd wordt over Joris Demmink is het raar dat een volwassen man, zoals 
Middelkoop, zich zo uitlaat over een ‘collega’.

2.  hanss 

16 Jan 2009 om 12:34 

Of van Middelkoop werkelijk weet wat voor een man Demmink is, is nog maar de vraag, maar het is wel typisch 
dat hij meteen termen als “laster verspreiden” gebruikt as Micha hem confronteert met de pedofiele 
verdenkingen tegen Joris Demmink.

Jammer dat Bart de Graaff er niet meer is want die had undercover volgens de Peter R. de Vries methode als 
‘knapenbestelling’ voor Demmink en uitgerust met een verborgen camera heel wat interessante plaatjes kunnen 
schieten, als hij zich van tevoren wel had uitgerust met een kuisheidsgordel voor zijn eigen veiligheid.

3.  tess 

16 Jan 2009 om 13:43 

@ hanss
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Van Middelvinger: “Demmink zeer gewaardeerd!” at Klokkenluideronline

” […] maar het is wel typisch dat hij meteen termen als “laster verspreiden” gebruikt as Micha hem confronteert 
met de pedofiele verdenkingen tegen Joris Demmink.”

Een dergelijke reactie duidt op nvoorwaardelijke loyaliteit! En dat reken ik de minister aan. Dat is niet 
professioneel.

Gewenst antwoord zou zijn geweest:

‘Wat zegt u nu meneer Kat? Ik heb hier nog niet eerder van gehoord. Ik schrik wel eventjes. Geeft u mij maar 
de gegevens en ik zal er eens in duiken. Maar vooralsnog wil ik nog niet regareren behalve dan dat dit heel 
goed uitgezocht dient te worden, gezien de positie die de heer Demmink inneemt. Overigens ik kan het mij niet 
voorstellen dat wat u over hem zegt waar is. Maar gezien de positie van de heer Demmink dient hij vrij te zijn 
van elke blaam. Meneer Kat ik zal er persoonlijk voor zorgdragen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht”.

4.  Observator 

16 Jan 2009 om 13:55 

Een en ander verbaast me niet zo erg.

5.  donkey 

16 Jan 2009 om 15:37 

@tess

Zo had hij het zeker moeten verwoorden, maar dat komt waarschijnlijk niet eens op in deze dienstweigeraar / 
minister van defensie. 
Die gebroken arm heeft vast iets met karma te maken ofzo… 

Moet je de kat maar serieus nemen! ;-)

6.  E-bee 

16 Jan 2009 om 15:53 

Karmisch: Het aangezicht schenden en symbolisch ten val komen.

7.  hanss 

16 Jan 2009 om 16:08 

@ tess

Je hebt inderdaad een keurige gewenste reactie van van Middelkoop geschetst, maar blijkbaar kruipen die lui 
elkaar zo in elkaars k*nt dat ze bij voorbaat “laster” roepen als er een ‘container’ aan bewijzen wordt 
gepresenteerd (zoals Micha dat zo mooi kan zeggen) i.v.m. met de vunzige escapades van Joris (kloris) D.

Het is en blijft onverteerbaar dat vanwege één zo’n schoft (plus allen die hem afdekken) onze hele rechtsstaat 
voor joker staat en dat diverse rechtszaken geen steek verder komen wegens deze sinistere figuur.

Ik mag hier geen strafbare suggesties doen maar in gedachten rijzen er wel ideeën om die kerel aan te pakken.

8.  rabarberke 

16 Jan 2009 om 19:18 

Apropos mijn verontschuldigingen dat ik onlangs domme doos zei tegen Martine van Oostrum. Leve het 
selectieve moralisme dat mij toen ten deel viel en mij tot inzicht bracht.

9.  Charles 

16 Jan 2009 om 20:02 

Ik kon een gulle lach niet onderdrukken toen ik de proza van Micha las, excuus daarvoor!

Feit is dat ook ambtenaren elkaar de hand boven het hoofd houden ook al weten ze nauwelijks van de materie 
waarvan sprake is. En het volste vertrouwen in de collega’s, ook al zitten die zes provincies verderop, is ook 
standaard. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt tot op een niveau dat het niet meer te filmen was. Bangigheid 
en ‘wij tegen de rest van het volk’, zo komt het bij mij over.
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zembla.jpg Van: hjjvos@kabelfoon.nl [mailto:hjjvos@kabelfoon.nl] 
Verzonden: woensdag 24 december 2008 9:59 

Aan: Zembla VARA 
Onderwerp: ZEMBLA web formulier

NAAM Harry Vos 

EMAIL hjjvos@kabelfoon.nl 

BERICHT

Beste redactie,Zou het geen goed idee zijn om in 2009 eens een keer de 

zaak ,,DEMMINK,, onder de loep te nemen want dat is de grootste 

doofpotzaak uit de ,,NEDERLANDSE,, geschiedenis. 

Of staat de redactie van ,,ZEMBLA,, ook onder direct toezicht van ,,

JUSTITIE,, ?? 

Dat zou jammer zijn !!!!! 

Verder allemaal hele fijne dagen en een goed journalistiek 2009,want ,,

ZEMBLA,, is en blijft een van de betere journalistieke programma,s

Hartelijke groet, 

Harry Vos 

Monster. 

Van: Kees Driehuis

Datum: 7-1-2009 12:02:05

Aan: ‘hjjvos@kabelfoon.nl’

Onderwerp: RE: ZEMBLA web formulier

Dank voor uw mail.

Wij hebben al veel onderzoek gedaan naar deze zaak, maar de 
doofpot niet kunnen vinden.

Weet u meer dan wij weten?

Vriendelijke groeten,

Kees Driehuis
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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/1392/so-far-for-zembla.html (1 of 4) [3/11/2009 1:18:11 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1390/frank-leenders-en-zijn-advocaat-in-beeld.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1393/help-zembla-de-winter-door.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/zembla.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/zembla.jpg
http://us.mc314.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Kees.Driehuis@vara.nl
http://us.mc314.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hjjvos@kabelfoon.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


So far for Zembla… at Klokkenluideronline

12 Reacties op “So far for Zembla…”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  tess 

8 Jan 2009 om 20:00 

Interessant antwoord van Kees Driehuis:

“We hebben de doofpot niet kunnen vinden”. 

Een mooie cirkelredenering voor wie hem kan zien.

2.  RuudHarmsen 

8 Jan 2009 om 20:17 

Ach ja, Kees Driehuis …

3.  Juriste 

8 Jan 2009 om 20:57 

Een constructief antwoord van Kees Driehuis, vind ik. Vooral de laatste zin duidt op interesse. 
Een heel andere formulering dan die van tante Lidy, en haar leidinggevende Pieter Broertjes. 
Mijn mening is dat Demmink als doofpot (bliksemaleider) fungeert en een persoon (of personen) met meer 
macht en prestige (diplomatieke onschendbaarheid, bijvoorbeeld) uit de wind houdt.

Even los hiervan: Het Koningshuis is volgens mij niet zo homo-gezind, want prins Friso liet een officiele 
verklaring uitgaan dat hij geen homo is. “Prins Johan Friso heeft officieel laten ontkennen dat hij homo is. ,,
Prins Friso is niet homoseksueel maar heteroseksueel”, aldus de woordvoerder van het koninklijk huis, E. 
Brouwers”, Dagblad Trouw, http://www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1432153.ece/
Prins_Friso__Ik_ben_hetero__geen_homo.html 
In dat artikel staat:”Tot voor kort plaatsten alleen de roddelbladen voorzichtige suggesties dat de in Londen 
wonende Friso (32) homo is. Maar ook zij hielden doorgaans een slag om de arm. Ze stelden alleen vast dat de 
tweede zoon van koningin Beatrix nooit is gezien met een vriendin”.”Die speculaties verschenen ook in bladen 
die behoren tot -wat Brouwers noemt- ,,de pers die geacht wordt serieus te zijn”. Toch vond hij een vrouw, die 
met hem wilde trouwen. En Koningin Beatrix lijkt erg in haar nopjes te zijn dat haar zoon Friso een echtgenote 
vond, die rap twee baby’s achter elkaar baarde. 
Ik vind het raar dat expliciet ontkend moest worden door de RVD, dat prins Friso homo zou zijn, want in feite is 
dat toch niet te controleren en mij interesseert het bijvoorbeeld niet of een prins hetero of homo is, want dat is 
zijn vrije keuze.

4.  buscadordelaverdad 

8 Jan 2009 om 21:31 

Om te weten wie of wat hij is en vooral waarom hij als ‘journalist’ niet wil/kan onderzoeken, eerst eens even in 
zijn ‘commerciele’ privé activiteiten duiken. Kunnen jullie al wat aanknopingspunten vinden voor zijn 
‘journalistieke’ black-outs? De alarmbellen van zijn ‘collaboratie’ met het gewelds-monopolie kunnen alleen 
geloofwaardig van de daken geluid worden als de sporen daarvan daadwerkelijk naar zijn ‘werkgevers’ leiden 
toch? Genoeg onderzoeks punten zou ik zeggen… http://www.jesus-is-savior.com/Evils in Government/
boys_town_abuse.htm 

Wie zijn wij: http://www.hpdetijd.nl/kring_images/kring_driehuis_tmb.jpg 
In Evenementenland positioneren wij ons op een de “Lyon & Partners Group-Manier”. Met andere woorden, wij 
krijgen geen genoeg van het organiseren van openingen, evenementen, productpresentaties, 
personeelsfeesten, sportieve evenementen, incentives etc. 
Locaties: Honderden! Vaste locaties, schepen, torens, kerken, ZWEMBADEN, grotten, BOERDERIJEN, 
pretparken, ‘WAT U BELIEFT’. Van kleine groepen tot grote groepen, (uit)eindelijk kiest u voor ons. Flexibiliteit 
in communiceren, dat is ons vak! 
Kees Driehuis biografie: 
Kees Driehuis kennen we van de kennisquiz ‘Per Seconde Wijzer’ en het programma ‘NOVA’, dat hij tot 2002 
jarenlang presenteerde. Sindsdien is Kees opnieuw eindredacteur van ‘Zembla’. De integere wijze waarop hij de 
eindredactie voert, dwingt bij collega-journalisten veel respect af. Na een opleiding aan de School voor 
Journalistiek kwam hij in 1974 bij de VARA radio als presentator en eindredacteur van nieuws- en 
actualiteitenrubrieken. In 1985 begon zijn loopbaan bij de TV. Eerst bracht hij vier seizoenen in de redactie van 
het programma ‘Sonja’ door, daarna als presentator van het eerdergenoemde ‘Per Seconde Wijzer’, één van de 
beste kennisquizzen die de Nederlandse TV kent. In 1995 is Kees Driehuis mede-oprichter van Zembla, de 
actuele documentaire rubriek, dat door bijzondere onthullingen al snel een grote reputatie verwierf. 
Lyon & Partners Group werkdisciplines: 
!!!Boekingskantoor van exclusief entertainmentiii | Communicatiebureau | Drive in discotheek | 
Evenementenorganisatie | Internationale artiesten | International artists bookings | Licht & geluid (in eigen 
beheer) | Personeelsfeesten | Personeelsfeesten organiseren 
BRON: 
http://www.lyonpartners.nl/kees_driehuis.html

5.  pedorechter 

8 Jan 2009 om 21:36 

Homo is Friso 100 procent zeker. Begin jaren negentig frequenteerde hij bekende Haagse homosauna’s. Wie 
weet kent hij Demmink daar wel van. En wie weet weet Demmink wel iets van Friso wat Friso zelf niet zo graag 
wil weten - laat staan zijn moeder.

Bezoekers
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●     1165405 totaal aantal bezoekers
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6.  Frank Black 

8 Jan 2009 om 22:20 

@ Juriste en pedorechter

Agent 105 
http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=26239

Daarbij komt, dat Peter R. de Vries al bij de rechercheur is geweest, die jou in de V.S. begeleidde. Het gefilmde 
interview ligt op de plank. Omdat hij homo was, introduceerde hij jou in de “gay scene” in Amerika, zoals de 
vriend van je ouders, Frits Salomonson, prins Claus indertijd meenam naar de nichtententen in New York, zoals 
Josje Hagers, royalty verslaggeefster van De Telegraaf al in 1982 signaleerde. Ook de Oranje appeltjes vallen 
nooit al te ver van de boom. 
http://obbie.web-log.nl/obbie/2004/09/rip_willem_oltm.html

Volgens vrijwel alle homo’s die ik ken is Friso trouwens homo. En een uitstekend ingevoerde oude homo die ik 
ken zegt dat Claus ‘t eigenlijk ook was. 
http://www.justusvanoel.nl/asp/detail_text.asp?id=1257

De reden dat hij samen met de RVD besloot in actie te komen, was dat de serieuze pers de geruchten over zijn 
vermeende homoseksualiteit was gaan overnemen. 
http://www.nos.nl/archief/2005/nieuws/artikelen/2004/4/19/frisoraaddemabelinzakebruinsma.html

- 23 oktober: De Tweede Kamer debatteert over de zaak rond Mabel Wisse Smit. De Volkskrant meldt dat het 
dossier-Mabel Wisse Smit is verdwenen uit het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
http://www.refdag.nl/artikel/74557/Mabel Wisse Smit.html

Deze dame had ook al een affaire, zo niet met drugsbaron Klaas Bruinsma, dan toch met een zekere Ottolien 
Lels. 
http://www.nwo-info.nl/2008/10/30/van-de-prins-geen-kwaad-wetend/

Frisofeest Eindhoven in De Effenaar 
Elke laatste vrijdagavond van de maand is er dit gay-feest in Eindhoven. De naam komt uit de periode waarin 
de homogemeenschap speculeerde over het mogelijke homo-zijn van Prins Friso. Voor dit feest kun je kaartjes 
reserveren via de Ticketlijn/grotere postkantoren (entree € 5,-). Het feest duurt tot 04.00 uur ’s nachts. www.
frisofeest.nl

7.  buscadordelaverdad 

8 Jan 2009 om 22:23 

“Licht & geluid (in eigen beheer)”

In bepaalde kringen wordt dit gebaar ‘geseind’ als code naar eventuele toekomstige (speciale) klanten. In 
“eigen beheer” betekent natuurlijk dat er privé gebruik gemaakt kan worden van professionele redactioneel/
filmtechnische ‘activiteiten’…

Mijn eerste link van vorige post is: 
http://www.jesus-is-savior.com/EvilsinGovernment/boys_town_abuse.htm

8.  Juriste 

9 Jan 2009 om 09:54 

Frank Black, De link naar het verhaal over Mabel als Mata Hari, is een complottheorie. De echtgenote van prins 
Friso wordt afgeschilderd als Balkandeskundige, maar een universitair medewerker van de Universiteit van 
Amsterdam wist te vertellen dat zij geen enkel wetenschappelijke publicatie over de Balkan op haar naam heeft 
staan. Het is een grote kunst om vers van de universiteit, zonder enige werkervaring, zonder vooraanstaande 
familiebetrekkingen, via stageplaatsen, meteen naar de wereldtop van de criminelen, weldoeners, 
koningshuizen door te stoten en daarbij dan als intellectueeel te worden bestempeld. Zo werkt politiek.

9.  Juriste 

9 Jan 2009 om 10:08 

Ik denk dat Koningin Beatrix dolgraag een vrouw wilde voor haar zoon, om de geruchten over homofiliteit 
binnen het koningshuis de kop in te drukken. De lat werd voor de echtgenote werd daardoor lager gelegd: Het 
hoefde geen vrouw te zijn uit een vooraanstaande familie en het verleden deed niet terzake, waardoor 
Balkenende op het verkeerde been werd gezet.

10.  groot 

9 Jan 2009 om 11:27 

@juriste

Ik houd erg van romantische tragedies, maar ik zie beide partijen hier niet in acteren.

http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/mabel.html

11.  Pippi Langkous 

9 Jan 2009 om 14:33 

Ik heb met Kees Driehuis ook kontant gehad in November. Ik heb hem een copie van brieven gestuurd die ik 
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aan zowel Jan de Wit als Christa van Velzen (beiden SP) heb gestuurd. In reactie op mijn vraag of hij iets met 
het thema “Demmink” wilde doen, vroeg hij me of ik nieuwe informatie had. Ik reageerde: “Hoeveel informatie 
heb je nog nodig?” Immers: De informatie is er wel, die ligt op straat en is zelfs veelvuldig in fragmenten op TV 
geweest. Hij was niet te porren en dat voor iemand waarvan je het idee hebt dat hij zijn vinger achter de 
dingen wil hebben. Ik zal hier onder een copie van zowel de door mij verstuurde brief alsook het antwoord van 
de SP plakken.

Beste Krista, 
Na de uitzending van 2 vandaag over de zaak Demmink waarin u te kennen heeft gegeven dat genoemde SG 
van Justitie niet kan functioneren met een aureool van verdenking van seks met kinderen en machtsmisbruik, 
bleef het aan de kant van politiek erg stil. En dat terwijl de Heer Demmink, advocaten en journalisten overuren 
draaiden. Omdat er nu nog meer verontrustende berichten naar buiten zijn gekomen over deze zaak, krijgt de 
mens niet alleen meer ruimte voor speculaties, vermoedens van Justitie die elkaar beschermen in deze is een 
logisch cognitief gevolg. En wat gebeurt er als onze stemmen niet via de kanalen van de politiek hoorbaar 
worden, want via de kanalen van de media is er genoeg naar buiten gekomen en als de politiek deze negeren, 
onstaat er tweespalt, frustratie en woede. Als het web zich dus nu niet langzaam om de heer Demmink gaat 
sluiten, zal het zich om anderen sluiten en dat mag niet gebeuren. Ik denk dat we (politici en burgers) voor de 
uitdaging staan om onze angsten in te sluiten, zodat we de moed vinden angstloos te kunnen handelen. Want 
de radiostilte rond de zaak Demmink is niet om uit houden (niet voor niets is er een hyves-site ontstaan met 
ruim 4500 leden) en doet dus vrezen voor een doofpotverhaal die de IRT affaire doet verbleken. 

Hoi Pippi, 
Het Gerechtshof in Den Haag heeft recentelijk een verzoek (artikel 12) om betreffende ambtenaar te vervolgen 
afgewezen. Dit gebeurde voor zover ik kan achterhalen onder andere omdat het verzoek te ruim was 
geformuleerd en onvoldoende concreet werd gemaakt. Daarnaast wordt tegengeworpen dat de eis onterecht is 
gedaan omdat er nooit officieel aangifte is gedaan. Adele van der Plas heeft inmiddels gemeld dat er wel 
aangifte is gedaan en het Openbaar Ministerie zegt inmiddels een aangifte binnen te hebben gehad, maar daar 
inhoudelijk nog geen reactie op te kunnen geven. Het lijkt mij niet slim om nu er een aangifte ligt dat niet even 
de tijd te gunnen. Ik wacht dus af wat het OM nu gaat doen.

groet! 
Krista van Velzen

Geachte Mevrouw Langkous,

U weet ongetwijfeld wat de SP in deze zaak gedaan heeft via Kamervragen (enkele samen met de VVD). 
Nu er een aangifte is gedaan bij de politie wacht ik af wat dat gaat opleveren. 
U mag ervan uitgaan dat ik zaak nauwgezet volg. 
Met vriendelijke groeten, 
Jan de Wit

12.  tess 

9 Jan 2009 om 20:35 

@ Pippi Langkous

In reactie op mijn vraag of hij iets met het thema “Demmink” wilde doen, vroeg hij me of ik nieuwe 
informatie had. 

Je had moeten vragen:

Wat versta jij onder nieuwe informatie Kees? Wat weet je dan al?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Cyber-aanval op Telegraaf over Demmink! Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008 »

De Telegraaf blijft Demmink beschermen
Gepubliceerd door Micha Kat 3 juli, 2008 in Algemeen. 

telegraafkantoor.jpg Hieronder een email die we recent binnenkregen

From: Bert xxxx <xxxx@gmail.com> 

Date: 2008/7/2 

Subject: Bombardement De Telegraaf 

To: redactie@hetvrijevolk.com

Geachte redactie,

N.a.v. het artikel in De Telegraaf over de verkrachter uit Enschede het volgende: ondergetekende 

heeft keurig netjes het door u aangeraden stukje gekopieerd en geplakt als reactie op bovenstaand 

artikel in de Telegraaf. Het vreemde feit doet zich echter voor dat mijn stukje hierover wordt 

geweigerd, omdat het zogenaamd niet zou voldoen aan de huisregels. Echter hetzelfde stukje staat 

minimaal 3x in de reacties vermeld. In totaal zou er (als ik goed tel) maar 12 keer gereageerd zijn op 

het artikel. Hier valt De Telegraaf dan goed door de mand!! Hoevelen met mij zullen het stukje 

gekopieerd, geplakt en ingestuurd hebben en als reactie te horen hebben gekregen dat dit “in strijd is 

met de huisregels”?! Wellicht honderden met mij! Nu doet De Telegraaf het voorkomen alsof er maar 

12 mensen gereageerd zouden hebben. ZEER ZORGELIJK!!!!

Met vriendelijke groeten,

xxxx (xxxx@gmail.com)

3 Reacties op “De Telegraaf blijft Demmink 
beschermen”
Feed voor dit bericht 

1.  Jan 

3 Jul 2008 om 06:32 

Waar is het artikel over ABN-AMRO gebleven? Zelfcensuur op klokkenluideronline.nl…?

2.  Wijze van Zion 

3 Jul 2008 om 12:18 

@Jan 
Men is bevreesd van een run van de ‘inleggers’ terwijl Fortis rustig spreekt over een ‘melt down’ in de VS….. 
Fortis Nederland is overigens weinig meer dan een verzameling van al dan niet half-failliete kliekjes. Exact wat 
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hun logo pretendeert……

3.  Rogier 

3 Jul 2008 om 17:51 

Beste Micha, we zijn massaal aan het insturen op de Telegraaf….enkelen worden geweigert maar de meesten 
staan ze nu toch toe. ga zo door.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Zoekresultaten voor 'Tahir' 

Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008
Gepubliceerd door Micha Kat 3 juli, 2008 in Algemeen. 2 Reacties 

heijne1.jpg Wel leuk: als je op Google zoekt naar ‘zomergasten 2008‘ krijg je als eerste twee 

hits twee stukken van HetVrijeVolk. Zijn ze mooi klaar mee bij de VPRO. Daags na 

deze sham-presentatie van het neusje van de politiek-correcte zalm werden de echte zomergasten 

van 2008 bekend. Het is nog vele malen erger dat we hadden gedacht! Alleen al dat pathetische 

‘ontvangt gastheer Bas Heijne…’ Hebben we het over journalistiek of over een bordeel waar Basje zijn 

gasten avond aan avond een stevige fellatio-behandeling geeft? Over het laatste natuurlijk! Als je de 

teksten leest druipt de weerzinwekkende bewondering voor deze ‘zomergoden’ over je 

computerscherm… ‘werkte nauw samen met de beroemde’, ‘veroverde de wereld’, ‘laveert met 

indrukwekkende energie’, ‘ijzeren discipline’, ‘internationale grootheid’, ‘nietsontziende boeken en 

artikelen’….. het is werkelijk om te braken. Ziet u die monsterlijke ingehouden bewondering van 

Heijne al voor uw ogen? De theatrale wijze waarop hij zich als een lakei zal verlagen ten dienste van 

de boodschappers die ons volk in opdracht van de ‘boven ons gestelden’ moeten gaan uitleggen hoe 

de wereld in elkaar steekt? En wie zijn die boodschappers dan wel? Hoewel uw webmaster op HVV 

geen enkele gast goed wist te raden, zijn alle ‘opvoedkundige elementen’ die de VPRO en de ‘boven 

ons gestelden’ van belang achten wel aanwezig. De Europese eenwording bijvoorbeeld is aanwezig in 

de figuur van… 

Verder lezen ‘Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008′

Wie verlost ons van subsidie-bitch Tahir?
Gepubliceerd door Micha Kat 21 januari, 2008 in Algemeen. 8 Reacties 

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. 
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Vragen over Demmink aan het Ministerie
Gepubliceerd door Micha Kat 4 juli, 2008 in Algemeen. 

From: micha kat <xxxxxxxxx> 

Subject: Re: Uitzending netwerk 20 april 1998 

To: “Gopal R. mw. - BD/DV/SB” <r.gopal@minjus.nl> 

Date: Friday, July 4, 2008, 10:29 AM

ministeriejustitie.jpg Geachte mevrouw Gopal,

Bij deze mijn vragen aan mevrouw Stordiau, ervan uitgaande dat u deze email aan haar doorgeleidt.

Geachte mevrouw Stordiau,

1. Bent u bekend met de Netwerk-uitzendingen van april 1998 over het HIK-onderzoek van de 

Rotterdamse recherche?

2. Bent u ermee bekend dat in deze uitzendingen een hoofdrol wordt opgeeist door een 

‘topambtenaar Joris’ van het Ministerie van Justitie?

3. Is de onder 2. genoemde persoon de SG van uw ministerie Joris Demmink?

4. Zo ja, waarom is deze dan nog altijd in functie? Zo nee, is men er bij Justitie dan van op de hoogte 

welke ‘topambtenaar Joris’ het hier wel betreft?

Ik schrijf voor de zogeheten ‘vrije pers’ in ons land die actief is op internet met name op de websites 

www.klokkenluideronline.nl en www.hetvrijevolk.com.

Mocht u nog op specifieke punten nadere toelichting behoeven, kunt u mij gewoon een email sturen.

Met vriendelijke groeten,

Micha Kat 

journalist
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Vragen over Demmink aan het Ministerie at Klokkenluideronline

4 Jul 2008 om 15:50 

1. De uitzendingen waarop gedoeld wordt in de onderhavige vraagstelling zijn ofwel te dateren van voor de 
bedoelde periode ofwel van na de bedoelde periode. Tijdens de periode in kwestie is ons geen uitzending in 
algemene zin bekend en derhalve ook niet van Netwerk. 

2. Daar wij (zie hierboven onder 1.) niet bekend zijn met een type uitzending zoals in uw vraagstelling 
omschreven kunnen wij ook niets zeggen over wie er wel en niet zouden zijn opgetreden in de voornoemde 
uitzending.

3.Hierop kan slechts worden gesteld dat het beleid is van het ministerie geen vragen te beantwoorden over 
individuele ambtenaren in verband met hun wetmatige privacy-bescherming

4. In het verlengde van het onder 3. gestelde kunnen wij geen mededelingen doen over wie er wel en wie er 
niet in functie zijn. 

We hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest,

Namens de minister,

A. Stordiau 
directeur Voorlichting

2.  Jan (van Jan en Katrijn) 

5 Jul 2008 om 13:56 

Natuurlijk weten wij als verantwoordelijke bestuurders van niets, stel je voor dat we ons met dit soort 
belangrijke zaken bezig moesten gaan houden, dan is het einde zoek!

Doen alsof onze neus bloed en met wat wollig taalgebruik helemaal niets zeggen, dat lijkt ons veel beter 
gepast. Zodat onze Joris vooral niet verder gehinderd word om zijn macht te misbruiken terwijl hij nog meer 
kinderen verkracht.

We hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest,

Namens de minister,

J. Klaasen 
directeur Poppenkast

3.  Himmler (van Heinrich & Adolf) 

5 Jul 2008 om 15:02 

In overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie en met de minister-president heeft de 
minister van Justitie besloten uw vragen te bestempelen als ’staatsgevaarlijk’ dan wel ’staatsondermijnend’. 
Hieruit volgt dat u per direct de codering ‘PC’ krijgt in de stukken van de staat waarbij ‘PC’ staat voor ‘Politiek 
Crimineel’. 
Hiermee vervallen automatisch al uw rechten als burger van de Staat er Nederlanden en kunt u niet langer 
beroep doen op de overheid en diens voorzieningen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Namens de minister,

A. Seyss Inquart

Laat een reactie achter
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Juni 2008: meer dan 75.000 bezoekers!
Gepubliceerd door Micha Kat 1 juli, 2008 in Algemeen. 

massa.jpg In de maand juni van dit jaar heeft klokkenluideronline een mijlpaal bereikt door voor 

het eerst de barriere te doorbreken van 75.000 ‘unieke bezoekers’ per maand. De 

bezoekersaantallen zijn via deze link voor iedereen te volgen. Het gaat om de cijfers onder het gele 

kopje visits. Echter, dit getal wil niet zeggen dat in die maand 75.000 verschillende Nederlanders de 

site hebben bezocht. Naar ik heb begrepen wordt het echte aantal unieke bezoekers per etmaal 

geteld -dus de eerste gele kolom- en vervolgens worden die ‘dag-getallen’ van de hele maand bij 

elkaar opgeteld om het getal van 75.197 te bereiken, het aantal dat in het internet-spraakgebruik 

vervolgens wordt opgegeven om het aantal ‘unieke bezoekers per maand’ weer te geven. We kunnen 

ook zeggen dat deze site over een min of meer vaste lezers-schare beschikt van 2500 Nederlanders 

die de site elke dag bezoeken. Laatst hoorde ik op BNR (mediazaken) Peter Rikhof vertellen dat zijn 

nieuwe website rond de 10.000 unieke bezoekers per maand had. Dat wordt blijkbaar als groot 

succes gezien en hij mag bij BNR komen vertellen hoe hij dat allemaal heeft gefixt….. 

Een andere kenner van internet zei dat als je met je website 5000 unieke dagbezoekers hebt, dat je 

daar dan een jaarinkomen uit moet kunnen halen… Welnu, misschien bij deze de bezoekers nog eens 

wijzen (in de rechterkolom) op het banknummer van de Stichting Klokkenluideronline….

5 Reacties op “Juni 2008: meer dan 75.000 
bezoekers!”
Feed voor dit bericht 

1.  Observator 

1 Jul 2008 om 15:15 

Er gaan door toedoen van deze site redelijk wat ogen open. 
Behalve de bewust dichtgeknepen oogjes natuurlijk. 
Aan dat laatste moet iets gedaan worden. 
Desnoods via hersenspoeling, voorzover het materiaal daarvoor aanwezig is.

Minstens moet ‘Klokkenluider’ een verplicht nummer worden, voor íedereen. 
Iedere dag dat je op het internet rondzwalkt, minstens éénmaal deze site bezoeken.

Gezien alle andere Haagse bemoeizucht moet het mogelijk zijn tot deze verplichting te geraken. We moeten 
alleen even een meerderheid onder het T.K.-klapvee zien te bewerkstelligen.

2.  Steen 

1 Jul 2008 om 19:46 

Ik kom hier met enige regelmaat simpel omdat ik het een goede zaak vind wat hier gebeurt. Toch vraag ik me 
wel eens af of men zich bijvoorbeeld in de “pedo-zaak” niet al te zeer vastpint op die ene persoon Joris, what 
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Juni 2008: meer dan 75.000 bezoekers! at Klokkenluideronline

ever his last name may be. Als ik mij goed herinner viel destijds ook de naam van de toenmalige deken van de 
Weerter Martinus kerk in deze zaak (Anne Frank Plantsoen Eindhoven). Kort daarna legde die zijn functie neer 
(zogenaamd om gezondheidsredenen) om vervolgens in het niets op te lossen.

Wat ik wil zeggen, door andere sporen/personen onder de loep te nemen, inplaats van zich blind te staren op 
die ene persoon, zou wel eens meer aan het licht kunnen komen, ook over die ene specifieke persoon, of 
misschien juist over hem.

Voor het overige niets dan respect voor jullie werk.

M.v.g.

Steen.

3.  Mokkabrood 

1 Jul 2008 om 21:10 

Hoi Micha,

De OUDE MEDIA, alwaar de limburgse krant ook toebehoort, mag zich verheugen in een massaontslag in de 
redacties en een drainage van het aantal abonnees…Lees:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/krant-de-limburger-op-ramkoers.html

4.  Tsja 

1 Jul 2008 om 22:21 

Beste Steen, 

De aandacht die hier wordt besteed aan Joris Demmink is uiteraard omdat het te belachelijk voor woorden is 
dat er op dat soort posities binnen Justitie mensen zitten die chantabel zijn. Voor velen staat al vast dat 
Demmink is gechanteerd om Baybasin levenslang opgesloten te krijgen. Dat hele verhaal is te ongelovelijk voor 
waar, en overal op internet te vinden, kijk ook eens op de site van Vrij Nederland die er ook uitvoerig aandacht 
aan heeft besteed. 
Verder worden steeds meer mensen het zat dat dit soort hoge omes voortdurend in bescherming wordt 
genomen. Alleen al de taakstraf voor een politie agent die een meisje van 14 heeft verkracht. Er wordt zelfs 
alleen maar een taakstraf geeist ! 
Van mijn part, straf mensen die voor het justituele apparaat werken, dubbel. Al is het maar om een 
afschrikwekkende functie te hebben, voor nu is Justitie de ideale plek om pedovrindjes te vinden en 
pedobaantjes te scoren , het ergst dat je kan gebeuren is een taakstraf of overplaatsing. Al hangt Joris 
Demmink straks aan de hoogste boom, degene die mede deze cultuur binnen justitie hebben geschapen, straf 
je er niet mee. Maar men moet ergens beginnen. Bij Joris dus. Omdat daar al zoveel rook vanaf komt, dat hij er 
zelf bijna in stikt.

5.  L.J. Una 

2 Jul 2008 om 02:27 

75.000! Gefeliciteerd! Steeds meer mensen krijgen in de gaten dat de vork toch wel eens heel anders in de 
steel zou kunnen zitten…..
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« BURGERINITIATIEF ONDERZOEK DEMMINK NRC en Joris Demmink: een gelukkig huwelijk »

Fred Teeven weet alles over Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 4 februari, 2009 in Algemeen. 

teeven.jpg Chapeau voor HP/de Tijd! Een prima artikel deze week over de zaak-Demmink van de 

hand van -onthoud die naam!- Bas Paternotte. Opnieuw is een stap gezet op de lange 

weg van het doortrekken van de pedofielen-beerput op Justitie onder leiding van Joris Demmink! 

Maar laten we ons thans even beperken tot de fascinerende en intrigerende laatste zin uit voornoemd 

artikel.  Deze luidt aldus: of zoals VVD-kamerlid Fred Teeven het verwoordt: “Er zijn talloze 

suggesties, maar ik zie geen bewijzen.” Hiervan moesten wij bij klokkenluideronline toch wel even 

heel hard braken. Want als er iemand is die werkelijk alles afweet van het Nederlandse pedofielen-

netwerk en de rol daarin van Joris Demmink dan is het onze crimefighter Fred! Maar blijkbaar is Fred 

thans geen crimefighter meer, maar een opportunistische machtsdenker geworden die zijn 

partijgenoot Demmink uit de klauwen van justitie probeert te houden. Tegen beter weten in. Want 

het was niemand minder dan Fred Teeven die als officier van justitie te Amsterdam -hij was zelfs een 

tijd CID-officier- het zogeheten Rolodex-onderzoek aanstuurde dat de jacht had geopend op het 

pedofielen-netwerk van -zoals we nu weten- ondermeer Frits Salomonson, Hans Holthuis, Jan-Wolter 

Wabeke, Job de Ruiter en Ger van Roon. Teeven hield in de periode ook een reeks gesprekken met 

Mink K., een erkend specialist op het gebied van corruptie binnen justitie. Demmink dwarsboomde 

dat onderzoek 

 
door vanuit de Justitie-toren opsporingsinformatie te lekken naar zijn pedo-vrienden (bron: de 

Runderkamp-papers).  Tot grote frustratie van Teeven werd dit onderzoek destijds kalltgestellt vanuit 

Den Haag. In kleine kring riep Teeven destijds zelfs dat hij ‘de politiek in wilde gaan om een einde te 

maken aan dit soort politieke inmenging in de opsporing en om het pedofielen-netwerk op te rollen 

vanuit de tweede kamer’.  Het is (voorlopig) allemaal wat anders gelopen met Fred. Hij is thans 

gereduceerd tot een zielig politiek leugenaartje waarin elke aanzet tot crimefighting is verdwenen en 

die zich opeens ‘niets meer kan herinneren’ over pedofielen-netwerken en Rolodex-onderzoeken. We 

hebben dergelijk heldengedrag trouwens vaker gezien bij Fred. Herinneren we ons nog dat de 

crimefigher ooit een lijst opstelde van chantabele en criminele hoogwaardigheidsbekleders, de ooit zo 

fameuze ‘lijst van Teeven‘? Bij het eerste beetje tegenwind wist Fred niet hoe snel hij zijn dappere 

lijst door het toilet moest spoelen! Nog even ter opwarming van latere bommen die deze site nog zal 

laten ontploffen: er bestaan zeer nauwe banden tussen Joris Demmink en Laetitia Griffith!
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Fred Teeven weet alles over Joris Demmink at Klokkenluideronline

1.  buscadordelaverdad 

4 Feb 2009 om 23:15 

Demmink is niet de enige justitieambtenaar die van pedofilie wordt beschuldigd: betrouwbare bronnen meldden 
onlangs aan Nieuwe Revu dat ook voormalig hoofdofficier Hans H. bij een heus pedoseksuelennetwerk hoort. 
Deze beschuldiging komt voort uit het zogeheten Rolodex-onderzoek. Dat onderzoek, eind jaren negentig 
uitgevoerd door de rijksrecherche, is genoemd naar de adreslijst van een Amsterdamse hoogleraar die als 
intermediair optrad tussen kinderporno-liefhebbers en ‘jongetjesaanbrengers’. In het kaartenbaksysteem 
zouden namen voorkomen van tenminste twee hoofdofficieren(!). Wil je weten hoe het nu precies zit? Onze 
collega’s van Geenstijl.nl publiceerden in 2004 onderstaand artikel en aangezien een goed verstaander maar 
een half woord nodig heeft is het aan u om zelf een conclusie te trekken. “Fokke F, de Maastrichtse rechter die 
veroordeeld werd wegens bezit van kinderporno schreef een brief aan minister Donner, waardoor een 
onderzoek naar zijn kinderpornobezit tijdelijk werd stopgezet. Vieze Fokke kreeg zo de mogelijkheid om snel 
een harddisk uit zijn PC te schroeven en bewijsmateriaal te verdonkeremanen. Ook is er geen huiszoeking 
gedaan bij zijn twee huizen in Frankrijk. Minister Donner verzweeg aan de kamer dat hij dit onderzoek liet 
stilzetten. Gelukkig zijn er kamervragen gesteld door de VVD en Pvda. VVD-er Laetitia Griffith sprak over deze 
absurde kwestie op Radio 1. Uiteindelijk kreeg Vieze Fokke vorige week slechts een boete van 2500 euro en een 
voorwaardelijke straf van drie maanden. De reden voor de absurd lage straf is dat de zaak al zoveel aandacht 
kreeg dat dit al ’straf genoeg is,’ volgens de rechtbank. Natuurlijk weer een staaltje klassejustitie zum kotzen. 
Op het bezit van kinderporno staat voor het gepeupel namelijk vier jaar in de nor. De rechter kreeg natuurlijk 
gewoon een voorkeursbehandeling. In zijn huis werden videobanden en diskettes gevonden waarop 
minderjarige jongens werden misbruikt. Zijn collega’s zeggen dat het niet om 11-jarigenseks gaat, maar om 
‘tienerseks’. Wij vragen ons af wat er in die brief aan Donner stond, zal deze ooit nog boven water komen?” 
BRON: http://www.grenswetenschappen.nl/permalink.asp?grens=1274

2.  E-bee 

4 Feb 2009 om 23:21 

Ik ben zeer benieuwd naar de banden van Demmink met Laetitia Griffith…

Humor, die Steve Brown weer, “Teeven, dat is een aanslag op de democratie”. Tja, wat zal hij gedacht hebben 
toen hij dat Rolodex-onderzoek opstartte en daarna riep dat hij van binnenuit dat netwerk wel zou oprollen 
vanuit de kamer. Is die man naief, nee, anders had hij die carriere toch niet gehad? Die man is berekenend en 
heeft nu een comfortabel leven. Met de eerst door hem openlijk gesuggereerde integriteit heeft dit dus niets 
meer te maken. 

Nu zit Teeven er zelf tussen, wist en weet precies hoe het zat en zit als geen ander daar, maar doet he-le-maal 
niets? 

Wat is dat voor partij, net als de rest?

3.  buscadordelaverdad 

4 Feb 2009 om 23:34 

“Ik ben zeer benieuwd naar de banden van Demmink met Laetitia Griffith…”

Mischien dat ze ten tijde van haar ‘werkzame’ tijd onder joris wel voor wat ‘gedwongen’ pepernoten en wat b-
rolletjes in zijn kiddy-porn-movies, zich wel mede chantabel moest laten maken voor haar promotionele kanzen 
op de pedocrationele politieke vvd-ladder? Welke rol kan zij hierin hebben gespeeld zou je kunnen denken… 
http://www.laetitiagriffith.nl/

4.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 01:38 

zijn we vergeten dat Joris een VVD-er is? en Teeven is mogelijk nummer 81 geworden op zijn eigen lijst. hij 
was wellicht een klusjesman, die als dank in dezelfde kamer als de grote heren mag zitten.

denk ook terug aan http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/324/weerzinwekkende-toestanden-in-de-vvd.html

twee ex-officieren van Justitie die vragen stellen. bliksemafleiders? 
http://eenvandaag.nl/docs/kamervragen_teeven.pdf

Teeven: “Je moet je eigen mensen nooit laten bungelen.” 
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2006/07/fred_teeven_en_.html

Voorbeeld uit de praktijk: 
De Jongh is nooit gehoord door de commissie-Van Traa. Hij zou ernstig ziek zijn, maar dat blijkt mee te vallen. 
De Jongh geeft regelmatig vechtsportdemonstraties. Hij is heel erg alive and kicking. Maar de teamleider van de 
douanerecherche, Fred Teeven, wilde geen kwaad woord horen over De Jongh. Tegen alle interne adviezen in 
besloot Teeven, nu spraakmakend officier van justitie in Amsterdam en bekend van onder meer het proces-
Hakkelaar, dat er geen vuiltje aan de lucht was. De Jongh mocht gewoon zijn oude inlichtingenwerk blijven 
doen. Hij beschikte immers over uitstekende ‘informatieposities’ binnen de organisatie waar ook het IRT 
onderzoek naar deed. Dat zit ze nu bij de Fiod nog altijd dwars. 
http://www.vn.nl/web/show/id=59347/contentid=150

— 
Vanmiddag in Standpunt-nl op Radio1 prof. Ybo Buruma, voorzitter van de CEAS-herzieningscommissie. Ook hij 
is, net als Fred Teeven (VVD), Harm Brouwer en de hoofdmacht van de magistratuur, tegenstander van een 
echt onafhankelijke onderzoeksraad, vergelijkbaar met de Ongevallenraad van Pieter van Vollenhoven, om 
toekomstige dwalingen te onderzoeken. Liever een clubje van rechercheurs, verbonden aan de procureur-
generaal van de Hoge Raad. 
http://www.bloggers.nl/777/ 
— 
Bij de aanbieding van het eigen rapport drongen ze erop aan een onafhankelijke commissie te benoemen die de 
conclusies in het zwartboek zou moeten vergelijken met de NFI-rapporten. Alleen D66-fractievoorzitter 
Alexander Pechtold sprak direct zijn steun uit voor dat pleidooi. VVD’er Fred Teeven „is nog niet zover”. Hij wil 
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Fred Teeven weet alles over Joris Demmink at Klokkenluideronline

donderdag in een overleg met minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) wel de „vermeende slordigheden” van het 
NFI aankaarten. Teeven zal daarbij de vraag opwerpen of het instituut moet worden uitgebreid of dat er juist 
meer concurrentie moet komen. Het liberale Kamerlid wilde nog niet aangeven wat hij zelf vindt. 
http://ernestlouwes.web-log.nl/ernestlouwes/2007/06/index.html 
—

VVD Kamerlid Fred Teeven wil nooit meer een taakstraf bij gewelds- en zedendelicten. Ook is hij tegen een 
tweede taakstraf bij dezelfde persoon en eist hij direct celstraf als er niet aan een taakstraf wordt voldaan. 
Volgens Teeven krijgen daders van zeden- en geweldsmisdrijven nu 26% van alle taakstraffen. Dat mag niet 
meer gebeuren. 
Interview: http://www.youtube.com/watch?v=5WlWfApm9K8

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1703688/___Flutstraf__kinderverkrachter__.html

5.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 02:07 

Docters van Leeuwen was previously chairman of the Council of Attorneys General, the top OM boss. He denies 
that he cannot stomach his former ’subordinate’ Teeven overtaking him. “Laetitia Griffith was my secretary 
then, and she is 9th on the list. I find that fine.” 
http://www.nisnews.nl/dossiers/immigration/310806_1125.htm

Laetitia Griffith is gehuwd met hoogleraar strafrecht Jan Naeyé en woont in Driemond (gemeente Amsterdam). 
Het paar heeft geen kinderen. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laetitia_Griffith

Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de parlementaire 
enquêtecommissie opsporingsmethoden op maandag 11 september 1995 
in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag 
Verhoord wordt prof. dr. J. Naeyé 
http://www.burojansen.nl/traa/v10.htm

6.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 07:12 

Natuurlijk werken deze verplicht-chantabel zijnde (zakkenvul) posities ook heel erg goed internationaal. Bij het 
onder de pet houden van elkaars mensen/kinder-handel, politieke en militaire misdaden het vergeven van nog 
wat belangrijkere posities binnen de globaal opererende http://jewishcrimenetwork.com/ is dat n.l. een 
vereistte! Conecting the dots at all levels do you know? Deze rioolbuizen van hun verschrikkkelijk stinkende 
bereputtten, lopen ‘ondergronds’ weldegelijk tot aan elkaars wereldwijde en wederzijdse politieke witwas maffia 
praktijken door hoor… Hier lees maar: 
Armitage zei tegen het regionale persbureau GPD dat de politieke steun die Nederland aan de Irak-oorlog gaf 
volgens hem geholpen heeft bij de latere benoeming van Jaap de Hoop Scheffer tot NAVO-chef. Bovendien zou 
Armitage hebben voorkomen dat Nederland sancties opgelegd kreeg wegens de destijds toenemende 
mensensmokkel vanuit Nederland naar de VS. De ex-bewindsman zei verder dat de VS „absoluut” een verzoek 
hebben ingediend voor militaire steun voor de invasie van Irak in 2003: „We hebben officiële documenten 
gezonden en diplomaten naar Nederland gestuurd. Ik noem dat een verzoek. Hoe iemand anders dat noemt, 
moet hij weten.”’

Bron: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/02/het-poldermodel-2.html#comments

7.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 07:51 

Ter verduidelijking van mijn laatst geplaatste post hieronder nog even deze geluidsfragmenten waarbij de 
INTERNATIONALE machtsmisbruikende verbanden op een zeer indringende wijze worden verklaard! Dus luister 
eerst eens even A.U.B. voordat-te-gij mij met de meest niets zeggende anti-beschuldigingen prullaria gaat 
lopen bekogelen ok? Geef nekschot er geenzinds een, maar beluister zijn boodschap maar eerst eens even 
hahaha… Neem er het jouwe van mee en blijf omdat wie dan ook je een stukje van het onderzoek aandraagt 
nooit bij EEN bron verkokerd/misleid hangen! !Mentiendes? Nogmaals Micha mijn allergrootste respect voor je 
ge-wel-dige doorzettingsvermogen! Ook ik en steeds meerdere ‘onderdanen’ met mij (aan jou populariteits 
cijfers te zien) ruiken lont en wat voor consekwenties het handelen daar naar ook voor mij zal hebben, ik ga 
met je mee tot aan het bitttere en ontploffen einde van deze corrupte maffia-bende door. 
part 2: 
http://iamthewitness.com/audio/CII.French.Connection.3.02.09.Part.2.of.4.mp3 
part 3: 
http://iamthewitness.com/audio/CII.French.Connection.3.02.09.Part.3.of.4.mp3 
Deel 1 wordt ter zijner tijd nog wel eens hier geplaatst: http://iamthewitness.com/

8.  RuudHarmsen 

5 Feb 2009 om 08:40 

Frank Black: 
=== 
[…] het zwartboek zou moeten vergelijken met de NFI-rapporten. Alleen D66-fractievoorzitter Alexander 
Pechtold sprak direct zijn steun uit voor dat pleidooi. 
/=== 
Hij heeft inderdaad in november 2007 Kamervragen gesteld. Antwoord van de minister: “is DMZ, is nog onder 
de rechter”. 
Ref: http://ikregeer.nl/document/KVR29866

Later was het niet meer onder de rechter. Ik vroeg Pechtold naar een vervolgactie, nu dit obstakel weg was. 
Antwoord van de fractievoorzitter, ook na nogmaals aandringen:

Hee-le-maal niets. Too-taa-le stilte.
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Fred Teeven weet alles over Joris Demmink at Klokkenluideronline

Volksvertegenwoordiger. Stemt allen op den Democraten 1966! Zij zijn er voor U! Zevenduizend euro per 
maand, plus onkostenvergoedingen.

9.  RuudHarmsen 

5 Feb 2009 om 08:41 

Buscadelaverdad: 
=== 
binnen de globaal opererende http://jewishcrimenetwork.com/ is dat n.l. een vereistte! 
===

Micha, kan deze misselijke antisemiet nou echt niet van deze site geweerd worden? 
Ik schaam me dat mijn eigen bijdragen tussen en onder dit soort walgelijkheden komen te staan.

10.  rabarberke 

5 Feb 2009 om 10:09 

@ruud harmsen

Ga eens aan ‘t werk man!

11.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 10:46 

“Ga eens aan ‘t werk man!” 
Dank je rabarbeke. Reageer echter nooit (zoals Micha wijselijk doet) op gedebiliseerde useful-idiots, want 
voordat je het weet staan ze al jankend en wel aan je deur met de voor hun inmiddels ‘geconditioneerde’ 
mokum over hoe ze zo blind hebben kunnen zijn al die tijd! Ik zal daar zeker niet van gediend zijn, dus als het 
ooit nog eens zover met boer harmsen mocht komen, zal hij daarmee toch echt heel eenzaam en verder alleen 
mee moeten klaarkomen. Hij veegt zijn voorgekookt-voedsel afscheidende reet met zijn mede-gedebiliseerde 
laffards en gehersenspoelden maar af toch? gebruik je energie maar voor andere en belangrijkere zaken 
rabarbeke… Heerlijk toch het gedeconditioneerd boven pro-semitische laffards als ruudje kunnen/mogen staan! 
Ha-le-lu-ja…(BIG-big-smile.)

12.  E-bee 

5 Feb 2009 om 11:36 

Ik vermoed dat RuudHarmsen de link heeft aangeklikt en het woord Jewish zag staan, wat voor hem genoeg 
reden was om hier de opmerking antis-semiet te plaatsen. Ik denk dat je gezien de politiek die Israel voert in 
het buitenland wel mag spreken in termen van nazi,s en terreur en dat veel onsmakelijks van dit land de media 
niet haalt vanwege de ver doorgevoerde joodse lobby,s die er zijn, ook in N en met name in de media, en die 
nu in de Obama regering meer aan banden worden gelegd, zie de verzoenende politiek naar Iran toe. De laatste 
keer dat men dit onder de Bushregering probeerde werden de VS verzadigd met zware aanslagen die valselijk 
aan Osama werden toegedicht. Hoe meer ik me verdiep in Israel hoe meer ik dat land zie als de bron van veel 
kwaad wat hier op deze site wordt besproken. Vrijwel alle kinderen die Dutroux en Fritzl konden leveren zijn 
geleverd aan de industriele, bancaire en politieke elite, om de belangen van de Mossad te dienen. 
Kom er maar in, RuudHarmsen.

13.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 12:12 

Amen Eric, wij staan dus weldegelijk als de waarheid willen vindende zoekers aan dezelfde kant van de streep 
(waar dat dan ook moge zijn)… Kijk een naar deze anti-sujetten-judeo-monsterse links?

http://judicial-inc.biz/marc_dutroux.htm 
http://judicial-inc.org/84incestuous_dungeon_master_is_a_z.htm 
http://judicial-inc.org/85escatcy_josef_fritzel_grandaughter.htm 
http://judicial-inc.org/87Jamelske_Zio..dungeon..master.htm 
http://judicial-inc.org/84virgin_killer_ wife_lured_Michel Fourniret.htm

14.  MartijnX 

5 Feb 2009 om 12:13 

Ruud Harmsen die zich hier inzet om Demmink voor het gerecht te krijgen wordt uitgekafferd. Ik word daar een 
beetje misselijk van.

15.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 12:21 

Bron: http://web.archive.org/web/20030219135651/http://www.stelling.nl/kleintje/actueel2002.html

Return of the leatherman 
13 december 2002 
Wij hebben in de beginmaanden van dit jaar vrij vaak aandacht besteed aan de door het NRC en Weekend 
aangezwengelde berichtenstroom over de connectie die zou bestaan tussen inmiddels voormalig PvdA-leider Ad 
Melkert en de afdeling ledersex van de Haagse vleesindustrie. Dat werd niet door iedereen geapprecieerd. Wij 
zouden daarbij teveel roeren in Melkert’s privacy en ons te buiten gaan aan het bakken van sensatie. Kan zijn. 
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Fred Teeven weet alles over Joris Demmink at Klokkenluideronline

Maar wat meldde de zogenaamde reguliere pers afgelopen woensdag? Twee prominente leden van de partij 
zouden eind vorig jaar Kok cs. hebben gewezen op de kwalijke invloed die de geruchten over Melkert’s 
voorkeuren zouden hebben bij de ophanden zijnde verkiezingsstrijd. 
Een van hen was oud-minister van Binnenlandse Zaken (waaronder ondermeer de BVD cq. de AIVD en een deel 
van de politie ressorteren) die qq. op de hoogte kan zijn geweest van de jolige avonturen van de lijsttrekker in 
het Haagse wereldje. De ander was Adri Duijvestein, als Haagse wethouder gepokt en gemazeld in het Haagse 
gebeuren. Zouden zij echt bij de partijtop hebben gewezen op Melkert’s gelederde strapatsen als het ging om 
geruchten? Niet erg waarschijnlijk. Want wat kan je in hemelsnaam doen tegen geruchten? Juist, niks. In dat 
verband wijzen wij ten overvloede nog eens op Teevens’ List. Ofwel het lijstje met tachtig namen van politici, 
rechters en topambtenaren dat toenmalig Officier van Justitie Fred Teeven in 1999 aan het college van 
procureurs generaal en minister Korthals van Justitie stuurde met aanvullende data. Volgens de inmiddels 
afgehaakte lijsttrekker van Leefbaar Nederland zou een aantal van deze figuren uit de crème van onze 
samenleving hun broek hebben laten zakken op minder wenselijke plaatsen en uit dien hoofde chantabel zijn. 
Dat lijstje is na een bliksemonderzoek van de Rijksrecherche met de snelheid van een zweepslag onder tafel 
verdwenen. Maar is het al te brutaal om te veronderstellen dat Ad Melkert ook op dat lijstje stond? En dat hij op 
grond van het bovenstaande bij zijn huidige werkgever, het IMF in Washington, als was is in de handen van de 
Amerikanen? Dacht het niet.

Enter the leatherman 
24 december 2002 
SM-socialist Ad Melkert heeft nog maar nauwelijks zijn entree gemaakt als Nederland’s gedeputeerde bij de 
Wereldbank of hij wordt geconfronteerd met de harde realititeit van zijn nieuwe baan. Gisteren maakte de raad 
van bestuur van dat puur kapitalistische bolwerk namelijk bekend dat het een plan had goedgekeurd om de 
Venezolaanse regering te helpen bij het terugdringen van de armoede. Wat dergelijke hulp van instanties als 
Wereldbank en IMF betekent kunnen we dagelijks aanschouwen in Argentinië. Dus Chavez zal wel niet zo dom 
zijn om het plannetje van Ad’s nieuwe werkgever juichend te begroeten. Ook al is de Venezolaanse financieel-
economische situatie in een jaar tijd naar de kloten geholpen door een kongsie van werkgevers en 
vakbondsleiders die vanuit Washington stiekempjes worden gesteund. Gezien de moeite die Butch Bush en 
Sundance Blair doen om coûte que coûte een oorlog voor olie op gang te brengen in Irak mag Chavez nog niet 
eens mopperen over de Amerikaanse manipulaties achter de schermen. Hoe dan ook, Ad zit midden in de 
rozijnen en heeft maar te doen wat hem door Washington wordt opgedragen. Zoals wij al voorspelden in 
“Return of the leatherman” van 13 december jl. Daarnaast heeft hij nog rekening te houden met druk uit Tel 
Aviv omdat Nederland ook de Israëlische belangen bij de Wereldbank vertegenwoordigt. Waar is de tijd 
gebleven dat Ad nog frank en vrij in de Tweede Kamer een motie kon indienen waarin hij eiste dat de 
Nederlandse ambassadeur uit Tel Aviv moest worden teruggetrokken? Long gone, man. Long gone.

Transparant (7) 
22 augustus 2002 
Een markant figuur die Fred Teeven van Leefbaar Nederland. Tijdens de verkiezingscampagne van dit jaar 
pleitte deze voormalige crimebuster voor meer transparantie in Den Haag. Na wat rek- en strekoefeningen in de 
coulissen van de Kamer begint hij zich nu een beetje te profileren. Zo heeft hij begin deze week in het kader 
van die door hem aangehangen transparantie schriftelijke vragen gesteld over de zakelijke adders die mogelijk 
verborgen liggen onder het tapijt van minister De Boer’s verleden. En of Potter geïnformeerd was over de 
aanwezigheid van die beestjes tijdens het sollicitatiegesprek met Roelf (zie ook de serie “Hoop doet leven” 
eerder deze maand). Mogelijk weet Teeven als ex-OvJ net een ietsje meer dan wij over De Boer’s Rotterdamse 
zakenvrienden en probeert hij zo te scoren. Nou da’s top, Fred. Als de NRC het niet doet dan jij maar. 
Of dat allemaal nog niet genoeg was kwam Teeven gisteren aanzetten met een vergaand idee om het belazerde 
gevoel dat iedereen telkens weer heeft na een Kamerenquête te voorkomen. Bij het vandaag startende 
onderzoek naar de bouwfraude zou hij namelijk graag een leugendetector willen aanleggen aan de vingertoppen 
van de te ondervragen bouwbonzen. Om te zien of ze zwaar zitten te liegen of dat het wel meevalt. Tsja, alle 
beetjes helpen zou je zeggen. En als wij real time mee mogen kijken naar het op en neer gaan van de lijntjes 
wordt het thuis voor de buis ook allemaal wat spannender. Ja, wel een leuk idee van Fred. En nu we het er toch 
over hebben: Zou het misschien ook toepasbaar zijn bij vragen aan een vroegere OvJ over diens activiteiten bij 
het weghelpen van een topinformant uit het milieu naar veiliger oorden en het waarom daarvan? Heette die ook 
geen Fred? (zie de zes eerdere afleveringen van deze serie eind maart, begin april van dit jaar).

Schone handen 
13 maart 2002 
Fred Teeven is deze week lijsttrekker geworden van Leefbaar Nederland. Fred was een crimefighter, die als 
Officier van Justitie furore maakte door af en toe de wetgeving te testen op zijn rekbaarheid. Maar wel iemand 
met een grondige dossierkennis, wiens komst in de Tweede Kamer niet door iedereen met gejuich zal worden 
begroet. Daar is voldoende reden voor. Zo schreven wij in het Morgenster-artikel “De lange schaduwen van de 
IRT” onder andere het volgende: 
” In het voorjaar van 1999 bezorgde Teeven aan het college van procureurs generaal en minister Korthals een 
dossier met rond de tachtig namen van chantage-gevoelige politici, rechters en topambtenaren. Vierentwintig 
van hen zouden hun broek hebben laten zakken op minder doordachte plaatsen. In sommige van die gevallen 
bleek het te gaan om heren die minderjarige jongens hadden bestegen. De rest zou zich hebben schuldig 
gemaakt aan het aannemen van smeergeld etc. Er volgde een onderzoek door de Rijksrecherche die in heel wat 
gevallen stuitte op dubieus handelen. Maar in december 1999 verklaarde minister Korthals dat kristalheldere 
gevallen van chantage en corruptie niet konden worden geleverd”. 
Zo’n tachtig gevallen in ruim een halfjaar grondig doorploegen is ondenkbaar. Het ziet ernaar uit dat het dossier 
na goed en geheim overleg gewoon met een noodgang is begraven. Maar daarmee zijn ze niet uit het hoofd of 
misschien zelfs uit Teeven’s eigen verzamelde werken verwijderd. En de vraag lijkt gerechtvaardigd of er enige 
relatie bestaat tussen Teeven’s List en bijvoorbeeld het bericht over Melkert’s belangstelling voor kettingen en 
leer. Of misschien zelfs met de politieke executies van vooraanstaande politici als De Hoop Scheffer en Rabbae. 
Is hier sprake van een Hollandse interpretatie van “mani pilute” of gewoon van een nieuw, op Amerikaanse 
leest gesneden genre verkiezingsstrijd? In beide gevallen staan ons nog een paar leuke maanden te wachten.

16.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 12:25 

Bron: http://web.archive.org/web/20030219135651/http://www.stelling.nl/kleintje/actueel2002.html

Spionagekunstjes (2) 
24 maart 2002 
Wij hebben in deze rubriek in het recente verleden regelmatig aandacht besteed aan de Israëlische high-tech 
onderneming Comverse. Deze specialist in afluisterapparatuur wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest 
bij een Israëlisch spionagecomplot in de VS aan de vooravond van de aanslagen op de WTC-torens. De leuke 
Comverse-hebbedingen zijn beginjaren negentig ook bij Justitie in Nederland geïntroduceerd. Juist op het 
moment waarop hier de onzalige Amerikaanse begeleide doorvoermethode op initiatief van de huidige Leefbaar 
Nederland-lijsttrekker Teeven werd omarmd. Een initiatief dat in de bloemrijke IRT-affaire uitmondde. Bij een 
hele reeks van arrondissementen wordt de apparatuur nog steeds ingezet bij het afluisteren van grote jongens 
in de drugswereld. Zoals de Koerdische Turk Baybasin, die februari vorig jaar werd veroordeeld tot 20 jaar 
gevangenisstraf wegens moord, poging tot moord en gijzeling. Dit alles als uitvloeisel van zijn 
handelspraktijken. Baybasin beweert dat hij zijn activiteiten aanvankelijk had ontplooid in opdracht van de 
Turkse regering en sinds de Susurluk-affaire (zie “Cold Turkey” dd. 13/2/2001) weten we dat zoiets niet persé 
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een hersenschim hoeft te zijn. Volgens Baybasin ontstond er echter ruzie in de tent en zijn opdrachtgevers 
zagen van verdere samenwerking af. Dat weerhield hem er niet van om zijn profijtelijke business voort te 
zetten. Niet alleen om in eigen behoeftes te voorzien maar ook om de kas van de Koerdische vrijheidbeweging 
PKK te spekken. We mogen aannemen dat vanaf dat moment bij allerlei rubberzolenorganisaties de stormbal 
werd gehesen en bijgevolg werden alle telefoongesprekken van Baybasin vastgelegd. Want PKK betekent 
terrorisme en dat mag niet. 
Volgens het NOS journaal van gisteravond was de Comverse-apparatuur waarvan het Nederlandse OM zich 
bediende niet geijkt. En dat zou dan weer inhouden dat de Baybasin-tapes als niet betrouwbaar moeten worden 
beschouwd en onbruikbaar voor de bewijsvoering. Dus als we het goed begrijpen zijn geijkte tapes wel 
betrouwbaar? Hm. Nou ja. Aanleiding voor het naar buiten brengen van deze revelatie is het hoger beroep in de 
zaak Baybasin dat begin volgende week van start gaat. Helaas werd in de televisiereportage met geen woord 
gerept over de spionage-affaire in de VS. En ook al niks over de goede betrekkingen tussen Israël en Turkije. 
Misschien buiten de context maar wel jammer. Want als het verhaal van Baybasin niet uit een glazen bol komt, 
dan is het mogelijk dat copieën van de tapes dankzij de Comverse-Mossad connectie in Ankara terecht zijn 
gekomen. Of men daar er iets mee kon, onttrekt zich aan onze waarneming. Maar hoe de Turkse houding ten 
opzichte van de PKK is, moge eens temeer blijken uit het bombardement van PKK-kampen in Noord-Irak tijdens 
de viering van het nieuwe jaar. Geen Turkish Delight. 

Transparant (3) 
3 april 2002 
In juni 1996 diende in Amsterdam het hoger beroep in een strafzaak tegen twee Nederlandse onverlaten, die 
via de haven van Antwerpen zowel 39 kilo cocaïnebase als 11.000 kilo marihuana hadden laten aanrukken uit 
Colombia in een container vol rotanmeubelen en keramiek. Dat bleek niet te mogen en ze waren door de 
rechtbank verrast met een verblijf achter een kijkgaatje voor de duur van respectievelijk zeven en vijf jaar. Bij 
voornoemd hoger beroep deed zich een vrij zeldzame gebeurtenis voor. Een officier van Justitie trad op als 
getuige. Het ging om de huidige lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Fred Teeven. Die zou namelijk in de 
wandelgangen tegen rechtbankvoorzitter Schaardenburg hebben gezegd dat een infiltrant in de onderhavige 
zaak “te ver” was gegaan. Volgens Schaardenburg had Teeven daarbij ook de naam van de bewuste infiltrant 
genoemd: Evert Tweehuizen. De verdediger van een van de twee wetsovertreders, mr. Adèle van der Plas, 
wilde daarop tijdens de zitting van Teeven horen of deze inderdaad de naam van de zich steevast met een 
lijfwacht en zwarte Bentley high profile presenterende infiltrant had prijsgegeven en of de term “te ver” een 
equivalent was van “uitlokking”. Teeven zette Schaardenburg voor jodokus door te ontkennen de naam als 
eerste te hebben genoemd. Dat was zijns inziens ook niet nodig. Die stond namelijk al vermeld in de dossiers 
van de strafzaak. 
De door Leefbaar Nederland als crimebuster geafficheerde Teeven vertelde er echter niet bij, dat de 
flamboyante Tweehuizen - die ondermeer als partner van Johan Verhoek actief was geweest - al jarenlang net 
zo’n dubbelfunctie had vervuld als de bekende Haarlemse “groei-informant” Kris Jagernath. Ook hij haalde in 
samenwerking met agenten van de DEA en de Nederlandse recherche grote partijen drugs naar binnen. Wat de 
DEA betreft ging het vooral om dezelfde agenten die wij in het tweede deel van deze serie al hebben 
opgevoerd: Burt Wolfe en Pat Mueller. Nederland werd onder anderen vertegenwoordigd door CRI-agent Hans 
de Wit. De rechterhand van de Haarlemse OvJ Snijders, die in 1995/1996 (!) een Tweede Kamercommissie 
onder leiding van Ella Kalsbeek ervan overtuigde dat in de eerste helft van de jaren negentig niet alleen tonnen 
Colombiaanse marihuana begeleid waren in- cq. doorgevoerd, maar ook minimaal 15 ton cocaïne. Toen de rol 
van Tweehuizen mede dankzij Teeven in het wereldje bekend raakte kreeg hij een nieuwe dubbelrol: tikkende 
tijdbom (voor DEA en Justitie) en “sitting duck” (voor de Nederlandse onderwereld). De uiterst intelligente 
Tweehuizen besloot zijn executie niet af te wachten en nam de benen onder de ogen van een O.T. (observatie-
team van de politie). Naar verluidt zette Teeven hem vervolgens als een speer op de internationale 
opsporingslijst. Wellicht in de hoop dat de afgebrande informant om die reden in het kleine Nederland zou 
onderduiken. Maar Tweehuizen zag in die optie weinig leefbaars en vluchtte naar Argentinië. Letterlijk buiten 
schot. De atmosfeer in dat land beviel hem op den duur niet echt en hij liet de Nederlandse CID na enige tijd 
telefonisch weten graag naar Nederland te willen terugkeren. Als ruilobject bood hij de oplossing aan voor drie 
moordzaken. In ieder geval die op Charly Wong, een oud-adept van Klaas Bruinsma, in 1993 en mogelijk ook 
die op kickbokser André Brilleman in 1985. De CID liet hem weten niks voor hem te kunnen en mogen doen… 
Tweehuizen zou zich nu in Spanje ophouden. Teeven maakt zich op voor het pluche van de Tweede Kamer en 
zit transparant te zijn in allerlei televisieprogramma’s.

17.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 12:28 

Bron: http://web.archive.org/web/20030219135651/http://www.stelling.nl/kleintje/actueel2002.html

Transparant (4) 
5 april 2002 
Gisteren meldden wij in de derde aflevering van deze reeks, dat de door de DEA en OvJ Fred Teeven 
afgeschreven Evert Tweehuizen zich vanuit Argentinië tot de CID wendde voor een deal. Het ging om de CID 
Amsterdam en een van de direct betrokkenen was de tot deze rubberzolenorganisatie behorende Jan Huininga. 
Op zoek naar het naadje van de Tweehuizenkous zonden wij hem de volgende fax: 
Geachte heer Huininga, 
Ten behoeve van publicaties over de rol die Evert Tweehuizen heeft gespeeld binnen de zogenaamde IRT-affaire 
in het website-magazine Kleintje Muurkrant, zou ik graag van u het volgende willen vernemen. Tijdens een 
tocht naar het noorden van het land in 1996 om een opslagplaats van de heren Bosman en Woestenburg [zie 
het artikel “Terpen Tijn” in de Morgenster, red.] te aanschouwen, maakte u een tussenstop bij het V.d.Valk-
restaurant in de Wieringermeer. Daar werd u volgens afspraak gebeld door de in het buitenland verblijvende 
Evert Tweehuizen. Deze stond op de internationale opsporingslijst. Daar wilde hij graag van af en bood u 
daarom in ruil de oplossing van drie moorden aan. U heeft toen gezegd dat u niet op het aanbod kon en mocht 
ingaan. Kunt u mij zeggen om welke drie moorden het handelde en van wie u geen toestemming verwachtte 
om hem tegemoet te komen? 
Wij zijn benieuwd. 

Transparant (5) 
6 april 2002 
In het najaar van 1993 zou de toenmalige Amsterdamse korpschef Nordholt voor het eerst zijn ingelicht over de 
gecontroleerde doorvoermethode die het IRT Noord-Holland-Utrecht hanteerde om een beeld te krijgen van de 
zich met drugshandel bezighoudende “criminele organisaties”. Hij toonde zich daar zeer verbolgen over. Die 
methode kon niet in zijn ogen en zou ongelukken veroorzaken. Direct daarna blies hij dan ook het IRT op en 
deelde de zwarte piet uit aan CID-Haarlem met als exponenten Langendoen en Van Vondel. Die zouden met de 
omstreden methode de grenzen van de wet hebben overtreden en de zaak gierend uit de hand hebben laten 
lopen. De IRT-affaire was geboren. 
Maar verkocht Nordholt ons toen geen knollen voor citroenen? De door ons in deze serie voor het voetlicht 
getrokken Evert Tweehuizen werd namelijk tijden lang niet alleen gerund door de al eerder genoemde Hans de 
Wit, maar ook en voornamelijk door Hans Leidritz. Een gewaardeerd lid van de Rijkspolitie Amsterdam, die later 
naar de CRI overstapte en vervolgens naar Venezuela verhuisde. Daarbij niet verzuimend om zijn informant die 
met gerenommeerde vrije jongens als Johan Verhoek en Henk Rommy samenwerkte en wel degelijk 
gebruikmaakte van de methode, over te dragen aan zijn collegae van de Amsterdamse CID. Niet onbelangrijk 
was bovendien dat Fred Teeven, die in Nederland aan de wieg had gestaan van de introductie van de 
doorvoermethode, in Amsterdam benoemd was tot OvJ. Ook hij werkte samen met de tot nu toe nooit 
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genoemde “groei-informant” Tweehuizen. En toch wist Nordholt van niks. Dat lijkt een brevet van onvermogen 
après la lettre. Of iets veel ergers. 
Zoals vermeld dreigde in 1996 dit deel van de IRT-werkelijkheid tijdens een proces tegen de gebroeders 
Schouten boven water te komen, toen Tweehuizen’s naam in de dossiers was terechtgekomen. Teeven ging 
toen maar een stapje verder en zei dat de informant in deze zaak “te ver” was gegaan. Naar wij vernamen hield 
die term in dat Tweehuizen zelf de bewuste 39 kilo coca-base en de cover-marihuana zelf naar binnen had 
getrokken en daarna bij de heren Schouten in de mik had geschoven. Met bekend resultaat. 
Direct nadat Tweehuizen buiten de grenzen was gewerkt trok Teeven het in een vorige aflevering van deze 
serie al vermelde internationale opsporingsbevel in en maakte er een nationaal opsporingsbevel van. Een 
buitengewoon uitzonderlijke procedure. Maar wel een nuttige. Met deze coup was namelijk een gevaarlijke 
(kroon)getuige weggewerkt, die er wel voor zou waken om naar Nederland terug te keren. Tegelijkertijd kon 
deze zich vrijelijk weer aan zijn vertrouwde aktiviteiten wijden. En dat deed hij. Naar verluidt maakt hij 
momenteel goede sier in het zuiden van Spanje en “boomt” zijn business. Een Leefbaar Spanje zogezegd. 

Transparant (6) 
12 april 2002 
Langzamerhand komen meer en meer details boven over de door ons als informant van CID-Amsterdam en OvJ 
Fred Teeven voor het voetlicht getrokken Evert Tweehuizen. Zo vernamen wij van de zijde van insiders naar 
aanleiding van onze vorige bijdrages in deze serie dat bij observaties die onderdeel uitmaakten van 
verschillende grote recherche-operaties ook Tweehuizen voortdurend prominent in beeld kwam. Zodra 
arrestaties op handen waren verdween hij echter buiten focus. Dat kan naar onze opvatting maar op één ding 
duiden: hij werd voor het naderend onheil gewaarschuwd. We mogen raden door wie. Maar waar we moeten 
zoeken is duidelijk. Overigens hebben wij van CID-Amsterdam nog niets vernomen in reactie op onze vragen 
van 5 april jl. (zie “Transparant”, aflevering 4). We blijven hopen.

18.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 12:34 

Stel er is een officier die kennis draagt van

a) notoire poederneuzen dan wel dealers binnen het Koninklijk Huis of andere omgevingen van hooggeplaatsten 
alsmede de relatie tussen zware criminelen en voornoemde groepen of personen.

b) erotische strapatsen door politici en notabelen onderling al dan niet met koorknaapjes

Dan zou het niet onverstandig zijn om de persoon een erebaantje te gunnen met een salaris hoger dan dat wat 
hij gewend is.

“keep your friends close, and your enemies even closer”

19.  E-bee 

5 Feb 2009 om 12:41 

Ik heb niks tegen RuudHarmsen, maar alleen antisemitisme roepen is dom en precies wat zij als wapen 
gebruiken. Dus: Wie is RuudHarmsen? En waarom roept hij op tot een boycot. Op argumenten ben ik het niet 
met hem eens ben, de NL regering is “een groot feest voor de goedbetaalde door en door corrupte bestuurders” 
die hun kennisen en familie laten delen in de invloedrijke baantjes, waar drugsdoorvoer, pedofilie en mensen 
handel plaatsvindt, met medeweten van justitie, politie, autoriteiten en ondemocratische beslissingen worden 
genomen en onderzoeken zwaar worden beinvloedt. Zelf heb ik ervaringen met de corrupste korpsbeheerder ter 
wereld. Als er dan personen zijn die de boel wakker willen schudden en met argumenten kan aantonen hoe 
deze zaken in elkaar steken, heb ik daar geen probleem mee. Het is heel geraffineerde politiek van moreel 
gestoorden die zgn “een beleid hebben uit voeren” en zelfs de spelers weten vaak niet meer dan wat zich 
binnen hun directe blikveld afspeelt. Daarom zitten er a-morelen op de sleutelposities. Zij voeren blind orders 
uit, ook al kost dat honderdduizenden mensenlevens. Het gevaar neemt met de dag toe maar wordt maar door 
weinigen herkend, feitelijk doet het er niet toe of men Joods of Christelijk is, feitelijk occult anti-christ, het is 
een en dezelfde van boven geleide kabal die overal invloed op uitoefenen en uiteindelijk altijd tot vormen van 
depopulatie leiden of noem het vormen van inquisitie, waaraan zij een thema ophangen wat ze zelf contrueren 
en via de media in de hoofden van mensen pompen, die handelen naar wat zij geloven. Het is ook 
geschiedsvervalsing. Het is geleide politiek van de lange termijn, het gaat in dit ene voorbeeld om decennia, 
maar in werkelijkheid zelfs over eeuwen dat dit al speelt. Bedenk dat de jezuieten orde en het het in de jaren 
20 overgenomen Vaticaan, een van de machtigste ordes ter wereld is die grote invloed uitoefend binnen de 
NATO, CFR en Bilderberg. Binnen die occulte “Kerk” is het nu aanvaard dat het centrale thema is ingewisseld 
voor de Holocaust, de moord van Christus door de Joden is vervangen door de moord van Christenen op Joden. 
Officieel. In de VS wordt dit jaar de blanke bevolking opgeruimd, let maar eens op. 
http://truthisbeauty.wordpress.com/2009/02/04/the-holocaust-is-now-catholic-dogma/

20.  rabarberke 

5 Feb 2009 om 13:09 

Frank Black, wordt het niet tijd voor een eigen blog? Dan komen die bijdragen beter tot hun recht. Hier 
verzanden ze een beetje in de comments.

21.  Juliana van Stolberg 

5 Feb 2009 om 13:32 

@Rabarberke 
Frank lijkt een beetje wollig en warrig, maar hij is altijd on topic.

22.  Rudolf Paul 
5 Feb 2009 om 13:41 

@ E-bee 
Quote:”In de VS wordt dit jaar de blanke bevolking opgeruimd, let maar eens op.”

Precies hoeveel miljoenen blanke Amerikanen zullen er in 2009 worden uitgemoord, E-bee? En zal de zwarte 
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Amerikaanse president Obama daar opdracht voor geven, denk je? En wat doen ze met al die lijken - begraven, 
verbranden?

23.  Charles 

5 Feb 2009 om 13:45 

Ik meld het maar vast; de valium wordt niet meer vergoed door de overheid, aldus mijn huisarts! Allemaal een 
tandje terug dus, anders moet er nog geld bij. Extra triest voor hen die de stress dankzij diezelfde overheid 
oplopen. En hoeveel zouden dat er wel niet zijn? 
Zie Zembla!

24.  mees 

5 Feb 2009 om 14:01 

Ik volg vanuit Frankrijk de Demmink story. Ben benieuwd naar het verhaal in HP/De Tijd. Is het mogelijk dit 
gescanned te plaatsen of per e-mail op te sturen?

25.  Commissaris Kassaar 

5 Feb 2009 om 14:15 

@Ruud Harmsen

Er posten hier minstens drie onverbeterlijke antisemieten, Ruud. En geen wonder: waar aluhoedjes en 
paranoialijders de dienst uitmaken, is het antisemitisme nooit ver weg. Van Micha Kat valt in dezen geen 
ingrijpen te verwachten. Hij zelf meende zijn - deels terechte - kritiek op de Stichting Democratie en Media 
(grootaandeelhouder PCM) in een weerzinwekkend, Der Stürmer-achtig jasje te moeten steken. Waarom? Geen 
idee. Het heeft zijn geloofwaardigheid geen goed gedaan.

26.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 14:49 

“Er posten hier minstens drie onverbeterlijke antisemieten, Ruud.”

Ten 1e: Namen en toenamen a.u.b.! 
Ten 2e: De stand is dus weldegelijk dat jij je harmsen als verstokte pro-semitische sujetten van de 
internationale geschiedvervalsings conditionerings liga met zijn tweeen met een bek vol tanden ANTI! 
schreeuwend schaakmat staan. 
Ten 3e: Voor de rest is zo goed als iedereen het hier eens met de satanische rol die de zich zelf tot het joden-
DOM geadopteerde chazaren-MAFFIA in bijna alle gevallen van korruptie, mensenhandel en geldmonopolistische 
criminaliteit achter de schermen laf en konkelend toebedeelt… 
Ten 3e: Als jij commiSSaris chazzaar mij nog eens zonder duidelijke aanwijzingen anti-latijns beledigt, dan zorg 
ik dat je via je pro-semitische juristen procedeer kabinet samen met je ruud gezamelijk aan de bedelstaf 
geraakt. Heb je dat goed begrepen? TSSSSSSSSSS…

27.  K.W. 
5 Feb 2009 om 14:57 

Als we het dan toch over VVD-ers hebben, hoe zou het zijn met oud-minister Remkes en zijn voorliefde voor 
Thailand, en de geneugten aldaar? 
Als minister van Biza zal hij toch ook wel enige banden gehad hebben met het netwerk?

28.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 15:17 

Als insiders voor de schermen wordt hieronder weldegelijk niet alleen lachend ‘veroordeelt’, maar als het goed 
is ook met gespeelde ‘walging’ en de winst opmakend voor hun site met de van niets wetende ‘aanhang’ 
geringschattend beoordeeld…

Ik praat ook zeker niet iets goed dat niet deugt. Als mensen in een zwakke en benarde positie zitten, heb je als 
sterkere een zwaardere verantwoordelijkheid. Of Clinton een schoft is of niet doet er verder niet toe in de 
dicussie over persoonlijke vrijheid. 
Het verhaal van Rob Oudkerk vind ik ook onsmakelijk, evenals de poepstamp-avonturen van Pim Fortuin. Maar 
een mens zijn lust is een mens zijn leven. Bovendien getuigt het wel van moed om geen doekjes om de zaak te 
winden. Dat is beter dan wat ze in , ik zeg maar wat, Staphorst doen. Als Remkes in Thailand met 18 jarige 
meisjes eens wat wil beleven is dat volkomen legaal en zijn goed recht. Als mensen daar schande van spreken, 
moeten zij dat toch weten. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Maar als er meer aan de hand is, moet ie 
aangepakt kunnen worden. Kijk, ik wil niet dat Big Brother zich met mijn persoonlijke akkefietjes bemoeit, maar 
dan is het behalve een beetje flauw ook inkonsekwent aan een ander andere eisen te stellen, als die je voor 
jezelf graag zou zien dat anderen die ten aanzien van jou wel respecteren. Dankzij die puriteinse preutsheid en 
de sexuele schaamte hebben de chanteurs macht. 
Wie hebben er dus het meest belang bij pseudo morele reveils ? 
9894 Het probleem is alleen dat deze mensen over onze hele leven beslissen. Dan wil ik graag weten met wie ik 
precies te maken heb. Als Remkes dan allerlei geheimzinnige zaken in zijn privetijd doet dan is dat zeker mijn 
recht om te weten. Je gaat ook wel 2 keer nadenken of zo’n Oudkerk wel je vertrouwen kan krijgen, kicken op 
het neuken van heroinehoertjes voor 10 euro die tot het diepste zijn gezakt. Dat zegt gewoon erg veel over 
zo’n persoon. De groenteboer die dit soort hobbies heeft gaat niet aan mijn grondrechten morrelen, daar zit het 
verschil. Dat heeft verder niks met preutsheid te maken maar gewoon bepaalde normen en waarden hebben als 
persoon. Mag ik kiezen of ik zo’n persoon geschikt vind of niet voor zijn werk, ieder mag zijn eigen keus maken. 
Zo’n Tonino met zijn kinderporno loopt andere criminelen op te sluiten, dat is toch achterlijk. Zeker weten dat 
privelevens op dat soort posities belangrijk zijn om te weten. Over Remkes zeggen we voorlopig niks, maar 
over Clinton heb ik wel een originele en waargebeurde anekdote. Toen ik ongeveer acht jaar geleden door 
Nepal trok sprak ik in Chitwan Park (een groot natuurreservaat in de Terai, de laaglanden van Nepal) met een 
inwoner van een Terai-dorp. Hij reed toeristen rond op zijn ossenkar naar verschillende dorpjes in de omgeving. 
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Hij verteld me dat hij ook ooit Bill Clinton had rondgereden toen deze nog gouverneur was. Hij zei dat de ex-
president toen ook al veel aandacht aan de dag legde voor de minderjarige meisjes aldaar. Er was zelfs een 
meisje waar hij zo gecharmeerd van was dat hij vroeg of hij haar kon kopen. Serieus waar. De boer die me dit 
vertelde leek me niet iemand die een sensatieverhaal op wilde hangen. Ik ben ervan overtuigd dat Remkes niet 
deugt. Ik ben er ook van overtuigd dat Zapruder hier aandacht aan moet schenken. Geenstijl is kennelijk 
teruggefloten door de Telegraaf, dat is tenslotte ook een systeemkrant die de machthebbers uit de wind moet 
houden. Wanneer Remkes strafbare handelingen uitvoert is hij chantabel en kan hij gedwongen worden 
beslissingen te nemen die niet in het belang van ons (de bevolking) zijn. Zijn overgave bij het invoeren van 
onzinnige “anti-terrorisme” maatregelen vind ik verdacht. Het zou me niet verbazen dat Remkes sexueel 
verkeer heeft met minderjarige meisjes of jongens. Verder; is er ook iets bekend over Henk Kamp?? Zijn beleid 
is met gezond verstand ook niet te begrijpen en hij voert de NWO-agenda naar de letter uit. Hij gebruikt 
Nederlandse soldaten als huurlingen ten bate van corporate oliebelangen in Afghanistan. 
BRON: http://www.zapruder.nl/portal/artikel/donkey_dick_cheney/

29.  E-bee 

5 Feb 2009 om 15:17 

De NL regering en de NL politiek maakt onderdeel uit van drugstraffickers, kinderontvoerders en pedofielen om 
hun gewelddadige transatlantische doelen te bereiken. (Overigens is NATO in oorlog met de Pashtun, die nog 
nooit zijn verslagen, staat ook niet in de Telegrof en leidt deze bewuste agressieve politiek tot andere 
problemen. NL heeft zich allang in lange termijn politiek in de Bilderbergoverleggen verplicht, aan die oorlog 
deel te nemen tot ver na 2010 en al voor 2003.) 
Die inquisitie treft ieder die zingt als een kanariepietje, Milosevic is daarom kaltgestelt. 
Dat overkont je ook als je huisarts bent, chauffeur van Demmink of politicus die een onderzoek wenst. De 
politicus die dus roept dat hij dat vanuit de kamer wel zal oprollen is een zakkenvuller van de al-ler-laag-ste 
soort. De hele politiek bestaat uit dit soort personen. 
www.prisonplanet.com/articles/march2006/130306milosevicmurdered.htm 
www.bilderberg.org/g/EUmil.htm

30.  E-bee 

5 Feb 2009 om 15:22 

En speciaal voor RudHarmsen, MartijnX, Commissaris Kazaar en anderen die maar wat roepen, ga hier je 
energie maar instoppen… 
www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=10128

31.  Observator 

5 Feb 2009 om 15:30 

@ buscadordelaverdad 
5 Feb 2009 om 14:49 

Beste BUSCADOR,

Ook ik zoek de waarheid, net als jij, maar word, net als jij, voortdurend gefrustreerd door belanghebbenden en 
zwakdenkers. 
Zwakdenkers zijn mensen die in feite wel weten waarom het gaat, maar die véél te lang het voordeel van de 
twijfel laten gelden. En daarbij behept zijn met een aangepraat schuldgevoel.

Antisemieten? 
JIJ antisemiet? Als je ook maar énige kritiek hebt op Joden dan wel hun eufemistische bijnaam: Israëliers, ben 
je ‘ANTISEMIET’ volgens het CIDI en aanverwante gefrustreerde zaken.

Men heeft daar vaak HEEL weinig van doen en té doen met de OMGEKOMEN JODEN, maar wél heel veel met 
diens en dier nalatenschap, die men dan probeert binnen te halen. Vaak met succes, wegens aangepraat 
schuldgevoel en daarop volgende meegaandheid. Zie bijvoorbeeld die kunstkollektie, je weet wel, die nu in de 
verkoop staat. Het ging toch hélemaal niet om een vorm van rehabilitatie, maar zeer 
zeker wel om financiële belangen?

Dat laatste is des joods.

En daarom zal ik ook wel een anti-semiet genoemd worden. Terwijl ik gofferdegoffer JOODSE vrienden heb.

32.  E-bee 

5 Feb 2009 om 15:30 

Effectief die AIVD! Het goed gedocumenteerde artikel over de sexindustrie van Israel hebben ze binnen 3 
minuten geblokkeert.

Definitief is dat een belangrijk spoor. Het gaat om het trafficken van 12 jarige kinderen voor de Israelische 
sexindustrie! 
Mocht iemand rechtstreeks naar Thetruthseeker kunnen gaan, het staat gewoon op de site daar.

33.  RuudHarmsen 

5 Feb 2009 om 15:35 

buscadordelaverdad, 5 Feb 2009 om 10:46 
E-bee, 5 Feb 2009 om 11:36 
=== 
Kom er maar in, RuudHarmsen. 
/===

Nee, deze wartaal negeer ik liever. Om die van B. heb ik zowaar nog moeten lachen ook, het is zo grotesk 
onzinnig dat het bijna grappig wordt.
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E-bee, 5 Feb 2009 om 12:41 
=== 
Ik heb niks tegen RuudHarmsen, maar alleen antisemitisme roepen is dom en precies wat zij als wapen 
gebruiken. 
/===

“Nee hoor, het is echt geen anti-semitisme!” is het smoesje dat echte anti-semieten altijd gebruiken. Heel 
herkenbaar. Ik kan het echt wel herkennen.

Als je even terugleest kun je zien dat ik ook heel kritisch ben over Israël (maar evenzeer over de kwalijke 
kanten van islam en christendom), ik stelde pas nog onomwonden dat ik denk dat Israël oorlogsmisdaden 
pleegde in Gaza.

=== 
en via de media in de hoofden van mensen pompen, die handelen naar wat zij geloven. Het is ook 
geschiedsvervalsing. 
/=== 

En paranoia en totaalcomplotdenken. Heel herkenbaar. Je bent echt gestoord.

Commissaris Kassaar, 5 Feb 2009 om 14:15 
=== 
@Ruud Harmsen 
Er posten hier minstens drie onverbeterlijke antisemieten, Ruud. 
/===

Je eigen nickname vind ik ook nogal verdacht. Het verhaal dat alle Joden eigenlijk 
bekeerde Khazaren is namelijk ook zo’n bekend anti-semietentrucje.

buscadordelaverdad, 5 Feb 2009 om 14:49 
=== 
“Er posten hier minstens drie onverbeterlijke antisemieten, Ruud.” 
Ten 1e: Namen en toenamen a.u.b.! 
/=== 
buscadordelaverdad, E-bee en Samantha.

34.  E-bee 

5 Feb 2009 om 15:45 

Het heeft geen zin Anne Frank te herdenken als je bedenkt dat er duizenden meisjes als Anne Frank zijn 
gedood door het geweld van Israel. 
Het heeft geen zin concentratiekampen te herdenken als je ziet dat Gaza bestaat door Israel. 
Hitler had een deels Joodse achtergrond. 
In Zweden zagen ze dat ook niet meer zo zitten die contradictie. 
www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=10106

35.  Observator 

5 Feb 2009 om 15:50 

HARMSEN,

Paleur gewoon effe op, joh! 
Al dat anti-anti-semitistengelul van je is in feite niets minder dan het dito CIDI-gelul wat we al zoveel jaren te 
verduren hebben. Heet je niet Ronnie of zo?

In mijn uiterst vroege jeugd mocht in spelen in een productie waarin mijn enige tekst was: 
‘Ik ben boer Harmsen, zonder blaam 
en moet op één klomp door het leven gaan’

Dat lijkt mij ook jouw lot. 
Vandaag de dag.

36.  Samantha 

5 Feb 2009 om 15:55 

De grootste predikers hebben nooit geleerd om onderscheid te maken, laat staan zaken te onderzoeken. Hun 
trucjes bestaan eruit zichzelf slijmerig “kritisch” te noemen… De allergrootste kindermisbruikers en -
verkrachters verschuilen zich achter hun (g)heiligheid en gewichtigheid, maar vooral achter hun machtsg(h)
eilheid. Via speciaal onderdrukkende wetten trachten ze via ‘recht’ rechts te slijmen om dan langs links te 
verlinken… Het zijn de puppets van de drie-éénheid: ‘the crown’ – zijnde London City, Vaticaanstad en 
Washington DC.

37.  RuudHarmsen 

5 Feb 2009 om 16:06 

E-bee, 5 Feb 2009 om 15:30 
=== 
Effectief die AIVD! Het goed gedocumenteerde artikel over de sexindustrie van Israel hebben ze binnen 3 
minuten geblokkeert. 
/===

Waar heb je het over, paranoïde schreeuwer? Het staat er nog gewoon.
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38.  RuudHarmsen 

5 Feb 2009 om 16:08 

buscadordelaverdad, 5 Feb 2009 om 14:49 
=== 
“Er posten hier minstens drie onverbeterlijke antisemieten, Ruud.” 
Ten 1e: Namen en toenamen a.u.b.! 
/===

RH: 
=== 
buscadordelaverdad, E-bee en Samantha. 
/===

O ja, en Observator, die was ik nog vergeten.

39.  E-bee 

5 Feb 2009 om 16:17 

Het vorige puppet regime van de Percey,s(Bush)in de VS hebben in Irak minstens een miljoen doden 
achtergelaten. Wie gaat straks delen van Irak in bezit nemen? Israel. Nu gaan ze de Pashtun uitroeien. Ik heb 
al gezegd wat daar van gaat komen. Chronische genocideplegers mogen zich van mij niet achter het ezcuus van 
1 holocaust kunnen verschuilen, zeker als door het optrekken van rookgordijnen nog niet is vast komen te 
staan welk aandeel zijzelf daarin hadden en hebben tot op de dag van vandaag. Meteen afschaffen die 
poppenkast.

http://onlinejournal.com/artman/publish/article_4301.shtml

40.  MartijnX 

5 Feb 2009 om 16:19 

@buscadordelaverdad

Jij moet volgens mij beseffen dat de joden geen homogene groep is maar een religieuze groep dat verschillende 
volkeren die het jodendom hebben aangenomen, overspant. Dit geldt dus niet alleen voor de Ashkenazische 
Khazaren, maar voor allen. 
De Hebreeers was een nomadisch volk dat gedurende de 12e faraonische dynastie als betaalde werkers in het 
oude Egypte binnenkwam waarna zij erop uit werden gestuurd om Canaan en de aldaar aanwezige stammen 
van Sumerische afkomst in te lijven bij het Egyptische rijk d.m.v. huwelijken. Daarna wist dit gecombineerde 
geslacht zich op de troon te werken en regeerden als de befaamde Hyksos koningen ruim 100 jaren over grote 
delen van het Egyptische rijk. 
Na deze regeerperiode vond er een tweede exodus plaats richting Canaan en deelden dit gebied op in 12 delen. 
Een deel sloot zich bij de Khazaren aan en migreerden naar West Europa. 
Anderen migreerden al eerder en werden o.a. de Macedoniers(Alexander de Grote) en infiltreerden het Romeins/
Etruskische rijk en werden de drijvende kracht achter de Romeinse expansiedrift. 

De eerste bewoners van N-O Afrika en het nabije oosten waren de blond/rood harige Feniciers die met hun 
geavanceerde kennis de Egyptische en de oude beschavingen van wat nu Libanon is opbouwden. Een vloot van 
deze mensen vestigden zich ong. 3000 jaar voor Chr. in het zuiden van Engeland en mixten met de Kelten. 
De naam Palestijnen vindt zijn oorsprong in Filstijnen die feitelijk de Feniciers waren. De groep die nu de naam 
Palestijnen draagt is naar mijn onderzoek een andere groep dan de oorspronkelijke bewoners van dat gebied. 
Dit vind ik overigens niet omdat ik de bewoners van Gaza en de westelijke jordaanoever daar geen eigen stuk 
land gun.

Verder vind ik je taal te agressief en kaffer je op mensen die dit helemaal niet verdienen.

41.  E-bee 

5 Feb 2009 om 16:23 

Hij is weer terug inderdaad, Maar dat maakt van mij nog geen paranoide schreeuwer, Harmsen… 
Je comments vertonen louter schreeuwerigheid, geen inhoudelijkheid.

42.  Samantha 

5 Feb 2009 om 16:27 

@MartijnX 
niet Buscadordelaverdad moet dat beseffen maar andere inhoudsloze schreeuwers hier. Onder andere 
Buscadordelaverdad maakt voortdurend onderscheid daarin; anderen, die te tam zijn om te onderzoeken 
daarentegen… 

@E-bee 
en wat gedacht van het vervolg: US warships to steel Israel for new war: http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=12155 - precies volgens planning.

43.  MartijnX 

5 Feb 2009 om 16:47 

Ruud Harmsen is tenminste praktisch. 
Sommigen willen hem blijkbaar met grof geweld ergens toe bekeren tot iets wat zij als de absolute waarheid 
lijken te beschouwen en brullen agressieve en/of verwijtende teksten in zijn richting. 
Ik zie het nut daar totaal niet van in. Ondertussen gaat het helemaal niet meer over Demmink waar toch in 
mijn ogen de eerste en primaire focus op moet blijven.
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44.  E-bee 

5 Feb 2009 om 16:59 

@Samantha 
Het lijkt wat off topic maar daarom zitten er lieden als Demmink op die posities om het NL volk verder te 
misleiden en hun warlords te dienen en het proces niet in gevaar te brengen, zij dienen alleen hun eigen 
agenda en die van de monarchie. Maar je hebt gelijk: www.youtube.com/watch?v=W6sLbZ_ch3g

45.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 17:00 

MartijnX 
5 Feb 2009 om 16:47 
“Ruud Harmsen is tenminste praktisch.”

Ik wilde je al bedanken voor je goed geconditioneerde en afgerichtte maar wel a-intellectuele en ‘geacteerde’ 
kruipende passiviteit. Daarentegen voel ik mij nu weldegelijk geroepen om je dit onderbouwde document dus 
weldegelijk onder je slecht ruikende gok (nariz) zijn werk te laten doen… 
http://www.iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/Synagogue.of.Satan/index.htm

46.  Samantha 

5 Feb 2009 om 17:02 

Aha, praktisch? Op welke manier eigenlijk? 
En weigeren te onderzoeken is even nefast voor de zaak Demmink. Al het andere hangt hier trouwens mee 
samen en wie écht onderzoekt - en niet slechts in het wilde weg roept en tiert - zou dat moeten weten. Men 
moet een kanker bij de kern aanpakken; al het andere zijn slechts doekjes voor het bloeden. Bij de kern 
aanpakken, begint bij bewustmaking. Demmink kan niet in zijn eentje zorgen dat getuigen en anderen 
“verdwijnen”; daar zit een wereldwijd netwerk van kinderverkrachters en -misbuikers achter. Al wie weigert dat 
te erkennen, is mede verantwoordelijk voor al het leed die kinderen en hun families aangedaan!

47.  Commissaris Kassaar 

5 Feb 2009 om 17:09 

@Ruud

Hoe grappig - of moet ik zeggen: hoe triest? Ik constateer, net als jij, dat er onder de reageerders hier 
antisemieten zijn, en als antwoord van jou krijg ik (na een voorzet van buscador): Kassaar = chazaar = een 
succesnummer uit het antisemitische repertoire…

Dat laatste is stellig het geval. Bij veel antisemieten staat Koestlers onzinboek naast Mein Kampf en de 
Protocollen op de boekenplank.

Maar de nickname Commissaris Kassaar heeft daarmee niets te maken. Van iemand die zich jarenlang in de 
details van de Deventer moordzaak heeft verdiept, had ik verwacht dat hij eerst zou onderzoeken, en dan pas, 
eventueel, iets zou roepen. Maar helaas…

Hoofdcommissaris Kassaar is een personage in twee boeken van een bekende schrijver die zich, in zijn 
polemische werk, o.a. keerde tegen de antisemitische mentaliteit die in katholiek Nederland tot in de jaren 
zestig floreerde. Een schrijver die door zijn talloze vijanden van veel werd beschuldigd, maar niet van 
antisemitisme.

Met het identificeren van de door mij bedoelde reageerders zit je overigens op het goede spoor.

48.  MartijnX 

5 Feb 2009 om 17:11 

buscadordelaverdad 
Welke conditionering speelt mij dan parten volgens jou? 
….”A-intellectueel, geacteerde kruipende passiviteit”….. 
Jij zit in een overdrive en zou beter een paar versnellingkjes terug schakelen voordat je motor ontploft.

49.  E-bee 

5 Feb 2009 om 17:26 

Mooie statement, zegt mij allemaal niets, Commisaris Kassaar, uw welluidende boodschap is qua 
inhoudelijkheid, net als Harmsen, nul,nul. Voor Israel maakt dat niets uit, zelfs joden roeien ze uit als ze van de 
verkeerde bloedlijnen zijn, zoals nu ook Koerdische Joden. Daarom is het in herinnering blijven brengen van 
ede holocaust een vorm van geschiedsvervalsing, van 1 punt in de tijd en de rest van de holocausts mogen 
daarin niet worden meegerekend. En degenen die ze nu weer gaan veroorzaken. En ook Christenen en moslims 
of Hindoe,s in Mumbai gelijk zullen ze uitroeien. Ze tellen de haren en de tanden van hun slachtoffers niet, zie 
Irak, Afghanistan en nu Pakistan.

50.  E-bee 

5 Feb 2009 om 17:38 

Daar personen weigeren zich te informeren en star en dogmatisch denken, iedere keer dat iemand nog 
onterecht antisemiet roept en daarmee blijk geeft last te hebben van hetgen zich onder aan zijn buik bevindt, 
geef ik een gruwelijke link naar Israel over trafficking van 12 jarige meisjes voor de sex industrie in Israel, dat 
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even voor de duidelijkheid in het vervolg.

51.  MartijnX 

5 Feb 2009 om 17:40 

@Samantha 
Ruud Harmsen zit, naar ik heb gelezen, kamerleden achter de vodden en probeert altijd mee te denken met 
betrekking tot de specifieke ontwikkelingen en houdt het daarbij altijd dicht bij huis. 
De container vol bewijslast maakt Demmink de schakel in het netwerk die ervoor kan zorgen dat de hele zaak 
gaat lekken. Meer kunnen wij hier niet doen, we kunnen niet meteen de hoogste autoriteit in de 
beklaagdenbank zetten. 
Bewustmaken doe je niet met het spuien van verwijten en agressieve fulminaties.

“Al wie weigert dat te erkennen, is mede verantwoordelijk voor al het leed die kinderen en hun families 
aangedaan!”

Dus jij kan met een gerust geweten door het leven en bijvoorbeeld Ruud Harmsen niet?? Onzin, als dit je 
gedachtengang is dan vind ik dat ziek.

52.  E-bee 

5 Feb 2009 om 17:46 

Harmsen weet misschien heel goed wat hij doet, misschien ook niet, ik geef ook nauwelijks commentaar want 
hij is of een blogtrol, een MSM, of gewoon net als vele anderen een misleid persoon die het zich gewoon niet 
kan voorstellen allemaal. Ik kan niet verwachten van anderen dat het beeld wat ze in decennia is voorgehouden 
binnen enkele dagen is afgebroken. Ik kan wel verwachten dat men de moeite neemt zich op de hoogte te 
stellen.

53.  Samantha 

5 Feb 2009 om 18:38 

@Martijn 
tja, één op de honderdduizend heeft het nou eenmaal graag dik uitgesmeerd dat wat die doet goed geweten is: 
strategie… het is als een slippende auto -> die moet je eerst meesturen voor je die (terug) je wil kunt opleggen. 
Een massa anderen doen immers gewoon datzelfde - maar in stilte. Zij hoeven geen bevestiging en 
schouderklopjes ter misleiding. Zij denken ipv aan hun ego aan de kinderen en de families. Zij volgen dan ook 
geen agenda… en tja… je hebt het inderdaad sléchts gelezen. Valt het niet op hoe slijmerig gelukkig hij 
vreugdedansjes spint wanneer onder andere jij gedwee misleid op zijn kar springt? 

–”Bewustmaken doe je niet met het spuien van verwijten en agressieve fulminaties.”–

Dat gebeurt op termijn alleen als andere agressievelingen daar aanleiding toe geven, tot spijt van wie ‘t 
benijdt… Lang heb ik op zo’n onbetekenende sujets niet gereageerd, maar wanneer er meer dan hun borst 
zwelt, grijp ik in. Dat is mijn rechtvaardigheidsgevoel. En het maakt me écht niet uit wat je vindt hoor; dàt is 
mijn gevoel voor vrijheid die in onze grondwetten staat. Het recht op vrijheid dat ook die miljarden misbruikte 
en verkrachte kinderen zouden moeten kunnen genieten! Kennis, of hoe alles geschiedkundig in elkaar zit, 
moet je dus delen ipv dat voor jezelf te houden. Wie dat niet doet, voert een eigen agenda uit…

54.  RuudHarmsen 

5 Feb 2009 om 18:45 

E-bee,5 Feb 2009 om 17:46 
=== 
Harmsen weet misschien heel goed wat hij doet, misschien ook niet, ik geef ook nauwelijks commentaar want 
hij is of een blogtrol, een MSM, of gewoon net als vele anderen een misleid persoon die het zich gewoon niet 
kan voorstellen allemaal. 
/===

Laten we het gewoon concreet houden. Ik ben nu hiermee bezig: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2090205.htm

Nog niet helemaal af, maar het vordert.

55.  E-bee 

5 Feb 2009 om 18:55 

@RuudHarmsen. 
Geen problemen hier met iemand in het bijzonder, het is een bewustwordingsproces soms met wat met 
stuipjes, ben alleen geen anti-semiet noch een paranoide schreeuwer …

56.  Bart Bemelmans 

5 Feb 2009 om 19:16 

Buscadordelaverdad is typisch zo’n verschijnsel op menig forum al tig keer gebanned is en nu dit forum weer 
als uitlaatklep gebruikt. Ze hebben kennelijk de hele dag ook geen ruk te doen.

57.  MartijnX 

5 Feb 2009 om 19:34 
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Ruud Harmsen is iemand die credits verdient ipv verwijten. Hij krijgt nu stank voor dank. Dat vind ik 
onrechtvaardig. 
Hij is oprecht en zet zich in. 
Samantha, je kan beter boos worden op de (pseudo)hedonistische wietrokende TV junks die een oppervlakkig 
bestaan leiden.

58.  Mark 

5 Feb 2009 om 20:47 

Achja, ik zie de term anti semiet zo vaak, en het verbazingwekke is dat het vrijwel nooit wordt genoemd als het 
om Semitische Arabieren gaat. Wellicht zijn die te minderwaardig om nog semitisch te zijn, en wordt haat 
jegens Semitische Arabieren nooit onder de antisemitische noemer geplaatst. Dat doet mij denken dat het meer 
een emotionele chantage middel is voor politieke doeleindes. Net als dat religie al zo vaak is misbruikt voor 
politieke doeleindes, er zijn zat mensen die teren op de status quo die een religie kan geven in plaats van er 
echt naar te leven.

Vooral door gaan met elkaar in de haren vliegen, ik denk niet dat het bijdraagt tot een constructieve discussie. 
In plaats van mensen te bekeren, wat natuurlijk uitermate verleidelijk is met al die verdeling in de wereld, kan 
je beter je mening neer zetten zodat mensen zelf hun conclusies uit kunnen trekken. En misschien ook wat 
constructieve kritiek op kunnen geven, elkaar naampjes noemen vind ik daarintegen niet echt constructief. 
Alsof er niet genoeg etiketjes in de wereld zijn.

59.  Juriste 

5 Feb 2009 om 22:19 

Discussies over antisemisten sla ik even over.

Ik kreeg vorig jaar een IP Ban van Steven de Jong (NRC Handelsblad) omdat ik via Google had gevonden dat de 
Nederlandse Debatkampioen 2006, Lars Duursma (NRC Next) deze titel had behaald met zijn pleidooi voor het 
legaliseren van de ontkenning van de Holocaust. 
Ik vermeldde dit op het forum van NRC Next,zodat ik de hele redactie van NRC Handelsblad tegen mij kreeg.

Ik heb zelf geen affiniteit met Holocaust of Holocaust-ontkenning, maar meldde gewoon hoe men Nederlands 
Debatkampioen kan worden: Door te pleiten voor de legalisering van de ontkenning van de Holocaust. 
Thans voert NRC Handelsblad een schijnheilige discussie over de Paus inzake de Holocaust-ontkennende 
Bisschop, maar ik kreeg gewoon een IP Ban, om mij de mond te snoeren. Ik herhaal het dus overal, want ik 
vind het heel bijzonder om de titel van Nederlands Debatkampioen te halen met argumenten voor de Holocaust-
ontkenning. Welke argumenten zou Lars Duursma naar voren hebben gebracht. Hij was tijdens het Nederlandse 
Kampioenschap Debatteren in het gezelschap van Carel Laenen van het Steenkamp Instituut van het CDA te 
Den Haag, die mij vertelde dat hij een goede vriend is van Lars Duursma en hem inhuurde om CDA-Kamerleden 
te leren debatteren. Toen heb ik meteen het lidmaatschap van het CDA opgezegd, want Lars Duursma citeerde 
uit Mein Kampf in NRC Next. Hij belde mij op om zich nog te verdedigen tegen mij, maar het is onmogelijk om 
zich tegen mij te verdedigen, want ik had alle feiten. Zijn excuus luidde dat hij samen met een jood de 
debatwedstrijd had gewonnen. Ik ben juriste en ik weiger te accepteren dat een Nederlandse 
Debatkampioenschap moet gaan over de legalisering van de Holocaust. Ik ben niet pro-Joods of anti-Joods, 
maar wil mij niet verdiepen in Mein Kampf of de debattechtnieken van Hitler. Het CDA leert dit dus van een 
Debattrainer, die wordt ingehuurd door het Steenkamp Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

60.  Juriste 

5 Feb 2009 om 22:29 

Goed werk Micha! Jouw naam is in ieder geval genoemd in HP/De Tijd en dat is toch een kwaliteitsblad.

61.  E-bee 

5 Feb 2009 om 22:42 

Kijk Juriste, dat vind ik nou weer interessant. De hele discussie over antisemitisme gaat overigens helemaal aan 
mij voorbij, ik ben daar feitelijk ook niet in geinteresseerd. Maar dit werd al eerder gemeld door je maar dan 
hoor je niemand.

Dat CDA kamerleden wordt geleerd te debatteren door iemand die citeert uit Hitlers Mein Kampf verbaast mij 
niets daar de leider Jan Peter Balkenende een Bilderberger is. 
Evenmin dat men daar het etiket wetenschappelijk op plakt. 
Zo ging dat altijd al…

62.  nitwit 

7 Feb 2009 om 00:30 

Er komt nu een officiele site van kindermisbruik. Deze loopt via de VS. Het is nu pas mogelijk alle misbruikte 
jongens te vermelden -Welke door Joris zijn gebruikt/ misbruikt. Ook van andere topguns graag
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Uit het ‘verboden boek’ van Stan de Jong
Gepubliceerd door Micha Kat 9 februari, 2009 in Algemeen. 

deventer.jpg Nu begrijpen we eens te meer waarom het boek van Stan de Jong over de 

Deventer moordzaak moest worden ‘geneutraliseerd’ en worden ‘vervangen’ door 

dat van Bas Haan dat immers definitief ‘afrekent’ met alle ‘complotten’ en de enige juiste lezing 

geeft: Ernest Louwes is godverdomme de dader! Ik zeg het nog maar eens: en nu bekken dicht 

iedereen a.u.b!  Hieronder volgt een cruciale passage uit het boek van Stan die de sleutel vormt tot 

de oplossing van het werkelijke DMZ-complot:

Zou de dader gewoon een psychopaat zijn? Of een patiënt van dokter Wittenberg? Aangezien het vast 

staat dat de moordenaar een bekende van de weduwe was – ze had hem zelf binnengelaten - zou het 

dan wel een (ex-)patiënt moeten betreffen, waarmee ze bevriend was. Normaal gesproken ligt dat 

niet voor de hand. In de wondere wereld van de Wittenbergs is dat anders. 

Tijd om op deze plek eens stil te staan bij de buitengewone werkwijze van dokter Willem Wittenberg. 

De psychiater, geboren op 11 november 1927, stond bekend als een arts van de oude stempel. Hij 

beschouwde dat als een geuzennaam. Aan ‘geitewollen sokken’ die opkwamen in de jaren zeventig, 

zo vertellen mensen die hem kennen, had hij een broertje dood. Voor Willem Wittenberg, die 

gespecialiseerd was in depressies, geen afstandelijke psychobabbel. Liever bood hij een luisterend 

oor en sloeg een warme arm om de schouder. In tegenstelling tot de ook nu nog geldende mores was 

de dokter niet te beroerd zijn patiënten praktische levenstips te verstrekken. Hij adviseerde ze op het 

gebied van werk en carrierè, en in liefdeszaken. Ongetwijfeld hebben velen baat gehad bij zijn 

charmante, vaderlijke aanpak. Maar Willems betrokkenheid ging wel ver. Als een cliënt in geldnood 

kwam, kon hij altijd bij de dokter terecht. Je liet een patiënt nu eenmaal niet de plomp in gaan, zei 

Willem desgevraagd. Aldus ontstond een merkwaardige verstrengeling van privé- en zakelijke 

contacten. Om een nauwgezet beeld van dokter Wittenbergs leven en werk te kunnen schetsen, 

schoot mijn onderzoek te kort. Wat ik wel heb kunnen achterhalen, lijkt mij niettemin relevant voor 

de rest van het verhaal, en zal ik hier summier schetsen. Er blijven echter veel vragen open. 

Intrigerende vragen; dat wel. Voordat de psychiater Wittenberg medio jaren zeventig naar Deventer 

kwam, werkte hij in Groningen. Daar kwam hij in contact met de eerste hoogleraar kinder- en 

jeugdpsychiatrie, prof. dr. Th. Hart de Ruyter. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig had Hart de 

Ruyter, die was aangesteld bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen, de leiding over een speciaal 

project in ‘het Château’ te Haren. Op deze afdeling van het ziekenhuis werden kinderen behandeld 

met ernstige psychische en opvoedkundige problemen; ze waren labiel, onthecht en agressief. Je zou 

ze, en dat is niet kwaadaardig bedoeld, kleine psychopaten kunnen noemen. Professor Hart de Ruyter 

sprak overigens liever van  ‘psychopathiform gedrag’.

Een van deze patiëntjes was een jongen die ik hier ‘Peter’ zal noemen. Met deze Peter moet Willem 

Wittenberg, die als psychiater bij het project betrokken was, een speciale band hebben ontwikkeld. In 
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Uit het ‘verboden boek’ van Stan de Jong at Klokkenluideronline

haar testament noemt Jaqueline Wittenberg de jongen, die in de jaren 1971 en 1972 werd 

behandeld, ‘een protégé van mijn echtgenoot’ Haar testament? Jawel. De jongen, die inmiddels een 

volwassen man is die in Dordrecht woont, kreeg na haar dood een legaat van 23.000 gulden. Hoe 

diep de gevoelens van dokter Wittenberg voor Peter gingen, mag ook blijken uit het volgende: er 

bestonden plannen tot adoptie. Wat het project in Haren precies inhield, heb ik niet kunnen 

achterhalen. Wel is duidelijk dat een van professor Hart de Ruyters specialismen seksualiteit bij 

kinderen was. Hij schreef over het onderwerp een gezaghebbend boek. Wellicht hield de hoogleraar 

er ‘progressieve’ ideeën op dit punt op na. Of het terecht is of niet, wijlen Edward Brongersma, de 

bekende oud-PvdA-senator die wegens de seksuele omgang met minderjarigen een gevangenisstraf 

onderging, mocht het veldwerk van Hart de Ruyter in ieder geval graag gebruiken (misbruiken?) in 

zijn eigen oeuvre. In zijn omstreden en voor pedofielen ‘baanbrekende’ werk Loving boys haalt 

Brongersma bijvoorbeeld de opvatting van Hart de Ruyter aan dat pornografie ‘puberale jongelingen 

zou kunnen helpen te socialiseren’. Brongersma: “These often outlawed publications are at times 

helpful.” Pornografie als een vorm van therapie? Nu ja, er zijn in die vroege jaren zeventig wel 

dwazere dingen bedacht. Nogmaals: hiermee is niet gezegd dat Hart de Ruyter de lichtzinnige 

opvattingen van Brongersma over seks tussen volwassenen en kinderen cq adolescenten deelde. 

Evenmin weten we of Willem Wittenberg voorstander was van dergelijke ‘behandelmethoden’, laat 

staan of hij ze praktiseerde. Hij zou per slot van rekening geen voorstander zijn geweest van 

geitewollensokkenpsychiatrie, wat hij daarmee ook bedoelde. Wat dokter Willems ‘insteek’ was, hoe 

ver zijn therapie met de knullen ging, waarom hij zo’n diepe gevoelens voor Peter koesterde, het is in 

nevelen gehuld. Publicaties van zijn hand zijn voor zover bekend nooit verschenen. Willem was niet 

zo’n schrijver. De medische dossiers van de patiënten die hij had behandeld, waren na de dood van 

mevrouw Wittenberg door Ernest L. naar het afvalvernietigingsbedrijf in Lelystad gebracht en onder 

het toeziend oog van de executeur-testamentair versnipperd – iets waar L. later nog behoorlijk spijt 

van zou krijgen. Wel mag duidelijk zijn geworden dat Wittenbergs taakopvatting als psychiater – de 

adoptieplannen, de giften en leningen, de adviezen over liefde en werk - verder ging dan naar de 

huidige (en waarschijnlijk ook wel toenmalige) maatstaven wenselijk wordt geacht. Enige afstand 

tussen therapeut en patiënt wordt in zijn algemeenheid toch wel verstandig gevonden.

13 Reacties op “Uit het ‘verboden boek’ van Stan 
de Jong”
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1.  Herman van Houten 

9 Feb 2009 om 17:56 

Doordat de weduwe Wittenberg vermoord werd, werden dus ook die medische dossiers, met daarin 
aanwijzingen over kinderverkrachters, allemaal vernietigd.

Interessant. Alle aanwijzingen over kinderverkrachtingen gepleegd door Joris Demmink en zijn club zijn dus 
verdwenen.

2.  jang 

9 Feb 2009 om 18:15 

@Herman van Houten

“Interessant. Alle aanwijzingen over kinderverkrachtingen gepleegd door Joris Demmink en zijn club zijn dus 
verdwenen.”

Waar lees je dat precies?

Een link tussen JD en WW zal misschien niet meer aangetoond kunnen worden, maar er zijn nog wel andere 
aanwijzingen/bewijzen.

3.  Ada 

9 Feb 2009 om 20:35 
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Uit het ‘verboden boek’ van Stan de Jong at Klokkenluideronline

Uit jouw stuk, Micha, lees ik niet meer dan nobele motieven (adoptie, legaat) van de oude Wittenberg. Ik vind 
het verwerpelijk dat je hem evengoed linkt aan duidelijk vieze types als Brongersma en consorten.

4.  Herman van Houten 

9 Feb 2009 om 20:54 

“De medische dossiers van de patiënten die hij had behandeld, waren na de dood van mevrouw Wittenberg 
door Ernest L. naar het afvalvernietigingsbedrijf in Lelystad gebracht en onder het toeziend oog van de 
executeur-testamentair versnipperd – iets waar L. later nog behoorlijk spijt van zou krijgen.”

5.  paul. A 

9 Feb 2009 om 21:51 

Neem via dankbaar contact met me op, zal ik je nog wat namen geven.

Een aantal is overleden, maar zeer gerespecteerd, ander heb ik kunnen traceren. 
verder beschik ik nog over een aantal stukken, wat een bizar verhaal is. 
Tien jaar zonder indicatie in de psychiatrie opgesloten, geen scholing gehad, ontvoerd door groepsleiders omdat 
men mij wou laten doorstromen naar de volwasen psychiatrie. 
Uit eindelijk naar getest te zijn ( drie maanden in de ochtend vier uur door een psycholoog, in de middag vier 
uur door een psychiater) 
bleek ik een normaal kind. 
Wel hebben de mensen die mij geholpen hebben een handtekening moeten zetten dat het AZG ( Chateau 
Blanc ) te Groningen later geen aansprakelijkheid kon worden verhaald. 
Dus nooit materiele of inmateriele schade vergoeding zou kunnen krijgen voor mijn tijd als proefkonijn. 
Ik krijg nog altijd psychiatrische hulp en zonder medicijnen is het leven onmogelijk. 
Elke nacht zie ik de ellende van de kinderen waar ik mee in Chateau Blanc verbleef, als normaal kind tussen 
kinderen waar de verschrikelijkste dingen mee gebeurd zijn. 
Ik geef het je te doen. 
dat ik nog niet echt gek ben is een wonder ( woorden van mijn psychiater nu)

6.  Ada 

9 Feb 2009 om 21:53 

@ herman van houten…

Dus?? Spijt waarvan?

7.  ronald 

9 Feb 2009 om 22:02 

Of Stan het met de vernietiging van het dossier goed heeft weet ik niet. Ik heb ook gelezen dat het juist de 
officier van justitie Esther Duijts was die het heeft laten vernietigen. Mogelijk door Louwes. Dat zou ik Louwes 
eens moeten vragen. Dat vernietigen mag volgens mij helemaal niet. De dossiers moeten minimaal 15 jaar 
bewaard blijven en hadden naar de opvolger van Wittenberg moeten gaan. Blijft een vreemde zaak.

8.  paul. A 

9 Feb 2009 om 22:03 

@Ada. 
Kun je ook even neerzetten wat Bas Haan jou verteld heeft tav het verhaal Wittenberg-Paul.A.

9.  Wieteke 

10 Feb 2009 om 01:09 

@ronald, 
Dat vernietigen mag volgens mij helemaal niet. De dossiers moeten minimaal 15 jaar bewaard blijven en 
hadden naar de opvolger van Wittenberg moeten gaan. 
————————— 
Correct, maar dàt zeg ik al heel veel maanden! Bovendien, als ik mij niet vergis, hadden minimaal de personen 
van de gesloten dossiers hiervan verwittigd moeten worden: alle persoonlijke gegevens staan in hun dossier, zij 
konden niet meer hun dossier opvragen als ze een tijdje later hun therapie, via een ander arts, wenste voort te 
zetten. Aangezien dhr. Wittenberg voor mevr. Wittenberg is overleden, is het dus al vreemd te noemen dat er 
in haar huis een stapel patiëntendossiers lag toen zij kwam te overlijden! Dat op zich is al een vreemde situatie.

Volgens mij hadden de dossiers direct na overlijden van dhr. Wittenberg naar een centraal kantoor (daar waar 
deze arts bij was aangesloten) gebracht moeten worden, de lopende dossiers (patiënten die nog in behandeling 
zijn) gaan over naar de nieuwe arts. Zoiets heet: patiëntenbescherming-privérecht van patiënten!

Mevr. Duijts heeft onrechtmatig gehandeld. Zij heeft Dhr. Louwes de opdracht gegeven tot vernietiging. Dhr. 
Louwes -en dit geloof ik direct- heeft naar eer en geweten gehandeld omdat hij niet medisch is onderlegd en 
dus niet kon weten dat hij verkeerd bezig was. Voor hem was het een stapel dedateerde (waarschijnlijk niet 
allemaal de 15 jaar overschreden) dossiers. Hij was immers niet verantwoordelijk voor de vernietiging, hij 
voerde een opdracht uit van Justitie die de wet kent. Dan ga je echt niet twijfelen of je wel/niet goed bezig bent.

Het is Mevr. Duijts verwijtbaar dat zij:

A) Zichzelf niet heeft afgevraagd of ze wettelijk gezien geen fout maakte. 
B) Het heeft nagelaten om navraag te doen wat wettelijk gezien wel de juiste weg was. 
C) Alle rechten mbt de ex-patienten -binnen een termijn vallend van 15 jaar- zijn door haar handelen overboord 
gegooid. 
D) Zij heeft de dossiervernietiging laten uitvoeren door een niet bevoegd persoon. 
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E) Zij heeft het nagelaten om Dhr. Louwes uit te leggen: waar het om ging en wat de bedoeling was. Verder 
dan, vernietig deze dossiers zal de opdracht niet geweest zijn.

Vraag je eens af….waarom?

10.  RuudHarmsen 

10 Feb 2009 om 09:21 

Micha Kat: 
=== 
Uit het ‘verboden boek’ van Stan de Jong 
/===

Dat boek is niet verboden, maar gewoon uitverkocht en niet herdrukt. Maar ook gewoon op internet te lezen: 
1) als PDF: 
http://www.standejong.nl/documents/boekdedeventermoordzaak.pdf 
(met dank aan auteur Stan de Jong zelf)

2) in html met handige linkbare symbooltjes per alinea: 
http://dmz.homelinux.net/boek/ 
(met dank aan Undercover, die deze weergave met toestemming van de auteur vervaardigde).

11.  Juriste 

10 Feb 2009 om 15:50 

Zonder het boek van Stan had ik al het vermoeden dat de patientendossiers aanknopingspunten bevatten. Op 
de site van Peter R. de Vries is namelijk te lezen dat het leven van het echtpaar Wittenberg in het teken stond 
van de psychiatrische praktijk. Dat is bizar. 
Ook al zou de psychiater zo zijn begaan met zijn pupillen uit nobele motieven: de professionele afstand werd 
niet bewaard. Overigens zijn psychiaters volgens mij niet in staat tot respect voor lichamelijke en persoonlijke 
integriteit, omdat zij alles kunnen doen met de patienten wat zij willen. 

Ik vind het opvallend dat de psychiater geld na wilde laten aan zijn voormalige mannelijke patienten. Dat lijkt 
een aanknopingspunt.

12.  Herman van Houten 

10 Feb 2009 om 18:34 

Dit was Esther Duijts’ eerste strafzaak! Hoe kan het dat ze direct een zware zaak als deze kreeg?? WIE stuurde 
haar aan?

Waarom moesten specifiek de patiëntendossiers vernietigd worden, iets dat normaal nooit gebeurt?

13.  Rudolf Paul 
10 Feb 2009 om 20:23 

Quote: Dit was Esther Duijts’ eerste strafzaak! Hoe kan het dat ze direct een zware zaak als deze kreeg?? WIE 
stuurde haar aan?

Antwoord: Hoofdofficier van Justitie Blom. Hij meldde zich ziek en bleef op de achtergrond en stuurde 
(manipuleerde?) de onervaren Esther Duijts.
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« De Demmink-namenlijst van Zembla en Can Demmink-artikel Wikipedia verwijderd »

Joepie! Uw webmaster wordt 100% taboe!
Gepubliceerd door Micha Kat 24 januari, 2009 in Algemeen. 

micha.jpeg Er schijnt heibel te zijn ontstaan over het Wikipedia-artikel over Micha Kat. Volgens 

inzenders op deze site probeert iemand uit de ‘wereld van de aandelenhandel’ het 

artikel verwijderd te krijgen. Joepie! Blijkbaar is uw webmaster inmiddels zo belangrijk geworden, dat 

er ‘actie’ moet worden gevoerd om zijn naam verwijderd te krijgen van Wikipedia. Welke mensen 

kunnen eenzelfde behandeling claimen? Weet iemand dat? Inmiddels begint er toch wel een 

merkwaardig sfeertje rond uw webmaster te hangen dat er grosso modo op neer komt dat hij totaal 

wordt getaboeiseerd door de ‘bovenwereld’. Binnenkort (25 maart) staat uw webmaster bijvoorbeeld 

weer voor de rechter -voor rechters van hetzelfde Hof dat ook opdroeg Geert Wilders te gaan 

vervolgen!- in de meest bizarre rechtszaak ooit gevoerd, de ‘zaak-Westenberg‘. Een van de hoogste 

rechters van Nederland probeert uw webmaster in hoger beroep op te knopen nadat hij eerder voor 

zijn collega’s van de rechtbank in het stof moest bijten. Een puur politiek proces en de Wilders-

uitspraak doet het ergste vrezen voor de onafhankelijkheid van de raadsheren. Maar ondanks het 

duidelijke belang van dit proces voor de journalistiek en de rechertelijke macht, heeft geen krant er 

een letter over willen schrijven (Revu en HP/de Tijd deden dat wel). Het lijkt potverdomme de zaak-

Demmink wel! Ook daarover zwijgt de complete MSM en wie zo dom is er wel enige aandacht aan te 

besteden, zoals Adam Curry op Arrow Radio, wordt subiet ontslagen. De Volkskrant is zelfs bereid 

complete ‘lezersonderzoeken’ te manipuleren om maar niet over Demmink te hoeven schrijven! Dan 

is natuurlijk nog dat absurde verhaal rond De Telegraaf dat mij zonder een woord van uitleg tien 

dagen voordat ik voor die krant als correspondent naar Bangkok zou vertrekken aan de kant schoof 

als een stuk stront. Het geintje leverde mij 10.000 Euro op, maar ook een rotgevoel, alhoewel ik nu 

heel blij ben omdat ik zonder deze actie van Sjuul Paradijs cs. natuurlijk nooit de zaak-Demmink zou 

hebben aangepakt zoals ik dat nu kan doen. 

De zaak-Demmink is puur qua journalistiek het mooiste en het spannendste wat ik ooit heb gedaan 

en ik zou dat voor geen goud hebben willen missen!  Hoe dit gevecht ook zal aflopen, reeds het besef 

zijn journalistieke plicht te hebben kunnen doen (dat kan dus nog steeds in dit land, al wordt het 

bijna dagelijks moeilijker!) vervult uw webmaster met vreugde en dankbaarheid. Precies zoals alle 

hulp en steun die hij krijgt van mensen om hem heen en via deze site zoals van Frank Black die 

ervoor zorgde dat het NOS Journaal waarin Demmink zijn kindermisbruik toegaf in ons bezit kwam, 

en dat nog geen 24 uur nadat de NOS afgifte nog hooghartig had geweigerd! Welke journalist maakt 

dat soort dingen nou mee? En meer dan dat: het laat de ultieme kracht zien van de moderne internet-

journalistiek! Juist daarom weet ik zeker dat ‘we’ de strijd tegen Demmink gaan winnen! Niemand 

kan de gebundelde e-kracht van internet in combinatie met de waarheid weerstaan! NIEMAND! De 

idioten van de oude media en de NVJ weigeren dat in te zien of te begrijpen en juist daarom sterven 

deze dinosaurussen nu een snelle dood, net zoals hun voorouders uit Jurassic Park. De NVJ heeft 

overigens wel ooit zijn steun uitgesproken voor hun lid Kat in zijn strijd tegen Westenberg, maar van 
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deze ’steun’ is verder nooit iets terechtgekomen noch ooit van enige financiele bijdrage. Ik stuurde 

secretaris Thomas Bruning onlangs onze Memorie van Antwoord toe -gewoon een verbijsterend stuk 

dat laat zien hoezeer de vrijheid van meningsuiting in ons land wordt bedreigd- maar daarop heb ik 

nimmer een reactie mogen ontvangen. Ook door de NVJ wordt deze zaak taboe verklaard, net als 

eerder de al even belangijke zaak die collega Pamela Hemelrijk won van Louis van Gasteren. Je kunt 

in feite zeggen dat de NVJ met graagte meewerkt met de autoriteiten aan het om zeep helpen van 

het journalistieke klimaat in Nederland. Ik zeg in kleine kring wel eens: als Hirsch Ballin Thomas 

Bruning zou vragen alle mensen die zich ‘in woord of geschrift’ tegen de multiculturele samenleving 

hebben gekeerd van de ledenlijst te schrappen, hij dit bevel met graagte zou uitvoeren!

Ter completering: ook de opmerkelijke overwinning van uw webmaster op NRC Handelsblad in de 

zaak tegen Wim ‘wonderpil’ Kohler werd vrijwel volledig doodgezwegen in de MSM. Datzelfde geldt 

voor de ronduit unieke dagvaardingen die hij ontving van Maurice Lippens, de voormalige 

bestuursvoorzitter van Fortis, van Fortis NV en Fortis SA. Hier hoort u uw webmaster over die laatste 

zaak.  Merk overigens op hoezeer de ‘proces-strategie’ van Lippens overeenkomt met die van Joris 

Demmink in 2003 in de zaak-Demmink 2 (Anne Frank Plantsoen): dreigen en intimideren tot het 

laatste moment maar terugdeinzen voor een openbare behandeling in de rechtszaal.

BREAKING: HET BOEKHANDEL-COMPLOT 

pamela.jpeg Dat ‘taboe-verklaren’ gaat ver, zo ontdekte uw webmaster onlangs ook weer in de 

boekhandel. Hij zocht een boek van Ton Biesemaat, Bernhardgate. Was niet 

aanwezig. Kon wel worden besteld uiteraard. De boeken van Pamela Hemelrijk (foto): ze staan niet 

in de kast. Toch ooit een van de populairste columnisten van Nederland. Eerder wilde uw webmaster 

een boek kopen van de succesvolle en -bijna- onomstreden schrijfster Yvonne Keuls, Annie Berber. 

Het boek gaat over hoge mensen van Justitie die kinderen misbruiken. Interessant onderwerp. 

Actueel ook. Er stonden vele boeken van Keuls in de kast, maar deze niet. Ik heb het moeten 

bestellen. Geinspireerd door de kredietcrisis zocht ik het boek van Zbigniew Brezinski, Between 

Two Ages uit 1970. Hierin wordt de samenzwering beschreven vanuit de Trilateral Commission -

waarvan ook Nout Wellink lid is- om het monetaire systeem omver te werpen en een enkele 

wereldmunt te creeeren. De computers bij boekhandel Donner sloegen zowat op tilt toen deze titel 

werd ingevoerd. “Maar meneer” zei de medewerker. “Dat boek is voor het laatst uitgegeven in 1984! 

Het is nergens meer te krijgen en niet meer leverbaar!”Het uitstekende boek over de zaak-Spijkers 

van Alexander Nijeboer is niet aanwezig in de Nederlandse boekhandels. Besteld worden kan het 

wel. De in het buitenland zeer succesvolle schrijver en journalist Robin de Ruiter wordt vrijwel 

compleet geboycot: bij Donner is alleen zijn boek over de Jehova Getuigen aanwezig. Naar zijn titels 

George W. Bush en de mythe van al-Qeada en Het Joegoslavie-Tribunaal, De Vermoorde Onschuld 

van Slobodan Milosevic zal men tevergeefs zoeken. Overbodig te zeggen dat ook de boeken van uw 

webmaster niet zijn te vinden in de uitpuilende kasten van zaken als Donner en Scheltema. Lux, 

Libertas en Leugens kan niet worden ingezien en gekocht. Wel worden besteld mag ik hopen. Dat kan 

toch nog maar mooi wel in Nederland! Via inzendingen op deze site blijkt ook dat de boeken van 

Stan de Jong niet aanwezig zijn in onze boekhandels. We denken hierbij met name aan zijn 

belangrijke boeken over de Deventer Moordzaak en over de moord op Theo van Gogh.

Dit kan toch geen toeval meer zijn? Kunnen hier geen kamervragen over worden gesteld? Kan het 

Cultureel Supplement van NRC Handelsblad hieraan a.u.b. een keer een coververhaal wijden? Nee, 

wacht even… het is nog veel erger! Niet alleen worden alle boeken van ‘incorrecte’ auteurs 

stelselmatig uit de boekhandel geweerd, ook over dit onderwerp als zodanig is weer een taboe 

uitgesproken! Intussen dient de bezoeker van Donner en Scheltema zich eerst door een muur van 

Cees Fasseur’s oranje-propaganda heen te beuken voordat hij uberhaupt any andere titel te zien kan 

krijgen. Maar goed, dat is toch nog altijd mogelijk is ons land, dat er ook andere boeken te koop zijn 

dan Cees Fasseur’s Juliana en Bernhard, het verhaal van een huwelijk 1936-1956.
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Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

24 Jan 2009 om 13:40 

Vergeet de cyber aanvallen niet, Micha! Je bent een factor geworden om rekening mee te houden en ze 
proberen je dood te zwijgen in de media! Tja, hoe kan je zoiets voor elkaar krijgen? Dat kan alleen als je over 
een uitgebreid secret netwerk beschikt, een octopus als het ware… Dat boekje van Brezinski is uit de handel, 
alleen 2e hands voorzover mij bekend. Ze voelen dat het fout gaat en langzaam worden exposed. Hier zijn ze 
het al-ler-bangst voor, daarom hoor je her geen promnenten over praten die verschuilen zich letterlijk!

2.  groot 

24 Jan 2009 om 13:53 

Ondertussen op de Kulturkammer:

(NB: “Jacob H” is degene die onze Webmaster uit WIKI wil wippen en is “marketmaker” en optiehandelaar uit 
A’dam. Tevens heeft hij inmiddels voldoende stemmen voor een wijziging, waarin is geregeld dat als een lemma 
(bv “Kat”) “niet encyclopedisch” wordt bevonden, dit lemma ook nooit meer in Wiki (nederland) mag 
verschijnen). 

KWOOT 
Dit soort campagne artikelen zoals dat tegen de heer Demmink gaat veel te ver en moeten we heel nauwkeurig 
in de gaten houden. Zeker zo’n figuur als Micha Kat die op zijn eigen site wat beschuldigingen uit, en 
vervolgens dat als bron opvoert voor een artikel op wikipedia. Hyves op wikipedia betekent meestal dat er iets 
niet helemaal in de haak is. Jacob overleg 24 jan 2009 10:51 (CET)

Ik had er op de overlegpagina al wat over gezegd, maar wat mij betreft gaat die Hyves per direct uit de tekst; 
geen externe links in de tekst en daarnaast een dubieuze bron. –hardscarf 24 jan 2009 10:54 (CET)

Ik ben begonnen met lezen en schrappen. Er blijft eigenlijk niets over van het hele artikel en de rellerige sfeer. 
Overal stond dat hij onschuldig was, maar zo werkt het niet - het blijft dan toch rondzingen. Er staat nu nog 
een heel lang stuk over dingen in het Anne Frank plantsoen die hij niet gedaan zou hebben. Be bold. Jacob 
overleg 24 jan 2009 11:01 (CET)

UNKWOOT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg#Open_oproep_aan_CaAl

3.  joep 

24 Jan 2009 om 14:09 

Micha,

gaarne uitleg over je status in onderstaand rijtje. 
De sokpopdeskundigen van wiki vinden dat jij de volgende gebruikers bent:

Kapitein Zeiksnor (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) Die vandaal (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Van Binsbergen (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Van Kersteren (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Kamphuus (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Kamphuijs (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Apotheker (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Sneeuwbal (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Pilkington (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Ome Gerrit (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Vrager (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Spiritus (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Spiritofdeaddog (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Sjefke Schelm (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 
Michakat (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) 

zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Sjefke_Schelm

Men vindt daarom het artikel http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha_Kat 
ZP, ofetwel zelfpromotie.

Nu wil het geval dat ik zeker weet, dat jij niet bent: 
Vrager 
Spiritus 
Spiritofdeaddog 
heel simpel, omdat ik dat ben. 
Men gaat dus niet echt zorgvuldig tekeer.

4.  Verbeet 

24 Jan 2009 om 14:14 

Even voor Wilders. 
Dit is een politiek proces dat is bedoeld om ons, het volk, u en ik dus, de mond te snoeren m.b.t. alles wat, in 
dit geval de multiculti terroristen, niet welgevallig is. 
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Doe daarom allen een donatie op rekening 670472344 Stichting Vrienden van de PVV.

Bovendien vraag ik de PVV en Geert Wilders nog eens goed na te denken over hun standpunt, getuige deze 
tekst op hun websites: 
“De Partij voor de Vrijheid is de enige partij in de Tweede Kamer die subsidie weigert en is daarom helemaal 
afhankelijk van donaties van betrokken burgers zoals u”.

Nu de staat, waar het OM en de rechtelijke macht onderdeel van uitmaken, besloten heeft tot een politiek 
proces, moet de staat ook maar meebetalen aan dat politieke proces. Dus accepteer nou vanaf nu die subsidie 
totdat het hele proces voorbij is en de kosten zijn betaald. In zekere zin pas je dan de regel toe: “If you can’t 
beat them, join them”. Dat is tactisch gezien een heel goede strategie.

5.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 14:22 

=== 
Ook daarover zwijgt de complete MSM 
/===

Wat is MSM?

6.  E-bee 

24 Jan 2009 om 14:40 

RuudHarmsen: Wat is MSM? 

———————————–

MiereninSeMinator?

7.  buscadordelaverdad 

24 Jan 2009 om 14:46 

“MiereninSeMinator?”

Ik dacht eerder: Moeten-Sujetten-Meeleren?

8.  Wim Heitinga 

24 Jan 2009 om 14:48 

@ Ruud Harmsen 24 Jan 2009 om 14:22 

Mainstream Media

9.  Wim Heitinga 

24 Jan 2009 om 15:09 

Goed artikel Micha, het maakt maar weer eens duidelijk dat de ‘macht’ er alles aan gelegen is om Joris 
Demmink te beschermen. 
Het kan volgens mij dan ook niet anders dan dat onze SG van Justitie een belangrijke pion is met veel kennis 
van een nog grotere beerpot. 
Anders was hij allang geslachtofferd.

10.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 15:37 

Wim Heitinga, 24 Jan 2009 om 15:09 
=== 
Goed artikel Micha, het maakt maar weer eens duidelijk dat de ‘macht’ er alles aan gelegen is om Joris 
Demmink te beschermen. 
/=== 
Ik vind anders Micha’s verhaal dat er opzettelijk onwelgevallige boeken niet in de boekhandels liggen, helemaal 
niet zo overtuigend. Het lijkt mij eerder dat er zo gigantisch veel boeken uitkomen, dat zelfs heel grote 
boekhandels in de grootste steden ze niet rendabel allemaal in voorraad kunnen houden. Moeten nabestellen is 
dus heel normaal.

Je kan ook overal van alles achter gaan zoeken, maar daar is niemand bij gebaat en de rechtsstaat en open 
democratie ook niet.

11.  Observator 

24 Jan 2009 om 15:40 

De GROTE VRAAG is in dezen: WIE, WELKE in Nederland zijn zo slaafs aan WIE en WAAROM, dat elke vorm van 
eerlijkheid en openheid van zaken vermoord kan worden?

Mijn IQ ligt (bewezen door officiële testen) zéér ver in de richting van “da’s een slimmerd” (met alle 
verstrooidheden vandien natuurlijk), maar ik kan er écht met mijn -nu dus hoogmoedige- pet niet bij, bij alle 
bedrog, intimidatie, verhulling, leugens, slavernij in combinatie met dictatorschap (Balkensukkel bijvoorbeeld), 
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de macht van het niet-beciele, de macht van het machtsgebeuren op grond van kapitaal, de omkoopbaarheid 
van belanghebbende lafaards en ach, noem maar op. Want ik kan hier een veel te uitvoerig verhaal van maken 
dat niemand lezen zal (zoals Frank Black -geprezen zijn zijn naam en zijn helaas niet voor iedereen geschikte 
en afleidende bijdragen- hier nogal eens doet).

12.  Observator 

24 Jan 2009 om 15:41 

En toen raakte deze figuur dus kennelijk een verkeerde toets. We gaan hieronder verder.

13.  Commissaris Kassaar 

24 Jan 2009 om 15:42 

Die Jacob H heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Aanhangers van u, heer Kat, proberen Wikipedia 
tot een verlengstuk van uw propaganda te maken. En daar is Wikipedia nu eenmaal niet voor bedoeld. 
Denk niet dat dit een uniek geval is en dat Jacob het speciaal op u heeft gemunt. Wikipedia staat dagelijks bloot 
aan dit soort misbruik. Wat mevrouw Wisse Smit of ambtenaren op stadhuizen en ministeries - terecht - niet is 
toegestaan, dat behoort ook uw aanhangers niet te worden toegestaan. Het schrijven of editen van Wikipedia-
artikelen dient te gebeuren vanuit een encyclopedisch oogmerk, en dat ontbreekt bij uw aanhang ten enen 
male.

14.  Observator 

24 Jan 2009 om 15:55 

Observator 
24 Jan 2009 om 15:40 
VERVOLG EN CORRECTIE:

De GROTE VRAAG is in dezen: WIE, WELKE FIGUREN, in Nederland zijn zo slaafs aan WIE of WELKE FIGUREN, 
en WAAROM is het zo, dat elke vorm van eerlijkheid en openheid van zaken vermoord kan worden?

Mijn IQ ligt (bewezen door officiële testen maar het is niet eens mijn eigen idee) zéér ver in de richting van 
“da’s een slimmerd” (met alle verstrooidheden vandien natuurlijk), maar ik kan er écht met mijn -nú dus 
hoogmoedige- pet niet bij, bij alle bedrog, intimidatie, verhulling, leugens, slavernij in combinatie met 
dictatorschap (Balkensukkel bijvoorbeeld), de macht van het niet-beciele, de macht van het machtsgebeuren op 
grond van kapitaal, de omkoopbaarheid van belanghebbende lafaards en ach, noem maar op. 

Want ik kan hier een veel te uitvoerig verhaal van maken dat niemand lezen zal (zoals Frank Black -geprezen 
zijn zijn naam en zijn helaas niet voor iedereen geschikte en daardoor afleidende bijdragen- hier nogal eens 
doet).

Maar dat zal dan geen hond lezen - of slécht lezen op een enkeling na. Zoals bij Frank. (En SORRY maar helaas 
FRANK!!!)

Ik ben het zó zat, zó verschrikkelijk zat, al die leugens, al dat bedrog, al dat ge-verhul, al die mystificaties, al 
die zaken die gewoonweg niet deugen. 
Kennelijk hóór ik niet op deze planeet. 
En Micha dus ook niet, volgens mij. 
Om de simpele reden dat het KWAAD sinds mensenheugenis bestaat bij de gratie van de DOMHEID van de 
grotendeels zelfbelangende massa.

Maar dat laatste is een zaak die hij, Micha, zelf moet beoordelen.

Boos dus. HEEL boos. 
Want Micha is een der weinigen die ik nog vertrouw. 
En door de houding van de minder tot geen ‘becielen’ raakt hij straks nog in een isolement.

En nou hoop ik maar dat ik Micha niet ten onrechte vertrouw. 
Want door al die ellende begint de paranoïa wellicht toe te slaan.

OOOO wat ben ik boos!!!!

15.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 16:06 

Boeken kopen in een boekhandel is trouwens sowieso ouderwets (hoe gezellig ook). Ik probeer het rijtje boeken 
dat Micha noemt even bij een willekeurig gekozen online boekwinkel (bol.com, ik weet zo snel geen andere):

> Ton Biesemaat, Bernhardgate 
Bij bol.com: “Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis.”

> Pamela Hemelrijk 
Drie titels leverbaar (waarvan 1 alleen tweedehands), plus een vertaling van haar hand. 
Misschien weinig, maar niet niets.

> Yvonne Keuls, Annie Berber 
Gewoon leverbaar, zowel nieuw als tweedehands. Nu bestellen, maandag in huis.

> Zbigniew Brezinski, Between Two Ages uit 1970 
Ik vond edities uit 1982 en 2000, maar inderdaad: helaas niet leverbaar. 
Wel twee gebruikte exemplaren bij amazon.com (voor 275 dollar! doiinng!), bij amazon.co.uk ook twee 
waarvan 1 voor maar 85 pond. Probeer ook amazon.fr en amazon.de.

Ik heb zelf zo wel eens een oud boek (over een totaal ander onderwerp) voor bijna niets (incl. verzendkosten, 3 
euro 50 geloof ik) uit Engeland of Duitsland laten komen: werd snel en correct geleverd, net boek (hoewel 
zichtbaar gebruikt, maar dat was tevoren bekend). Het gaat daarbij om particuliere aanbieders, maar de 
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afhandeling is via Amazon, dus wel met een zekere garantie. Bol.com bemiddelt op soortgelijke wijze.

> Het uitstekende boek over de zaak-Spijkers van Alexander Nijeboer 
Inderdaad bij bol.com niet leverbaar. 
http://www.bol.com/nl/p/boeken/een-man-tegen-de-staat/1001004002732604/index.html

>Robin de Ruiter 
Inderdaad moeilijk. Maar zie: 
http://www.mayrapublications.nl/index.php?paginaid=79

> De boeken van uw webmaster

Bij bol.com binnen enkele dagen tweedehands leverbaar 
‘Lux, Libertas en Leugens’ en ‘Topadvocatuur : in de keuken van de civiele rechtspraktijk’.

Conclusie: 
Bij online boekhandels is gewoon meer mogelijk, logisch omdat ze geen hoge winkelhuur op een toplocatie 
hoeven te betalen en dus met minder marge genoegen kunnen nemen, en omdat ze tegenwoordig ook de 
tweedehandsmarkt aanboren.

16.  Wim Heitinga 

24 Jan 2009 om 16:09 

@ Ruud Harmsen 24 Jan 2009 om 15:37 

Heb jij het artikel wel volledig gelezen? 
Het artikel hierboven gaat dus niet alleen om ‘onwelgevallige boeken’ maar ook over het verzwijgen van de 
zaak-Demmink door de complete MSN (Mainstream Media). 
Verder rep ik in mijn post met geen woord over boeken. 
Dus waar jouw reactie op slaat mag Joris weten!

17.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 16:32 

=== 
@ Ruud Harmsen 24 Jan 2009 om 15:37

Heb jij het artikel wel volledig gelezen? 
/=== 
Jazeker wel.

=== 
Het artikel hierboven gaat dus niet alleen om ‘onwelgevallige boeken’ maar ook over het verzwijgen van de 
zaak-Demmink door de complete MSN (Mainstream Media). 
Verder rep ik in mijn post met geen woord over boeken. 
/=== 
Ik gebruikte jouw reactie als opstapje om vervolgens op één helft van Micha’s artikel te reageren. Mag niet? 
Nou, sorry dan.

=== 
Dus waar jouw reactie op slaat mag Joris weten! 
/=== 
Op de boekenkant van Micha’s artikel, zoals ik aangaf. 
Verder weet ik dan weer niet of Joost wél weet waarom je meteen zo boos wordt! Ik op mijn beurt ben 
daarentegen helemaal niet boos, maar vandaag heel mild. Dat heb ik wel eens.

18.  Wim Heitinga 

24 Jan 2009 om 17:07 

@ Ruud Harmsen 24 Jan 2009 om 16:32 

Ok Ruud, nu begrijp ik het. 
Excuses! 
Je gebruikte dus mijn post als opstapje om Micha Kat te beschuldigen van paranoïde gedachtes ”Je kan ook 
overal van alles achter gaan zoeken, maar daar is niemand bij gebaat en de rechtsstaat en open democratie 
ook niet.”

19.  E-bee 

24 Jan 2009 om 17:11 

Ik zat wat te rommelen op de search functie van www.bilderberg.org/search/search.htm van de die NAZI 
Bilderberg-site, maar daar tref je van alles aan, ook leden lijsten: www.bilderberg.org/bbg06.jpg met Nout 
Wellink en co. 
de namen invoeren wordt zo wel leeuk, het eerste wat ik na het invoeren van de Naam Wellink zag was, dat de 
huidige Centrale wereld bank de ex-Nazi bank was.. www.bilderberg.org/bis.htm

20.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 17:14 

Ik kreeg inderdaad de indruk dat Micha Kat denkt dat er bij boekhandels mensen zitten, die met opzet bepaalde 
boeken buiten de schappen houden, om te voorkomen dat het volk te veel te weten komt en in opstand zou 
kunnen komen. 
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Dat vind ik inderdaad nogal achterdochtig. Ik denk zelf dat het niet zo werkt en dat ze alleen maar inkopen op 
basis van wat ze verwachten ook af te kunnen zetten. Puur perfide kapitalisme dus, vuige zelfverrijking, maar 
als je als boekhandelaar elke maand duizenden euro’s winkelhuur plus salarissen en sociale lasten moet 
ophoesten, zal je wel moeten.

Paranoia is een psychiatrisch ziektebeeld, dat gaat wel heel ver. Daarvan zou ik Micha Kat niet zomaar durven 
betichten.

21.  groot 

24 Jan 2009 om 19:06 

@RuudHarmsen 24 Jan 2009 om 17:14

U vindt het niet bizar dat de breedte van het aanbod enorm is versmald, en enorm veel energie wordt 
geinvesteerd om muck als Fasseur collectief door de strotten te douwen!

Mij doet het denken aan de overname van de muziekscene door de platenmaatschappijen ergens in de vorige 
eeuw. Plaats veelbelovende muzikanten onder contract en zorg er zo voor dat ze nooit meer aan de bak komen. 
En geen gevaar vormen voor de corrupte meuk-formules waarmee de maatschappijen zelf de markt bewerken.

De boekenmarkt lijkt nu aan de beurt.

22.  Observator 

24 Jan 2009 om 19:18 

@ RuudHarmsen 
24 Jan 2009 om 17:14 

Ik kan je ervan verzekeren dat er inderdaad boekhandels zijn met, laat ons zeggen, bepaalde voor- en 
afkeuren. Soms zelfs in extreme mate. 
En vind je dat gek? 
Dan heb je te weinig kennis van de maatschappij (en dat zijn de mensen daarin).

23.  Jan van Dijk 

24 Jan 2009 om 19:23 

Mich is niet achterdochtig, laat staan paranoïde! Het is wel degelijk lastig om in een NL boekhandel werk te 
kopen dat niet courant is, dus geen kookboek, geen gesubsidieerde flutliteratuur, opgewarmde gerechten uit de 
keuken van de wereldliteratuur, keukenmeidenromannetjes, etc. 

Maar titels van bijv. uitgeverij Papieren Tijger zijn heel moeilijk te bekomen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de 
alleraardigste strip “Agent Orange” over het leven van wijlen de zakenprins, vader van de huidige vorstin. Toch 
een boek dat men als laagdrempelig kan betitelen. Maar geen enkele handel die het ook maar aandurft een 
tafeltje in te richten waar deze fraaie beeldroman prijkt naast werk van Biesemaat en de hofbiograaf Fasseur. 
Zakelijk en marketingtechnisch toch voor de hand liggend zou je zeggen. Maar dat blijkt allemaal dus niet het 
geval. Het Oranjehuisje is heilig.

Het geldt ook voor buitenlandse tijdschriften met een kritisch geluid, zoals Le Monde Diplomatique: ooit in elke 
fatsoenlijke tijdschriftenhandel te krijgen, nu bijna nergens meer. OOk niet in boekhandels die inmiddels ook 
allemaal tijdschriften verkopen, zoals die verschrikkelijke propagandistische National Geographic Magazine en 
andere geïmporteerde braakmiddelen, maar geen Monde Diplo.

Er is wel degelijk een beleid om controversiële literatuur weg te houden an het publiek. Bestaat in Nederland 
overigens al sinds jaar en dag, niets nieuws. 

En bovendien: wie een boek bestelt bij de boekhandel moet altijd naam en adres achterlaten. Zo krijgen zij die 
over de veiligheid waken ook een inzicht in wie wat leest en in zijn boekenkast heeft staan. Allemaal nuttige 
informatie voor de autoriteiten in Nederland Politiestaat.

24.  E-bee 

24 Jan 2009 om 19:37 

De kulturkammer von Donner zal niet zo gauw tot de display van de Konunklukke NAZI en geestverwant, wijlen 
Prins Bernhard, overgaan. 
Deze moreel gestoorde pedofiel was mede-verantwoordelijk voor de oprichting van de Bilderberg en de CIA. 
www.bilderberg.org/bernhard.htm

25.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 19:45 

Jan van Dijk, 24 Jan 2009 om 19:23 
=== 
Maar titels van bijv. uitgeverij Papieren Tijger zijn heel moeilijk te bekomen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de 
alleraardigste strip “Agent Orange” over het leven van wijlen de zakenprins, vader van de huidige vorstin. Toch 
een boek dat men als laagdrempelig kan betitelen. Maar geen enkele handel die het ook maar aandurft een 
tafeltje in te richten waar deze fraaie beeldroman prijkt naast werk van Biesemaat en de hofbiograaf Fasseur. 
/===

(Ik had er nog nooit van gehoord, maar …) 
Bij bol.com gewoon verkrijgbaar en binnen een seconde te vinden, zonder de noodzaak om eerst een hele 
winkel physiek door te worstelen. 
Uitgeverij: niet Papieren Tijger, maar Van Praag.
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Jan van Dijk: 
=== 
Het geldt ook voor buitenlandse tijdschriften met een kritisch geluid, zoals Le Monde Diplomatique: ooit in elke 
fatsoenlijke tijdschriftenhandel te krijgen, nu bijna nergens meer. OOk niet in boekhandels die inmiddels ook 
allemaal tijdschriften verkopen, 
/===

Dan lees je die toch gewoon online? http://mondediplo.com/ 
Juist door internet en online winkels is het aanbod enorm verbreed, niet verschraald. Hetzelfde geldt voor het 
radioaanbod: ik luister veel vaker radio via intenet dan via de ether, en altijd zenders die zonder internet hier 
niet te ontvangen waren.

Jan van Dijk: 
=== 
En bovendien: wie een boek bestelt bij de boekhandel moet altijd naam en adres achterlaten. Zo krijgen zij die 
over de veiligheid waken ook een inzicht in wie wat leest en in zijn boekenkast heeft staan. Allemaal nuttige 
informatie voor de autoriteiten in Nederland Politiestaat. 
/===

Dit beschouw ik als overdreven achterdocht. Ik geloof er geen barst van dat ze dat allemaal gaan bijhouden. Ik 
ben wel kritisch, maar ik weiger me te laten meeslepen in deze overdreven achterdochtige levenshouding. 
Daarom post ik ook niet onder pseudoniem, maar openlijk onder mijn eigen naam.

26.  E-bee 

24 Jan 2009 om 19:57 

Daar is wel degelijk een goede reden voor te geven want het Nazi-Huis van Oranje is, als je ook maar even 
gaat spitten, letterlijk het tuig van Europa: Royal Scam: www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=227 
Dat begon al gelijk met de onder WillemIII en Willem van Oranje en de Bank van Engeland. www.reformation.
org/bank-of-england.html

27.  Wieteke 

24 Jan 2009 om 20:47 

@RuudHarmsen, 
Ik op mijn beurt ben daarentegen helemaal niet boos, maar vandaag heel mild. Dat heb ik wel eens.

Gelukkig dat je vandaag ‘mild’ bent, want dit is mij namelijk overkomen.

Ik wilde ooit het boek van Stan de Jong over de Deventer Moord Zaak aanschaffen. Op naar mijn beslist niet 
kleine boekwinkel. Die heeft uitermate zijn best gedaan om dàt boek te bemachtingen, wat uiteindelijk niet 
lukte. Men vertelde mij -te lezen aan de code die achter het isbn stond in hun computer- dat dit boek niet meer 
werd geleverd op last van….? In iedergeval niet van zijn uitgever! Stad en land afgezocht en nergens was het 
meer te verkrijgen ook niet in 2dehandswinkeltjes. Inmiddels heb ik -net als vele anderen- het via internet 
kunnen lezen. 

Ik heb navraag gedaan bij de centrale depo van mijn en andere boekwinkels en die vertelde mij datgene wat de 
boekwinkelverkooper ook al had verteld namelijk: achter de titel en auteur staat een code en die code betekent 
dat -ik vat het nu even kort samen- ‘door hogerhand’ is besloten het boek uit de rolatie te halen. 

Wat hier van waar is? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat dit boek niet meer te bestellen is.

Volgens Stan zou de verkoop van zijn boek niet goed zijn geweest en heeft men het daarom uit de rolatie 
gehaald. Dus NIET vanwege bemoeienis van hogerhand. Hoe kan dan twee organisatie’s (boekenwinkel-
mondelijk- en centrale depo -telefonisch-) onafhankelijk van elkaar mij dit wel meedelen?

Ik ben niet achterdochtig en heb beslist geen last van paranoïde gedachtes. Het boek: Zwijgen is voor daders, 
de getuigenis van X1 - Regina Louf is wél in mijn bezit. Via Belgie en tweedehands naar mijn boekwinkel.

Als ik een boek wil hebben dan heb ik, normaal gesproken, voldoende aan mijn boekwinkel. Al moeten ze het 
uit Timboektoe laten komen! Ik heb BOL helemaal niet nodig. Toch kon mijn boekwinkel en de centrale depo 
niet aan (eventueel een 2dehandsje) het boek van Stan komen. Probeer het maar uit en je zult zien dat je 
nimmer een 2dehandsje zal tegen komen bij BOL. Misschien ooit via MP?

Ruud, ik twijfel (niet paranoïde) wel aan ‘de verkoop van het boek liep niet goed.’ Als je namelijk kunt 
voorkomen dat het boek in de winkel komt te liggen dan ziet de auteur alleen maar dat zijn/haar boek niet 
wordt verkocht. De (echte) reden wordt niet verteld waardoor een auteur denkt dat dit komt omdat er geen 
animo voor zijn/haar boek is. Die animo was er wel en niet door mij alleen. En echt waar…er is mij echt verteld 
dat er een blokkadebeslising achter het isbn stond, door hogerhand ingevoerd. Als ik hieromtrent lieg dan lieg 
ik in commissie omdat mij dit echt zo is verteld!

28.  Juriste 

24 Jan 2009 om 20:50 

Dat het Thaise avontuur geen doorgang vond, was mij ontgaan. 

Micha, de PVV zoekt gemeenteraadsleden en leden voor de Europese verkiezingen. Misschien is dat wat.

29.  rabarberke 

24 Jan 2009 om 20:54 

bol.com

30.  tropie 
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24 Jan 2009 om 21:16 

inmiddels is er op wikipedia ook klokkenluidersonline zelf op de verwijderpagina geplaatst

http://nl.wikipedia.org/wiki/KlokkenluiderOnline

belachelijk

31.  Charles 

24 Jan 2009 om 21:18 

@ Wieteke 
Je zegt “ik vat het nu even kort samen: ‘door hogerhand’.

Je hoeft het voor ons niet kort samen te vatten, hoor! 
Graag het hele verhaal.

Een man tegen de staat is ook al niet meer leverbaar (ik heb hem wel uiteraard). Bij Papieren Tijger alleen een 
beschadigd (!) exemplaar. 
De website over het boek staat op zwart. 
Geloof er niets van dat er geen belangstelling zou zijn voor het boek.

32.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 21:20 

=== 
Ik heb navraag gedaan bij de centrale depo van mijn en andere boekwinkels en die vertelde mij datgene wat de 
boekwinkelverkooper ook al had verteld namelijk: achter de titel en auteur staat een code en die code betekent 
dat -ik vat het nu even kort samen- ‘door hogerhand’ is besloten het boek uit de rolatie te halen. 
/===

Als dat waar is, is het heel ernstig. Ik zou dan zeker bewijsmateriaal verzamelen (opnamen 
telefoongesprekken? schriftelijke stukken?) en klagen bij de Tweede Kamer. We hebben geen censuur in 
Nederland, toch?

Als dit echt bij het boek van Stan de Jong al zo is, dat is het wel erg, want dat boek over de Deventer 
moordzaak is toch tamelijk mild, niet meer actueel, en Stan de Jong heeft zich toch altijd tamelijk afzijdig 
gehouden van wat critici wel ‘de Louwesianen’ noemen. Hij stelt zich zelfstandig en onafhankelijk op.

=== 
-ik vat het nu even kort samen- ‘door hogerhand’ is besloten het boek uit de rolatie te halen. 
/=== 
En alle boekhandelaren weten dat die code dat betekent? Niet dat het boek gewoon om commerciële redenen 
niet meer herdrukt wordt? 
Nogmaals, als dat zo is, is het heel ernstig. Dat moet dan toch zwart op wit te krijgen zijn, hoe dat precies zit?

33.  Charles 

24 Jan 2009 om 21:30 

@Micha, volgens mij ben je om de verkeerde reden euforisch om je 100% taboe-verklaring op Wiki. Het verhaal 
is niet encyclopedisch en dat is wat anders dan dat je als klokkenluider taboe wordt verklaard. Die laatste reden 
was natuurlijk mooier geweest als de pagina dan toch moet verdwijnen. 
Fred Spijkers heeft wel zijn eigen Wiki-pagina: zoek de verschillen!

34.  Micha Kat 

24 Jan 2009 om 22:31 

Toen Gregorius Nekschot een week lang voorpagina-nieuws was zou je verwachten dat hij en zijn uitgever de 
champagne zouden hebben laten knallen: gouden verkoopcijfers lagen immers in het verschiet!! Wie wil nou 
GEEN boek in de kast hebben van de enige cartoonist van Nederland die ooit door een arrestatieteam van zijn 
bed is gelicht op bevel van Hirsch Ballin himself? 
Maar -zo heb ik van meerdere kanten vernomen- juist in die week waren de boeken van Nekschot nergens te 
krijgen. Bizar. Waarom werd er toen geen reclame voor gemaakt? Waarom is Nekschot nu financieel niet 
binnen? Weet iemand hier meer van? Is de Kulturkammer reeds over ons neergedaald?

35.  E-bee 

24 Jan 2009 om 23:11 

Never mind het onderwerp, maar hier ook al, dit artikel werd 5 keer “verstopt”. www.indymedia.org.uk/
en/2007/03/365971.html

36.  VAB 

25 Jan 2009 om 03:07 

Boek van Brezinski, 2e hands vanaf 90 euro; zie http://www.alibris.co.uk/search/books/qwork/8413101/used/
Between Two Ages 
Tip: speur het internet af m.b.v. ISBN-nummer.
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37.  Samantha 

25 Jan 2009 om 03:46 

Goed geamuseerd! 

–”Buscadordelaverdad is, dat zei ik al eerder, overduidelijk een openlijke anti-semiet en neo-nazi. Zulke 
mensen diskwalificeren zich, dat luister ik verder niet meer naar. Ook niet naar mensen die hun steeds opnieuw 
steunen, zoals Samantha meer dan eens deed - RuudHarmsen”–

–”Wat is MSM? - RuudHarmsen”– 

Dit was even genieten… Dacht die voorzekers aan m&m’etjes, hahaha. Een onderzoeksjournaliste die jaren 
grondig tewerk gaat om achter zaken te komen waar onder andere Buscadordelaverdad – en E-bee - ook 
gelukkig al achter zijn, de les lezen door onder andere haar te verketteren omdat ze de ware toedracht 
verstond van wat Buscadordelaverdad werkelijk bedoelde; typisch nazipraktijken die veelvuldig door de elite 
toegepast worden. Zij die van Buscadordelaverdad een antisemiet gemaakt hebben en een neonazi zijn 
absoluut van slechte wil wegens niet willen horen - en al helemaal niet het IQ om te begrijpen - wat de inhoud 
van de toen bijgevoegde filmpjes werkelijk betekende. 

En dan dit weer… Wat is MSM! Hahaha. Juist ja, internettaal (je weet wel, internet, zoiets waar je niet voor naar 
de boekenwinkel moet…) voor ‘mainstream media’. Liever dan anderen blindelings en wild om zich heen slaand 
trachten te demoniseren en kleineren, zou men zichzelf informeren, nietwaar! Had je dat wérkelijk niet 
gevonden via je geliefde internet, waar je zo snel de boeken wel kon opdiepen? Het wordt nochtans in Wiki 
verklaard… en ik vond het binnen de paar seconden. 

–”Mass media - Wikipedia, the free encyclopedia 
- [ Vertaal deze pagina ] 
The term “MSM” or “mainstream media” has been widely used in the blogosphere in discussion of the mass 
media and media bias. … 
en.wikipedia.org/wiki/Mass_media - Gelijkwaardige pagina’s”–

En nu we ‘t toch over Wikipedia hebben… Ook plezier gehad aan de bijdrage van Com. Kassaar… 
“Encyclopedisch oogmerk”?!! Nog nooit opgemerkt dat iédereen de artikels daar naar hartenlust, en naar eigen 
inzicht en onzin kan aanpassen?.. Tot zover het “encyclopedisch oogmerk” - al gaan aanhangers van 
‘intellectuelen’ daar vaak en graag vanuit… zonder zelf veel last van intellect te hebben. 

Bepaalde boeken worden in boekenwinkels inderdaad gecensureerd. De tijd van de boekenverbranding is lang 
achter ons maar tegenwoordig doet men dat “beschaafd”: censuur dus… Boekenwinkels hebben inderdaad het 
sociaal gezellige dat men alleen tokkelend op zijn toetsenbord niet heeft. Micha Kat heeft gelijk dat hij de 
terechte censuur aanklaagt die bij boekenwinkels heerst. We leven immers niet meer in de middeleeuwen. 

Sam

38.  groot 

25 Jan 2009 om 06:48 

@Observator 24 Jan 2009 om 15:55

” 
De GROTE VRAAG is in dezen: WIE, WELKE FIGUREN, in Nederland zijn zo slaafs aan WIE of WELKE FIGUREN, 
en WAAROM is het zo, dat elke vorm van eerlijkheid en openheid van zaken vermoord kan worden? 
” 
B I N G O !

Overigens krijg ik het gevoel van Paniek-tactiek. 

Dat het een strategische beslissing is geweest het lemma MK, klokkenluideronline etc op Wiki te laten staan, 
anders waren ze allang verwijderd. 

En dat de nederlandse Wiki-trekpoppen nu een strategische blunder hebben begaan om de volgende redenen: 

1. Klokkenluideronline staat in verbinding met een verzameling platforms, nationaal en internationaal. Een 
kracht waarmee strategisch moet worden omgegaan.

2. Wiki-censuur is een heet thema, “smut sells”, “who-the-fuch-is-JD?”.

3. De nederlandse trekpoppen die in nederland voor Wikipedia effectief de koers bepalen zijn als de dood voor 
de old-school Wikipedians.

4. Grote groep actieve Wikipedianen is afhaakt met de stalinistische koerswijziging van Wikipedia en dragen 
kennis mee van de interne gang van zaken van Wikipedia, “de borrel”, etc.

Conclusie:

1. Consolidatie tegenstanders Wikipedia 

2. Aanzuigende werking teleurgestelde uitvallers

3. Kickback old-school wiki 

Heeft onze Joris Demmink dan toch nog wat goeds veroorzaakt?

39.  Juriste 

25 Jan 2009 om 10:48 

Taboe hangt samen met angst. 
Ik werd taboe verklaard door Steven de Jong van NRC Next en ik wist niet dat ik zoveel macht had. Mijn IP 
werd geblokkeerd en ik mocht niet meer reageren op NRC Next, terwijl ik persoonlijk was uitgenodigd door de 
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redactie om mee te discussieren. Mijn standpunten zijn zo controversioneel (en gestoeld op het christen 
democratische gedachtengoed van het CDA) dat ik het veld moest ruimen. Onnozele aanvallen op mij werden 
wel geplaatst: “Mens ga toch koken”, etc. 
Vervolgens werd ik taboe verklaard door de Volkskrantredactie, waarbij een blog tegen mij werd opgericht, dat 
volgens de Volkskrantredactie een “onschuldige satire” op mij zou zijn. De reden was dat ik schreef over de 
verandering van de “mindset” om hoogopgeleide vrouwen op topposities te krijgen en schreef dat ik een e-mail 
had gekregen van de organisatie Robert Walters in Brussel, die mijn CV interessant vond. In Nederland is het 
“not done” als een vrouw full-time werkt, wanneer zij kinderen heeft en een goed verdienende echtgenoot. 
Daarom bungelt Nederland met Pakistan onderaan de lijst wanneer het gaat om vrouwen, die 
werken. Naima Tahir (Pakistaanse) heeft veel succes in Nederland met haar emancipatie-prietpraat, omdat 
Nederland net zo achterlijk is als Pakistan als het gaat over gelijke rechten voor vrouwen. 
Daarna werd ik eveneens door NRC Handelsblad, waarvan ik abonnee ben, tot persona non grata benoemd. 
NRC Handelsblad heeft een netetiquette. Deze netetiquette geldt niet wanneer anonieme personen mij 
aanvallen, want dan blijven de reacties staan, ook als ik om verwijdering verzoek. 
In Nederland is het heel gemakkelijk om tot taboe verklaard te worden door de kranten. De krantenredacties 
proberen met veel moeite de lezers dom te houden en daardoor is er veel belangstelling 
voor burgerjournalisten, die inside informatie verstrekken. 
Wanneer de burgerjournalist te veel macht krijgt, wordt deze door 
Volkskrant en NRC eruit gewerkt met alle mogelijke middelen.

40.  RuudHarmsen 

25 Jan 2009 om 10:51 

Samantha, 25 Jan 2009 om 03:46 
=== 
En dan dit weer… Wat is MSM! Hahaha. Juist ja, internettaal (je weet wel, internet, zoiets waar je niet voor naar 
de boekenwinkel moet…) voor ‘mainstream media’. Liever dan anderen blindelings en wild om zich heen slaand 
trachten te demoniseren en kleineren, zou men zichzelf informeren, nietwaar! Had je dat wérkelijk niet 
gevonden via je geliefde internet, waar je zo snel de boeken wel kon opdiepen? Het wordt nochtans in Wiki 
verklaard… en ik vond het binnen de paar seconden. 
/===

Als methylsulfonylmethaan ja, gevonden via google met MSM wikipedia. Hier http://en.wikipedia.org/wiki/MSM 
blijkt de bedoelde betekenis helemaal onderaan te staan. Het is dus een buitengewoon onduidelijke aanduiding, 
die daarom in heldere geschriften niet hoort voor te komen.

Samantha, 25 Jan 2009 om 03:46: 
=== 
Zij die van Buscadordelaverdad een antisemiet gemaakt hebben en een neonazi zijn absoluut van slechte wil 
wegens niet willen horen - en al helemaal niet het IQ om te begrijpen - wat de inhoud van de toen bijgevoegde 
filmpjes werkelijk betekende. 
/=== 
Stelselmatig alles zo draaien dat de joden weer de schuld hebben, dat is anti-semitisme, ja, toch wel.

41.  E-bee 

25 Jan 2009 om 11:23 

http://waronyou.com/forums/index.php?topic=6096.0

42.  Blogsom 

25 Jan 2009 om 11:23 

Voor Karin ook hier een antwoord: 
Toets in deze link: http://portal.omroep.nl/?pk=omroep.
nl_omroepnl_nettensites&site=&omroep=&zender=&thema=&sort=&pl=10&qr=&nav=aoapfBsHEbGgZnW

Zoekterm: 
barend en van dorp 1994 met peter r. de vries en frank l.

dan krijg je meer dan 10 pagina aan resultaten. 
Succes

43.  E-bee 

25 Jan 2009 om 11:37 

@Samantha 
Precies Samantha, ik heb nog een link achter het antwoord op je reactiegeplaatst, wellicht kan het nog wat 
meer doordringen. Olmert verklaart openlijk dat de VS onder hun controle staan… 
Maar weinigen begrijpen dat de Nazi,s de macht feitelijk hebben.

44.  buscadordelaverdad 

25 Jan 2009 om 13:04 

Sam je bent een heldin! Ik sluit je als waardige vriendin in mijn armen… E-bee ook jij amen. Met name daar in 
je link goed wordt ingegaan op welke rol dat israël met zijn chazaren joden-maffia speelt op de besluitvorming 
op elk gebied van de HELE westerse wereld en hun vazallen… E-bee, daarom ben ook jij vandaag mijn helder 
willen/kunnen denkende held! En Ruud tja wat zal ik mij daar nog aan bevuilen? Ruud, kijk maar eens naar wat 
E-bee wil aantonen met zijn gi-gan-tis-che link kerel. Of schiet je daavan gelijk weer spontaa in je pro-judeo-
maffia stuip hahaha. Respect Micha…

http://nl.youtube.com/watch?v=Q9E1k56SRL8 
http://nl.youtube.com/watch?v=6Lu7pe4YLxI&feature=related
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45.  WakuWaku 

25 Jan 2009 om 13:23 

Micha, je blog is binnen een aantal maanden veranderd in een verzamelplaats van “rare figuren”.

Succes ermee, maar ik haak af.

46.  Wim Heitinga 

25 Jan 2009 om 13:52 

De smerige en zieke reacties van buscadordelaverdad -ook bekent onder de nick ‘holohoaxerkenner’ op diverse 
andere blogs- en ondersteund door zijn fanclub met dwazen als E-bee en Samantha hebben NIETS maar dan 
ook NIETS met de doelstellingen van dit weblog van doen.

Met deze Sujetten wil ik mij niet associëren en volg dan ook het voorbeeld van Tess en WakuWaku en houd 
klokkenluideronline verder voor gezien.

Micha! Veel succes met je strijd!

47.  Juriste 

25 Jan 2009 om 15:19 

Een reactie op een forum is in feite een vorm van inspraak.

Sommige bloggers laten geen reacties toe en modereren voorafgaand aan de reacties. Daarmee geven zij dus 
impliciet aan dat zij het eens zijn met de geplaatste reactie, omdat de reactie door hun handen is gegaan. NRC 
Handelsblad werkt op die manier op discussie forums. Eerst gaat de reactie naar de moderator en die plaatst de 
reactie. Ook beledigingen tegen mij persoonlijk worden op die manier geplaatst door NRC Handelsblad. De 
redactie neemt op die manier de verantwoordelijkheid voor de reacties en staat dus achter de beledigingen.

48.  E-bee 

25 Jan 2009 om 15:23 

@Buscadordelaverdad. & Samantha.

Het feitelijk aantonen van de werkelijk sturende macht achter de US of A,(ex-alamo) met zijn agressieve, 
ramkoers opliggende buitenlandse politiek, zou op zich voldoende moeten zijn om internationaal discussie uit te 
lokken. Men wordt echter misleid en daar gaat dit artikel ook over. Ziehier hoe ze tewerk gaan, als je de 
comments even leest. 

Olmert verklaart hier zelf wie de machtshebbers zijn…Israel, letterlij”: We, the Jews control America. 

Men is echter totaal ingeslapen door de media. Heel effectief, kuch, verschuilt men zich achter het woord jews 
maar het is zionistisch of zionazi,s, want er zijn veel joden anti-zionistisch, net als Christenen. Ieder die zich 
verschuilt achter het woord antisemietisch is lid van dat zionisische establishment of dom of weigert zich te 
informeren of in dienst vam het betaalde MiereninSeMinatorschap. Het gescheld is ook meteen niet van de 
lucht, zie hierboven. En de redlijkheid van de meninggeving geheel in overeenstemming met die mentaliteit. Ik 
zei toch: Als je het licht aandoet schieten ze alle kanten op… 
Mij gaat het erom mensen bewuster te krijgen, ze staan voor de afgrond nu waar het WWIII betreft.

Erik B.

49.  VAB 

25 Jan 2009 om 15:23 

“Juriste” = Wouke..?

50.  euro999 

25 Jan 2009 om 16:00 

Mischa even terug naar de basis.

Jouw (terechte) doelstelling is J.D. te laten veroordelen voor de misdaden waar hij aan deel genomen zou 
hebben.

Ondanks dat ik jouw vechtlust respecteer lijkt het mij een utopie 
dat 1 journalist in deze corrupte zaak alles helder gaat krijgen.

Mijn vraag is dan ook, is het niet verstandiger om gezien deze omvangrijke gevoelige zaak je laten omringen 
door meerdere mensen die jouw als vrijwillger kunnen bijstaan.

Het lijkt mij echt verstandiger en je staat dan echt steviger in jouw zaak. 

Natuurlijk respecteer ik jouw mening als je op de oude voet doorgaat maar met een team bereik je 
waarschijnlijk meer.

Wel zal de werkelijkheid uitwijzen dat maar een zeer klein gedeelte van jouw symphatisanten jouw zullen 
bijstaan en geld veelal het spreekwoord, “De beste stuurlui staan aan wal”
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51.  RuudHarmsen 

25 Jan 2009 om 16:27 

E-bee, 25 Jan 2009 om 15:23 

Je beledigt maar een end weg, ik negeer je.

52.  E-bee 

25 Jan 2009 om 16:54 

www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1982 
Zionisme maakt geen onderscheid en roeit Moslims, Christen en Joden gelijkelijk uit. Antisemitisme is een 
bedenksel om aan de aandacht te ontsnappen als het licht aangaat.

Israel is een masonic staat. http://portland.indymedia.org/en/2004/09/297062.shtml

53.  Observator 

25 Jan 2009 om 17:00 

@ E-BEE 
25 Jan 2009 om 15:23 

EBEE wat ben je toch een domme man. 
Je vergat in dit specifieke geval naast de mega-dooddoener die bepaalde waarheidsontkenners altijd 
hanteren:’antisemiet’, ten onrechte nog het eveneens veelvuldig gepraktiseerde ‘negéren’. Maar het krediet dat 
gebaseerd was op beide onzindelijkheden is op. Al een poosje op, trouwens.

54.  E-bee 

25 Jan 2009 om 17:12 

Herhaaldelijk valt de term negeren, bij meerdere personen. Na enige tijd geeft men weer comments en herhaalt 
men dat weer. Prima hoor, maar maak van negeren nu eens praktizeren. Niet zeuren als je niet argumenteert. 
Bij mij is negeren= je kop in het zand steken.

Dit wordt feitelijk genegeerd: Niettegenstaande de strekking van de link over Olmert zijn uitspraak: Ook het feit 
dat dit de verkiezing van Obama en het vertrek van Bush, uitgebreid in de media als een frisse wind van hope 
and change, meteen afdoet als niets anders dan het verruilen van de naam Obama met die van Bush. Nothing 
changes.

55.  Observator 

25 Jan 2009 om 17:21 

@ Groot 
25 Jan 2009 om 06:48 

Groot, je bent (dank, dank!) één dergenen die begrijpen wat ik, als bejaarde simplist (cfr de totale acceptatie 
van deze gegevens door ‘Victor’) probeer te stamelen.

Mijn ‘disciplines’ waren heel andere dan waarmee ik me nu aan het bemoeien ben. Vandaar ben ik ‘Observator’. 
Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je na nauwkeurig observeren en afwegen van wat je dan waarneemt, 
geen juiste mening zou kunnen formuleren. 
EN VOORAL: dat je dan geen JUISTE VRAGEN zou kunnen STELLEN.

Ik voel me alweer een stuk beter, mede dank zij jou, Groot. 
Hoewel ik nog steeds denk niet op deze planeet thuis te zijn, blijf ik dus nog maar even.

56.  buscadordelaverdad 

25 Jan 2009 om 17:52 

“…meteen afdoet als niets anders dan het verruilen van de naam Obama met die van Bush. Nothing changes…”

Heel goed Erik, let wel ik heb niets met welke vorm van het geconditioneerd en schijnheilig religieus afgericht 
zijn, maar luister eens naar dit bijgepostte mp3 bestand. Zoals de vele betwetende en niet-joodse maar wel 
antisemitisme schreeuwende stuurlui aan de wal, horen deze sujetten het nu van een jood als insider zelf. Hij 
heeft n.l. zeer zinnige zaken te melden over de synagoge van lucifer met als geperverteerde hoofdkwartier 
jerusalem. Kortom, een ex-talmudische jood die de jew-world-order van binnenuit niet alleen veroordeeld, 
maar ook nog als insider er alles van weet en dus met klinkende geloofwaardigheid over kan/mag onthullen! 
Negeren is niet meer het juiste woord tijdens het luisteren naar deze moedige jood, maar klokkenluiden luidt 
van af nu het devies nog maar!!! 
http://reasonradionetwork.com/_archive/PD_20081211.mp3

Oja en voor wim h. rest er nog slechts een: http://ccinsider.comedycentral.com/photos/uncategorized/jewish.
jpg

57.  groot 

25 Jan 2009 om 17:52 

@Observator
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Die vraag ging diep. Blijf aub wat langer, doe MIJ een lol. 

De verbale buikloop lijkt besmettelijk, een goede vraag een verademing.

58.  Observator 

25 Jan 2009 om 18:04 

@ E-BEE 
25 Jan 2009 om 16:54 

Ik kwam weer even kijken, onderweg naar een andere site. En vond dat ik toch nog even moest reageren op 
bovenstaande posting van je.

Een welbekende aanvulling op wat je zegt -je weet ut zeker en vast- is, dat de kwalijke ‘zionisten’ (= machts- 
en geld- of op anderszinse voordelen beluste ‘joden’ die integere ‘JODEN’ met hun optreden in een erg kwalijk 
daglicht stellen)) zelfs JODEN DIE SLACHTOFFER WAREN VAN DE HOLOCAUST -en die overleeefden- en die in 
hun ouderdomse wijsheid stelden: ‘WIJ WORDEN ALS HOLOCAUSTSLACHTOFFERS MISBRUIKT’ door zionisten, 
als VERRADER te boek gesteld werden en worden door zionisten. 
Wat de zaak uiterst bedenkelijk maakt. 
Ik raad altijd aan, in zulke gevallen, Finkelstein (OOK JOOD) te lezen: The Holocaustindustry. Een helder boek. 
Maar er zijn er meer.

59.  Observator 

25 Jan 2009 om 18:11 

@ Groot 
25 Jan 2009 om 17:52 

Ik blijf, Groot. Al was het alleen maar om jou. En Micha. 
Ik zou een onnoemelijke lafaard zijn als ik dat niet deed.

60.  MartijnX 

25 Jan 2009 om 20:11 

Volgens mij is het veel beter wanneer posters de aandacht wat dichter bij huis (blijven) houden. 
We hebben te maken met een criminele secretaris-generaal die naar alle waarschijnlijkheid deel uitmaakt van 
een wijder verbreid netwerk van immorele geesten met veel macht waardoor zij ongestoord kunnen blijven. 
Wij kunnen invloed hebben op onze directe omgeving en moeten niet meteen de gehele wereldproblematiek op 
willen lossen.

61.  jang 

25 Jan 2009 om 20:52 

Er zijn hier nogal wat posters die meer met zichzelf bezig zijn dan met het onderwerp.

Ik houd niet van censuur, maar zou de webmaster niet wat meer aansturing kunnen geven?

62.  Verbeet 

25 Jan 2009 om 21:17 

Jang, helemaal mee eens. 
Micha, doe er eens iets aan. Je website schiet op deze manier zijn doel volledig voorbij. Wees niet bang en 
gerbuik je rode potlood. Schop al die egotrippers van deze site af.

63.  buscadordelaverdad 

25 Jan 2009 om 21:52 

“Wij kunnen invloed hebben op onze directe omgeving en moeten niet meteen de gehele wereldproblematiek op 
willen lossen.”

Het is echter wel een feit dat dat hele wereldgebeuren het fundament is waarop lieden als joris en zijn 
machtsmisbruikende evenknieën hun machtsbasis hebben gefundeerd dan wel voor hun bestaan afhankelijk 
van zijn. Zonder het probleem bij de wortel te willen aanpakken zal je altijd na een bepaalde tijd 
geconfronteerd worden met deze zelfdelfde machtsmisbruikers en hun geldwisselende demonische werkgevers 
achter de schermen. Onkruid vergaat alleen als je het met wortel en tak uitroeit. Er zijn op deze wereld slechts 
2 machten. Een zichtbare en daardoor die van de lagere in de praktijk ‘beleidsbepalende’ politiek/
maatschappelijke echelons. Joris en zijn mede geperverteerden binnen de politiek kunnen alleen daarvoor bij de 
ballen als gecontroleerde useful-idiots vrijwillig misbruikt worden voor volksmennende manipulatie. Zij zijn 
’slechts’ het voorportaal van deze wereldlijke machtsmonopolistische en uitbuitende WERELDWIJDE statusquo. 
De 2e is de onzichtbare schaduw ‘macht’ van de hogere/onzichtbare en er echt toe doende geo-politieke geld 
uit het niets bijdrukkende achterbakse bespelers van deze wel ‘zichtbare’ adderlijke onmensen gebroed. 
(lees en huiver) 
http://argusoog.punt.nl/?id=374354&r=1&tbl_archief

Ps: Ja Micha, ook hierin (link) wordt jou vraag behandelt over onze gecensureerde literaire e.a. onthullende 
publikaties, waar wij als rechtgeaarde en welgeinformeerde ‘vrije’ burgers ons recht op zouden moeten laten 
gelden… Desnoods met het plaatsen van ongecontroleerde drukpersen in onze ongecensureede en vrijelijk 
publicerende paleizen van informatieve rechtvaardigheid. 
Zo dat is er voorlopig maar mooi weer uit toch? (BIG-smile)
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64.  VAB 

25 Jan 2009 om 21:59 

Micha, het ziet er naar uit dat Joris Demmink binnenkort een heuse Award in ontvangst zal gaan nemen… zie 
http://zapruder.nl/portal/artikel/aankondiging_de_zapruder_award_2008en_stemmen_maar/ 

;)

65.  MartijnX 

25 Jan 2009 om 22:46 

“Zonder het probleem bij de wortel te willen aanpakken zal je altijd na een bepaalde tijd geconfronteerd worden 
met deze zelfdelfde machtsmisbruikers en hun geldwisselende demonische werkgevers achter de schermen”

Ok, begint u dan maar een kruistocht om Nicolas/Kolvenbach, Jacob Rothschild en queen Elizabeth in de boeien 
te slaan. 
Dat gaat natuurlijk niet. We moeten het dichtbij houden ook om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want 
nu veroorzaak je onbegrip bij mensen ipv de gewenste eendracht. 
Maar goed dit is mijn idee.

66.  E-bee 

25 Jan 2009 om 22:59 

Op deze site staat ter discussie hoe het mogelijk is dat Joris Demmink, niettegenstaande hetgeen hier tegen 
hem werd, wordt en zal worden ingebracht, een functie bekleedt als SG van justitie. 
Dat is niet omdat zijn vader lid was van de plaatselijke fanfare. 
Dat men is ingeslapen, op enkelen na, en door de MSmedia, vervalste geschiedenis en onderwijs iets werd 
wijsgemaakt, waarvan het helemaal niet zo prettig is om over na te denken, dat blijkt wel uit de comments 
hier… Er is meer aan de hand en Demmink speelt daar een onbekende internationale rol in, is gelieerd aan 
organisaties die on topic zijn hier en waarvan de inplicaties(V Baybasin) wel heel erg ver gaan. Men realiseert 
zich niet waar de overheid mee bezig is, internationaal, want wat te denken van hetvolgende volgende artikel? 
www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=491 
@Buscadordelaverdad 
Beschik je over een site? 
Erik B.

67.  E-bee 

25 Jan 2009 om 23:15 

Zo is de politiek van Wilders doorgestoken kaart. Dat Koranbashen slaat nergens op voor een symphaticus van 
Israel, de talmoed is pas een haatvol geschrift. Ook zo een voorbeeld van de aandacht afleiden van het 
werkelijke probleem, net als het roepen van antissemitisme. En maar blijven janken over Anne Frank, er zijn 
millioenen Anne Franks. Wil je nu echt weten waar een oorzaak ligt van veel pedofilieslachtoffers dan moet je 
de die talmoed eens lezen. En hou toch die vrijmetselarsloges maar goed in de gaten.

68.  karin 

25 Jan 2009 om 23:33 

Blogsom thanks

69.  groot 

25 Jan 2009 om 23:47 

Observator, 25 Jan 2009 om 18:11 

Zeer, zeer verguld. Dank. Maar nu allemaal naar voren kijken.

70.  MartijnX 

26 Jan 2009 om 00:33 

E-bee,Tip: minder venijnig en een minder “dit is de absolute waarheid” qua stijl hanteren.

71.  F.Vogelpest 

26 Jan 2009 om 00:38 

Het gevaar zit er in dat deze site binnenkort weggecensureerd wordt.

Niet vanwege de beschuldigingen tegen de diverse kindermisbruikers, maar vanwege het rabiate antisemitisme 
dat hier door diverse posters tentoongespreid wordt.

De vrijheid van meninguiting is een groot goed en van mij mag iedereen schrijven wat hij wil, maar zoals 
bekend denkt de overheid daar anders over.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die postings bewust worden geplaatst met de bedoeling 
Klokkenluideronline te saboteren.

Dat is jammer voor deze site en de inspanningen van Micha Kat.
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Mvg, een meelezer.

72.  groot 

26 Jan 2009 om 01:27 

@F.Vogelpest 26 Jan 2009 om 00:38 

Exact!

73.  donkey 

26 Jan 2009 om 02:27 

Ik ben het eens met MartijnX. 
Blijf bij Demmink en degenenen die hem een hand boven het hoofd houden, leg dit netwerk bloot en je hebt 
een begin.

Als al je theorien kloppen E-Bee dan zal de bewijslast hiervoor vanzelf naar boven komen. Maar voor nu is het 
voor de gemiddelde lezer al moeilijk genoeg om te beseffen waar de zaak demmink eigenlijk over gaat, je 
informatie leid hier van af en is wat dat betreft zeer storend. 

Ik denk dat deze site vooral moet dienen om ons op een bepaalde manier te vereenigen, we zullen het nooit 
100% eens worden met elkaar, maar ik denk dat we zeker wel een vuist kunnen vormen door samen de media 
te blijven stalken en inlichtingen in te winnen. 
Hou op met het praten over doctrines en kom in actie, het gaat hier niet over geloof of macht. Het gaat over 
recht.

Het gaat er niet om volgens welke redenen dat soort netwerken handelen en hoe ze zijn ontstaan, het gaat er 
om dat dit soort misdaden blijkbaar nog altijd plaatsvinden. Die mensen moeten nu aangepakt worden. het 
gaat hier inderdaad over demmink, dus laten we de periode waarin hij verdacht is bestuderen. Wat zijn familie 
deed is misschien leuk voor de grote lijnen, maar heeft verder weinig te maken met het feit dat hij pedofiel is 
geworden. Ik heb trouwens gehoord dat zijn moeder heel lief is!

Ik weet dat sommigen van jullie zullen zeggen dat het geen zin heeft om ons recht via het systeem te halen, 
omdat dit doordrenkt is van handlangers van de machtshebbers. helaas is dit het enige systeem wat we hebben 
en zullen we het er mee moeten doen. Als jullie gelijk hebben zal de zaak joris D. kunnen helpen om dit te 
onthullen en de mensen hiervan bewust te maken. Wellicht is dit wel de beste reden om je aandacht direct op 
joris te focussen, hij is tenslotte de deksel op de beerput als alle beschuldigingen kloppen!

Ik ben benieuwd naar je reactie op F.Vogelpest!

74.  buscadordelaverdad 

26 Jan 2009 om 07:23 

“Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die postings bewust worden geplaatst met de bedoeling 
Klokkenluideronline te saboteren.”

Tegen deze achterbakse en mentale (vogel)pest als door jou hier wordt ‘gewaarschuwd’ kan zelfs wildersmans 
niet meer op en zich ‘manhaftig’/bespeeld verdedigen toch? Tjonge jonge… Heb je er wel eens bij stilgestaan 
dat als Micha door welke pedoclown dan ook ‘berecht’ zou worden, dat zijn site dan door het plafond van 
populariteit en gratis reclame heen zou gaan? (Wat bij nekschot overigens nooit gebeurt is, waaraan je kan 
merken dat het ’slechts’ een MSN-manipulatie patsy/trekpop is voor poliziek gewin.) Dat zullen ze nooit doen 
DUDE! Waar haal je zoveel geveinsde lafheid vandaan? Of wil je de onthullers hier op klokkenluideronline 
(OMG!) met wat van je ‘bangmakende’ menselijke variant op de vogelpest besmetten/waarschuwen! (*Knip-
oog*) Onbegonnen werk lijk mij zo… Bovendien weet ik uit bestaande en dus onvervalste bronnen dat ik zonder 
advocaat van de duivel met de FEITEN het ‘gerecht’ ook nog wel de oren zou willen/kunnen wassen. Wat e-bee 
ook zegt, beschijn een kakkerlak met de verhelderende realiteit van lichtbrengende en onthullende aanklachten, 
en hij schiet als een onderkruipsel meteen onder de steen terug waaronder het vandaan opereert/parasiteert. 
En laf en geslepen als ze zijn hebben ze daar de ballen en de behoefte niet aan maar wel de ANGST voor. Al 
een beetje duidelijker zo? Hahaha. De wereld/mensheid kan alleen zo verkracht worden, omdat de kruiperige 
lafheid van de misbruikten zelf daar de daders voor schijnt te stimuleren! Ik wens mij nooit als misbruikbare en 
laffe huppelkut door wie dan ook en met welke ‘machts-monopolie’ intenties dan ook als mond dood in het 
beklaagdebankje te laten weg-zetten. Dus laat je ‘angst’ voor vervolging maar lekker varen en pak de kansen 
die deze instelling voor je als opponent van de machtsmisbruikende HONDEN biedt kerel. Dan zullen wij nog wel 
eens even zien…

75.  groot 

26 Jan 2009 om 10:59 

Ook interessant de commentaren op Zapruder.nl

KWOOT

Blokkade is strategische en afgesproken werk.

Zo stemt lolSimon tegen Micha Kat:

“grotendeels eens met Maarten Vonder”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina’s/Toegevoegd_20090114

maar geeft prive op zijn overlegpagina toe dat:

” In het geval van Micha Kat kan ik de op de verwijderlijst geleverde kritiek best begrijpen.”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Lolsimon
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UNKWOOT

Waarvan akte

76.  E-bee 

26 Jan 2009 om 11:16 

@F.Vogelpest 
“vanwege het rabiate antisemitisme dat hier door diverse posters wordt tentoogespreid”..

=========================================

Mij niet bekend dus geef volgende keer het voorbeeld er bij. U verwart geopolitiek zionisme van de rogue state 
Israel, met antisemitisme. 
Het is ook lastig als je van jongs af geleerd van gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden. Het is te hopen dat 
men op tijd wakker wordt hier.

77.  E-bee 

26 Jan 2009 om 11:20 

Vallen steeds stukjes weg… 
Het is ook astig als je van jongs af geleerd wordt niets te horen noch te zien in een cultuur van herdenkingen 
van gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden.

78.  Observator 

26 Jan 2009 om 13:05 

@ E-bee 
25 Jan 2009 om 23:15 

EBEE, ik ga helemaal mee in je gedachten over Wilders in combinatie ‘met’. 
Mijn probleem is dan, dat ik zo gauw niet zie wie er bétere oplossingen voor de Nederlandse situatie geven.

Ik heb het al eerder en ook elders ge-uit: Ik stemde op Wilders, niet vanwege zijn in mijn ogen totaal 
verkeerde kijk op de USA en haar vazalstaten, maar omdat ik diverse oplossingen betreffende de Néderlandse 
ongein de minst slechte vind.

Maar goed, in ben op dit gebied slechts ‘observator’. Dus wie dat wil en kan: maak me wijzer. Wel intelligent 
redeneren s.v.p. Want het ontmaskeren van valse autoriteit is een van mijn specialiteiten namelijk. Waarmee ik 
uiteraard niemand beschuldig, slechts waarschuw. 
Grinnik.

Kómt U maar!?

79.  Observator 

26 Jan 2009 om 13:10 

@ GROOT 
25 Jan 2009 om 23:47 

Groot, ik kijk altijd naar voren en houd dan mijn hart vast. 
MIJN tijd zal het nog wel duren, maar wát, wat betreft mijn nakroost en hún kroost? Zal dat laatste ooit nog ten 
prooi vallen aan een of andere Joris of zo? Bijvoorbeeld?

80.  groot 

26 Jan 2009 om 13:41 

Observator 26 Jan 2009 om 13:10 

.. en waar moeten de volgende generaties hun pijlen op richten? 

Het is een monster! Je ziet, voelt en hoort hem overal, maar lijkt het nergens te kunnen raken.

Er worden veel duale begrippen gebruikt zoals subjectief, ongefundeerd en stoken.

Ik heb begrepen dat “een duivel” de eigenschap heeft om begrippen om te keren. 

Ik ben niet bijbels, maar ik begin in het monster bijna een Beest te zien.

81.  Juriste 

26 Jan 2009 om 13:51 

Waar is Frank Black gebleven? 

Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of 
Hitler één. De wet van Godwin (1990) is een aforisme over de internetcultuur. 
Het betekent dus niet dat de forumleden allemaal geinteresseerd zijn 
in het vraagstuk van de jodenvervolging. 
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Over boekverkoop: 
Boekhandels zullen boeken, die gretig worden gekocht in het zicht leggen en boeken die omstreden zijn, zullen 
niet in de etalage worden gelegd. Wanneer een boek omstreden is, en onder de toonbank wordt verkocht, zoals 
bijvoorbeeld de Duivels Verzen van Rusdie, blijkt dit boek ineens heel populair. Mij interesseert het boek niet, 
maar ik kreeg het als rechtenstudente aangeboden bij de kopieshop, want de kopieshop had een stapel van die 
boeken onder te toonbank liggen. Ik had geen belangstelling voor dat boek. 
Ik heb vorig jaar eens een uitgebreide lezing gehad over de boekhandels en distributeurswereld. Distributeurs 
letten goed op of een boek op nr 1 staat en ze hebben lijstjes van populariteit, want boekhandels bestellen 
liever geen onverkoopbare boeken.

82.  Observator 

26 Jan 2009 om 13:54 

@ GROOT 
26 Jan 2009 om 13:41 

Het is het machtsbeluste KWAAD, Groot, dat meer en meer de overhand krijgt ‘dank zij’ de toenemende 
DOMHEID. Én lafheid. Dat laatste vooral berustend op eigenbelang. 
Hoe langer dit duurt, hoe minder kans er is op een kentering.

Ik zeg het al zoveel jaren. Vaak onder vermelding van het hoopvolle sprookje betreffende ‘De kleren van de 
keizer’. 
Maar de hoop op het jongetje dat roept: ‘De keizer heeft geen kleren aan’ neemt mét de dag af. 
Dat soort jongetjes wordt vermoord of op andere wijze het zwijgen opgelegd, via persoonlijke bedreigingen of 
zo. 
Of wordt doodgezwegen.

83.  buscadordelaverdad 

26 Jan 2009 om 14:10 

“Ik ben niet bijbels, maar ik begin in het monster bijna een Beest te zien.”

Ik hoop dat ik je met deze relignomen-site uit de brand heb geholpen grootsheid… O ja, en als je raadt onder 
welke nick ik daar zo nu en dan wel eens mag meehuilen (van het lachen), dan mag je me voortaan zo hard en 
met veel lelijke maar vooral grootse anti-whatever beschuldigingen bekogelen. Afgesproken? Da’s hierbij dan 
persoonlijk geregeld. (*BIG-smile*) 

Voor alle duidelijkheid; dit (onder) is dus een gelinkte quote goed?

hallo broeders en zusters ik wil jullie allen wat vragen en mededelen, sinds mijn bekering ca. 8 maand geleden 
droom ik eigenlijk nooit meer en dat vind ik heel apart omdat ik voor de tijd regelmatig droomde dat ik kon 
vliegen of hele grote sprongen kon maken en dat droom ik nooit meer nu, echter vannacht heb ik een droom 
gehad waar ik nu aardig van ondersteboven ben. 
ik liep met mijn 3 kinderen op de plek waar ik ben opgegroeid, bij mijn ouders , ik zag zag ze niet mijn 
kinderen maar kon ze wel horen praten,ook kon ik niet zeggen hoe oud ze waren, plotseling hoorde ik een knal 
in de lucht en keek naar boven, daar zag ik met een enorme snelheid een meteoriet aankomen, ik weet nog dat 
ik riep naar mijn kinderen pas op ga liggen want hij ging vlak bij ons inslaan,ik zag hem een paar honderd 
meter verderop met een enorme snelheid inslaan, echter hij ketste als een steen op het water af,dit deed hij 3 
keer in toen sloeg hij in, gelijk daarnaar keek ik naar boven en daar kwam een geweldig licht feller als de zon 
met hoge snelheid op ons af ik hoorde een heel sereen geluid dat alles overstemde maar het was aan de andere 
kant ook heel mooi, ineens riep ik naar mijn kinderen Jezus komt, en riep als laatste tot ziens jongens, maar 
die 3 woorden kon ik wel zeggen maar werd niet meer gehoord door mijn kinderen, toen schrol ik wakker 
ik ben niet gauw onder de indruk van een droom maar deze leek zo echt, bijna niet te geloven. ik ben vrij 
nuchter wat betreft zulke dingen maar dit beeld zit in mijn geheugen gegrifd ik vraag me af of er nog 
meerderen zijn die zo een aparte droom hebben gehad 
arie 
shalom 
BRON: 
http://xandernieuws.punt.nl/?id=501430&r=1&tbl_archief=&

84.  E-bee 

26 Jan 2009 om 14:14 

@Observator 
“Het ontmaskeren van valse autoriteit is een van mijn specialismen”… 
Uitgerekend u zou dat dus goed moeten weten maar u bent al eerder in hun val getrapt…

www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican37.htm 
En deze: 
www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar.htm

85.  Observator 

26 Jan 2009 om 14:24 

@ E-bee 
26 Jan 2009 om 14:14 

Verklaar je nader, EBEE, met die links kan ik weinig. Ik heb zelfs een uitgesproken hekel aan links. ‘Zeg het zelf 
maar’ is mijn motto. 
Over welke vallen heb je het bijvoorbeeld?

De Wilders-val? Ik heb donders goed in de gaten welke val daar aanwezig is. 
De Verdonk-val? Da’s een makkie. 
Religieuze vallen? Na een langdurig vrijmakingsproces heb ik mijn hersenspoeling overwonnen.

Ik ben dus echt benieuwd wat je er zélf over te zeggen hebt. 
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Of sta ik nu voor de EBEE-val?

Dat laatste grappig bedoeld hoor, maar praat zelf eens?

86.  buscadordelaverdad 

26 Jan 2009 om 14:37 

“Religieuze vallen? Na een langdurig vrijmakingsproces heb ik mijn hersenspoeling overwonnen.”

Leg eens uit? Want zoals je ziet wordt dat bij de vele denominaties op ‘onze’ uiniversitaire conditionerings-
boerderijen via verschillende technieken bereikt dunkt mij… 
http://nl.youtube.com/watch?v=04CmmXBinQU

87.  E-bee 

26 Jan 2009 om 14:45 

Die religieuze val was dus meteen al duidelijk… 
Alles geloven en tegelijk niets. Ik heb dat nooit gekund iets blind aannemen, maar als men geen links leest 
wordt dat begrijpelijk. 
Maak u geen zorgen over uw nageslacht, over drie jaar max. is hier alles genazificeert.

88.  groot 

26 Jan 2009 om 14:47 

@buscadordelaverdad

Ik vrees dat ik in de gaten heb wat je probeert te bereiken. 

Maar ik durf best te beweren dat ik allemaal beestjes zie hoor. 

Zoals Joris dat niet niet het jongetje is dat de draak verslaat, maar Joris die de draak is die het jongeje heeft 
verslonden.

Of deze door het beestje marc chavannes afgelopen zaterdag:

” 
Alleen al door de blootstelling aan Angelsaksische welsprekendheid en de veelheid aan tv-praaturen groeit het 
aantal mensen dat de publieke zaak helder kan bespreken.

Wat Nederland zoekt is een opener democratie. Misschien biedt Obama’s integer populisme een weg. Zijn 
variant is aantrekkelijker dan die van Fortuyn. 
”

http://weblogs3.nrc.nl/opklaringen/2009/01/24/obamas-boodschap-werken-aan-integer-populisme-in-
nederland/

89.  Observator 

26 Jan 2009 om 14:52 

@ buscadordelaverdad 
26 Jan 2009 om 14:37

Zoals ik al stelde, beste waarheidsverdediger, ik houd niet van ‘links’ (net zo min als van het huidige links) 
maar wil graag dat je je eigen mening uit.

Ik antwoord dus op je vraag naar uitleg. 
Iemand die in een religieus ‘milieu’ wordt geboren krijgt vanaf de moedermelk een bepaalde religie ingeslurpt. 
Later met de paplepel ingegoten (mijn geval) dan wel opgedrongen (goddank (!?) niet). Via zondagsschool, 
kleuterschool, lagere school, middelbare school en verdere opleidingen op min of meer dezelfde religieuze basis 
nog eens bestendigd.

Dit alles beschouw ik als hersenspoeling.

En naar mijn best langdurige ervaring gemeten, ook al gezien mijn ervaringen met vrienden en bekenden, is die 
nogal heftig en invloedrijk. 
Het heeft mij jaren en jaren gekost om me daaraan te ontworstelen. En denk daarover maar niet te min. Om 
als overwinnaar uit die worsteling tevoorschijn te komen heb je echt héél wat nodig.

Je moet dus in een alle opzichten stevig figuur zijn om niet ten prooi te vallen áán, of het prooi te blijven ván, 
conditionering.

90.  Observator 

26 Jan 2009 om 15:11 

@ E-bee 
26 Jan 2009 om 14:45 

Kennelijk geen ervaringsdeskundige, EBEE? 
Hier laat ik het dan maar bij. 
En ik wacht op je betere reacties. 
No damage done hoor!
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91.  E-bee 

26 Jan 2009 om 15:29 

Niks mis met spiritualiteit, maar niet via opgelegde despotische priesterklassen, nooit last van gehad ook van 
deze door jezuitische mindcontrol veroorzaakte afwijking ook. Het Vaticaan is een sekte, een loge. Iemand die 
nog steeds gelooft in de politiek en het systeem van democratie of welk isme dan ook, heeft zich nog nergens 
aan ontworsteld! U lijkt te denken dat uw ervaringen automatisch van toepassing zijn op anderen. Njet dus.

92.  E-bee 

26 Jan 2009 om 15:52 

Mindcontrol is een terreurvorm. Het Vaticaan is een occulte satanische loge en de kerk is een van de vele 
vormen. 
Er zijn moslimbroederschappen en Kabals en etc., etc., dus wat je gelooft, daar heeft het niet zoveel mee te 
maken. Geloof is niets, zeker weten wel. 
Daar discussieer je dan over met iemand die er aan ten prooi is gevallen maar zelfs dat niet als occult, een 
sekte of een loge herkent. Dan zeg ik: Lees de links eerst maar. Kennis heft geloof namelijk op…

93.  Rudolf Paul 
26 Jan 2009 om 16:04 

Gaat het hier nog over Demmink?

94.  Observator 

26 Jan 2009 om 20:28 

EBEE, heb je nu wel gelezen dan wel begrepen waar ik het bij herhaling over had? Wat jij schrijft in je laatste 
postings onderschrijf ik maar al te graag. Ben je niet in de war met iemand anders? 
Kennis heft het geloof op schrijf je. Hoe vaak heb ik al niet beweerd dat met de toename van kennis ‘god’ 
steeds kleiner wordt? En is dat niet precies hetzelfde, anders geformuleerd?

Beetje in de war omtrent mijn desbetreffende inzichten, goede vriend EBEE? 
En heus, ik heb geen ‘links’ meer nodig op dit gebied.

En Rudolf: Ja, in feite wel. Want alles is in alles.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« De Demmink-namenlijst van Zembla en Can Demmink-artikel Wikipedia verwijderd »
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Nieuw bewijs voor schuld van Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 20 januari, 2009 in Algemeen. 

wikipedia1.jpeg Eerder wezen we al op de delicate relatie tussen het Ministerie van Justitie en 

Wikipedia. Steeds weer blijken ambtenaren op het ministerie de verleiding om 

wijzigingen aan te brengen in de on line-encyclopedie niet te kunnen weerstaan. Vanuit het ministerie 

aangebrachte vunzigheden in het artikel over Theo van Gogh leidden in november 2007 zelfs tot een 

tijdelijk Wiki-verbod dat in januari 2008 weer werd opgeheven, aldus woordvoerder Yvo Hommes. 

Kent Hommes by the way het wiki-artikel over Joris Demmink? “Ja, dat ken ik” Q: “Waarom 

corrigeert niemand op Justitie dat artikel als alle pedo-informatie erin onjuist is?” A: “We maken 

steeds onze eigen afweging alvorens we richting media iets ondernemen. Ik kan hier verder geen 

commentaar op geven.” Q: “Maar ziet u het als voorlichter als uw plicht de reputatie van uw SG te 

beschermen en onjuiste beschuldigingen over hem te corrigeren?” A: “Nogmaals, geen commentaar!” 

Q: “Maar als het zo zou zijn dat er op Wikipedia een stuk staat waarin uw baas wordt beschuldigd van 

misbruik van minderjarigen en dat stuk is geheel en al bij elkaar gelogen, dan moet u toch ingrijpen? 

Het zou toch plichtsverzuim van de ergste soort zijn als u als voorlichter dergelijke extreme 

beschuldigingen tegen uw baas laat rondzingen op de belangrijkste on line-informatiebron als ze 

apert onjuist zijn?” 

A: “Geen commentaar”. Q: “Maar zijn de beschuldigingen dan soms wel juist? Is Joris Demmink een 

misbruiker van minderjarigen? Grijpt u daarom niet in?” A: “Het wordt eentoning: geen commentaar!”

Als De Volkskrant schrijft dat minister Hirsch Ballin 59 is in plaats van 56 (ik zeg maar wat), dan 

komen de voorlichters van Justitie dus wel in actie, maar als de hoogste man van het ministerie 

wordt beschuldigd van misbruik van minderjarigen, dan laten ze dat lekker lopen? Is dat geen de 

facto schuldbekentenis? Sterker: het medium Wikipedia is er nu juist op gebaseerd dat mensen die 

ergens alles vanaf weten fouten herstellen zodat de gebruiker steeds kan beschikken over informatie 

van optimale kwaliteit en actualiteit! En niemand van Justitie herstelt de ‘fout’ dat Demmink een 

zedencrimineel is? Dan is hij dat dus! De mensen van Justitie, zo blijkt steeds weer, weten de weg 

binnen Wikipedia uitstekend te vinden en zijn ‘technisch’ dus uitstekend in staat het huidige artikel te 

vervangen door een stuk waarin de loftrompet wordt afgestoken over Joris Demmink! Maar dat doen 

ze niet!

Nog niet zo lang geleden kwam aan het licht dat voorlichters van SoZaWe zelfs bereid bleken de wet 

te overtreden door ‘in te breken’ in de computers van de GPD om de reputatie en het beleid van hun 

minister (Donner) te beschermen. Maar de voorlichters van Justitie doen zelfs niets als het compleet 

legaal is de meest weerzinwekkende informatie over hun baas te corrigeren?  No further questions, 

your honour! Laat maar uitrukken die arrestatiewagen naar de Riouwstraat 13 te Den Haag waar de 

criminele verkrachter van weerloze minderjarigen zijn residentie heeft!

  

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/1429/nieuw-bewijs-voor-schuld-van-joris-demmink.html (1 of 5) [3/11/2009 1:20:07 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1427/kees-driehuis-over-zaak-can-geen-mening.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1431/totale-paniek-bij-hysterie-rond-obama.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/wikipedia1.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/wikipedia1.jpeg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink
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


Nieuw bewijs voor schuld van Joris Demmink at Klokkenluideronline

15 Reacties op “Nieuw bewijs voor schuld van Joris 
Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Verbeet 

20 Jan 2009 om 15:58 

Tsja Micha, en nu?

2.  Verbeet 

20 Jan 2009 om 15:59 

Is dit de grote ontwikkeling die je een week geleden in antwoord op mijn bijdrage aankondigde?

3.  E-bee 

20 Jan 2009 om 16:34 

De overheid en de verhouding met de relatieve waarheid is corrupt. Het gaat dus om het aan het licht brengen 
en onthullen hoe ze werken. Ik denk dat ze meer via andere informatiebronnen werken en vooral niet-
informeren, zoals hier het voortdurend het geval is. Dan is het zover, zoals bij Demmink en dan komt HB die 
zegt: Het is gewoon niet waar! Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, als je vriendjes bij de politie, gemeente 
of rijk zitten kan alles. Zal later nog een voorbeeld proberen te geven van de gemeente Amsterdam. 
Nou is Wikipedia niet meer dan een gekleurde bron van informatie, als men linkt aan Wikipedia neem ik een 
artikel al niet zo erg serieus meer. Wellicht is dat bij justitie ook zo.

4.  Morkhoven 

20 Jan 2009 om 18:42 

Kinderpornozaak Zandvoort - zaak Demmink

Aan de heer J. Boeykens

Email: werkgroepmorkhoven@gmail.com 

datum 20 januari 2009

betreft antwoord op uw geschrift van 4 januari 2009 

Geachte heer Boeykens, 

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden geschrift van 4 
januari 2009 inzake kinderpornozaak Zandvoort – zaak Demmink, ter kennis is gesteld van de vaste commissie 
voor Justitie. 

De leden van deze commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun beschouwingen te 
betrekken. 

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van 20 januari 2009 
voor kennisgeving is aangenomen. 

De plv. griffier van de Eerste Kamer der

Staten-Generaal, 

Drs. Hester Menninga

5.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 20:18 

Leg deze curieuze zaak eens voor aan de raad van kerken (haha) en de imams. Wellicht kan vanuit die hoek de 
wereldlijke macht een impuls krijgen.

Vooral de islamitische hoek moet zich interesseren voor de normen en waarden van onze leiders en 
hooggeplaatsten. Welk een koren op de molen van de imams…

6.  RuudHarmsen 

20 Jan 2009 om 22:02 

Dit is nu eens een artikel van Micha Kat waar ik het helemaal mee eens ben. 

Ondertussen de tussenstand van mijn indringende twee mails aan bijna 150 Tweede Kamerleden (minus de 
paar die geen vermeld e-mailadres hebben), nog eens herhaald vanaf een andere afzender wegens mogelijke 
quirks met hun mailserver: 

Bezoekers

●     8 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165407 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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HELEMAAL NIETS!!

Dat kan toch niet? Dan is er toch iets niet in orde met die Kamer? Worden die dan ook alle 150 gechanteerd, 
omgekocht of bedreigd, net als Kees Driehuis en medewerkers?

En dan, dames en heren door ons bij vergissing gekozen Kamerleden, zo’n beschuldiging van mij laat je toch 
niet zomaar over je kant gaan, als het helemaal niet waar is, of wel soms? Dus morgen graag even die 
fractiestandpunten over Demmink naar mij mailen. Dank u.

7.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 23:24 

Doen de comments het weer?

We zouden deze curieuze zaak eens aan een niet-wereldlijk leider/instituut kunnen voorleggen. Niet de RK kerk 
uiteraard of haar derivaten…maar b.v. aan de moslimmmmssss….

Als het echt een jezuietenbende is die de verdere ontwikkeling van deze kwestie in de weg staat, dan is dat 
koren op de molen van een paar felle imams die ons land (helaas) rijk is. 

Zo’n islamitische splinter kun je echter aardig mobiliseren. Informeer zo’n imam over de situatie en vraag hem 
om een publieke uitspraak te doen. Moet niet echt moeilijk zijn lijkt me.

En aangezien de hele islamitische wereld naar zo’n goof luistert, heb je in ieder geval bijna een miloen mensen 
op de hoogte gebracht, iets wat de gemiddelde krant niet wil doen.

8.  pedorechter 

21 Jan 2009 om 09:23 

@Rabarberke

Zo’n imam zal zeggen: doet hij het met minderjarigen…? Nou en? Wij kennen iemand die daar ook wel raad 
mee wist.

9.  Verbeet 

21 Jan 2009 om 10:10 

Micha, het ziet ernaar uit dat reageren op je laatste bijdrage (21 januari) “Totale paniek bij hysterie rond 
Obama” niet meer mogelijk is. Er staat daar op dit moment 1 reactie. Mijn bijdrage kan ik niet uploaden. Is er 
iets gaande?

10.  BL 

21 Jan 2009 om 11:55 

Als Demmink wordt “geofferd” en er werkelijk een onderzoek komt en schuldig wordt bevonden, dan richt de 
media/politiek/justitie zich alleen op Demmink en wordt er verder niks gerept over een (internationaal) netwerk 
van hooggeplaatste pedo’s. Wellicht is Demmink een zwakke schakel die best mag vallen zolang de rest buiten 
zicht blijft. 
Ik kan me voorstellen dat de bovenste kringen hier baat bij hebben.

11.  karin 

21 Jan 2009 om 15:41 

Offtopic maar ik weet het niet op een andere manier te doen.

Frank Black superspeurder, we zijn op zoek naar een aflevering van Barend en van Dorp uit 1994 waarin Peter 
R De Vries en Frank L in zaten!!!!!!

Make my day

Liefs Karin

12.  De Mink 

21 Jan 2009 om 23:38 

Tsja, wat kan een mens hier nou weer mee.

[situatie 1: niemand binnen justitie past de inhoud van Wiki aan] 
“Zie je wel! Justitie grijpt niet in, neemt Demming niet in bescherming en bevestigt daarmee de tekst op 
Wikipedia. Kom maar op met die schuldbekentenis!”

[situatie 2: justitie wijzigt de inhoud van Wiki wel] 
“Zie je wel! Justitie grijp in en neemt Demmink dus in bescherming! Demmink heeft iets te verbergen blijkbaar. 
Kom maar op met die schuldbekentenis!”

Sorry Micha maar dit is waardeloze journalistiek en pure gisserij bij gebrek aan echte argumenten.

Het hele feit dat je Wikipedia in verband brengt met bewijsmateriaal, toont al aan dat dat bewijs -helaas- niet 
zo solide is. Ik heb ooit op de middelbare school, van een zekere mijnheer Kat, geleerd dat je internet nimmer 
als serieuze bron dient te gebruiken…
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13.  Blogsom 

25 Jan 2009 om 11:18 

@Karin bij deze een aantal linkjes, je moet zelf je vraag intoetsen en zie daar meer dan 10 pagina’s: 
voor barend en van dorp 1994 met peter r. de vries en frank l.: 1.519.705 pagina’s op 441 sites. 

Opmerking: De volgende woorden zijn te algemeen en werden overgeslagen: en van de en 

De Ochtenden Series: Indonesië - Nederlands-Indië 
Jeroen Wielaert bezocht het getroffen dorp met de Indonesische historicus Rushdie Hoesein en ontmoette er 
een overlevende. … Peter Hoogendijk over zijn documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’ OVT 12 nov 2006 uur 2 (13 
min.) Een gesprek met Peter Hoogendijk, maker van de documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’. … 
De Ochtenden - http://www.ochtend…dossiers/24215010/ - 9.365 documenten 
15 nov 1998 - 17.504 woorden - gevonden woorden: barend, dorp, 1994, met, peter, r, frank, l 

Boeken Dossiers: Indonesië - Nederlands-Indië 
Jeroen Wielaert bezocht het getroffen dorp met de Indonesische historicus Rushdie Hoesein en ontmoette er 
een overlevende. … Peter Hoogendijk over zijn documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’ OVT 12 nov 2006 uur 2 (13 
min.) Een gesprek met Peter Hoogendijk, maker van de documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’. … 
Boeken - http://boeken.vpro…dossiers/24215010/ - 5.363 documenten 
15 nov 1998 - 17.845 woorden - gevonden woorden: barend, dorp, 1994, met, peter, r, frank, l 

Noorderlicht Webdocs: Indonesië - Nederlands-Indië 
Jeroen Wielaert bezocht het getroffen dorp met de Indonesische historicus Rushdie Hoesein en ontmoette er 
een overlevende. … Peter Hoogendijk over zijn documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’ OVT 12 nov 2006 uur 2 (13 
min.) Een gesprek met Peter Hoogendijk, maker van de documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’. … 
Noorderlicht - http://noorderlich…dossiers/24215010/ - 7.186 documenten 
15 nov 1998 - 17.844 woorden - gevonden woorden: barend, dorp, 1994, met, peter, r, frank, l 

Sterren.nl - Talent : manfred 
Andere hoogtepunten zijn optredens bij Barend en van Dorp met … 
Voor alle fans - http://www.voorall…1[colrows]=1×1 - 16.464 documenten 
18 mrt 2007 - 867 woorden - gevonden woorden: barend, dorp, 1994, met, peter, r, frank, l 

Winkel 
De VPRO neemt haar publieke taak op een eigenzinnige manier serieus. Zij kiest nadrukkelijk voor programma’s 
en onderwerpen die door de andere omroepen vergeten worden. 
VPRO Winkel - http://www.vpro.nl…roduct?id=28915987 - 1.382 documenten 
7 jan 2009 - 1.700 woorden - gevonden woorden: barend, 1994, met, peter, r, vries, frank, l 

Radio5 - Je voelt je thuis! 
Een half uur later kwam Radio Vrij Vlaanderen met een enorme wagen het dorp binnen rijden. … Wij houden uw 
op de hoogte.m.v.g. Barend P.R. Pindroad Records. … 
Radio 5 - http://www.radio5.nl/page/artikel/289 - 75 documenten 
16 nov 2008 - 6.899 woorden - gevonden woorden: barend, dorp, met, peter, r, vries, frank, l 

Zomergasten - Artikelen - PAYS BAS 
Barend en Van Dorp, die indertijd een stamtafel bestierden die abusievelijk voor de wereld werd aangezien. … 
Ook de populariteit van misdaadprogramma’s als die van Peter R. de Vries maakt deel uit van die 
cultuuromslag. … 
Zomergasten - http://www.vpro.nl…rtikelen/39825893/ - 13.574 documenten 
24 jul 2008 - 3.697 woorden - gevonden woorden: barend, dorp, 1994, met, peter, r, vries, l 

Loverboys - Aflevering - Gids - Nederland 2 
bekijk overzicht In deze aflevering van MAX Maakt Mogelijk gaan we naar Casa MAX Boekarest in Roemenië om 
te kijken hoe het staat met de renovatie van het tehuis. … Ook Peter R. de Vries doet een boekje open over de 
werkwijze van justitie. … 
Nederland 2 - http://www.nederla…/loverboys/9495374 - 19.711 documenten 
16 jan 2009 - 4.946 woorden - gevonden woorden: dorp, 1994, met, peter, r, vries, frank, l 

NPS - MetMichiel - detail 
Peter donderdag 8 januari om 10:05 … Groeten, Barend … Wat een s u p e r g e w e ld i g f a n t a s t i s c h - l 
e u k e manier om zo het nieuwe jaar in te luiden! … GEM = Gwen En Megan (en Jitske (A)) -Xx- (L) Gwen (die 
de liefste vriendin ooit is als ze dit wint en met Jitske en Megan naar Michiel en GEM mag ! … 
Met Michiel - http://www.metmich…michielmet/777533/ - 8.193 documenten 
11 dec 2008 - 10.922 woorden - gevonden woorden: barend, met, peter, r, vries, frank, l 

/Geschiedenis Dossiers: Indonesië - Nederlands-Indië 
Jeroen Wielaert bezocht het getroffen dorp met de Indonesische historicus Rushdie Hoesein en ontmoette er 
een overlevende. … Peter Hoogendijk over zijn documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’ OVT 12 nov 2006 uur 2 (13 
min.) Een gesprek met Peter Hoogendijk, maker van de documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’. … 
Geschiedenis - http://geschiedeni…dossiers/24215010/ - 8.979 documenten 
15 nov 1998 - 14.287 woorden - gevonden woorden: dorp, 1994, met, peter, r, frank, l

14.  Blogsom 

25 Jan 2009 om 11:21 

…wel zo te zien doen linkjes het niet. 
Dan moet je zelf intoetsen: barend en van dorp 1994 met peter r. de vries en frank l. 
in het link: 
http://portal.omroep.nl/?pk=omroep.
nl_omroepnl_nettensites&site=&omroep=&zender=&thema=&sort=&pl=10&qr=&nav=aoapfBsHEbGgZnW

15.  RuudHarmsen 

25 Jan 2009 om 12:35 
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Micha Kat meldde: 
=== 
[…] aldus woordvoerder Yvo Hommes. Kent Hommes by the way het wiki-artikel over Joris Demmink? “Ja, dat 
ken ik” Q: “Waarom corrigeert niemand op Justitie dat artikel als alle pedo-informatie erin onjuist is?” A: “We 
maken steeds onze eigen afweging alvorens we richting media iets ondernemen. Ik kan hier verder geen 
commentaar op geven.” 
/===

Inmiddels blijkt http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink juist wel vrijwel volledig gestript, zodat er nu 
slechts een “beginnetje” (Engels: stub) over is. Zou wel interessant zijn wie het gedaan hebben: 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joris_Demmink&action=history

Gisteren 24 januari en daarna tot diep in de nacht grote ijver van enkele mensen, een betere zaak waardig.

Laat een reactie achter
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1.  Observator 

16 Nov 2008 om 21:08 

Ik begrijp nu het probleem van Hirsch Ballin, en ook dat van zijn voorganger Donner. 
Je kunt bij Joris aan de bel trekken wat je wilt, thuisgeven zal hij nooit. 
Enige druk uitoefenen zou wél helpen in dit opzicht. 
Maar vermoedelijk zit het draadje los en helpt ook dát niet.

2.  Jos 

17 Nov 2008 om 01:49 

LOL, als dit maar niet de ondergang van de hyves betekend…. kan me goed voorstellen dat Joris gaat dreigen 
een procedure tegen hyves aan gaat spannen hierom…

3.  RuudHarmsen 

17 Nov 2008 om 09:41 

De hyves heeft nu op 15 na 4000 leden! 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

4.  Dr. Quantum 

17 Nov 2008 om 11:56 

Dat zal Joris niet leuk vinden LOL

5.  Jos 

17 Nov 2008 om 15:41 

Mijn voorspelling komt uit, de hyves is gelijk weer geblokkeerd…

6.  Maryke 

17 Nov 2008 om 15:55 

Hoe wil hij ruim 4000 hyvers, en de rest, aanklagen dan? Hihi, voor smaad en laster zou kunnen, haha zie je de 
papierstapel al??

Ik wil ook zo’n sticker :)  
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Klopt Jos en niet alleen wij…zo zie je maar, we komen te dichtbij…

7.  M. 
17 Nov 2008 om 18:08 

Oei, dat zal hij niet leuk gevonden hebben :-D

8.  ger 

17 Nov 2008 om 19:38 

Sticker is al weg.

Was zeker de winterschilder (subsidie)

9.  AIRVD 

17 Nov 2008 om 20:25 

Die instanties doen aan ‘hinderlijk volgen’. Beter bekend als electronic groepstalking. Misschien moeten wij dat 
met z’n allen bij Demmink doen zodat rechtvaardigheid geschied.

10.  AIRVD 

17 Nov 2008 om 20:31 

Onder het mom van een complot zit Demmink gewoon nog op z’n plaats in dit rotte landje. En dat hypocriete 
zooitje justitie medewerkers slikt dat als zoete koek. In het filmpje konden we al zien hoe ze kropen voor hun 
baas, laat staan dat ze een slechte gedachte over hem durven hebben. 
En de politiek? Die wordt de mond gsnoerd met de smoes dat het allemaal een complot is. Zelfs een land als 
Zimbabwe had zoiets niet geslikt. Politiek Den Haag wel, die marcheert maar al te graag mee achter Der Führer.
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« Demmink-advocaat Knijff bij NOVA Runderkamp-papers: extended version »

Justitie: “We hebben niets toe te voegen”
Gepubliceerd door Micha Kat 18 november, 2008 in Algemeen. 

justitie.jpeg Vandaag sprak uw webmaster met woordvoerder Yvo Hommes van Justitie. Hij had 

enkele vragen over de SG Joris Demmink van wie vaststaat dat het een criminele 

pedofiel is. Vaststaat? Jazeker, Demmink heeft het immers zelf toegegeven. Tegen Frank Hitzert van 

Panorama en Henk Krol van de GayKrant heeft Demmink schuld bekend. Dit is de cruciale passage uit 

de Runderkamp-papers: De kwetsbaarheid van de topambtenaar, zo was gebleken in het 

privégesprek achter gesloten deuren, zit hem er in dat hij met zijn clubbezoeken in Praag niet kan 

uitsluiten dat hij ooit met een minderjarige geslapen heeft. Hij is er nooit bewust op uit geweest, 

maar kan het niet uitsluiten. Hij zou ook hebben gezegd, probeer ik te checken bij de Journaalbron, 

dat hij niet altijd om de leeftijd heeft gevraagd. Ook dat beaamt de bron. Dat heeft Demmink gezegd 

toen het gesprek ging over Fons Spooren. Demmink kon zich het argument van Spooren dat hij nooit 

om de leeftijd van de jongensprostitué’s had gevraagd heel goed voorstelen. Demmink kan niet 

uitsluiten dat hem hetzelfde is overkomen. Ik had de volgende vragen voor Hommes:

*Is het geen merkwaardige situatie dat het hele ministerie weet heeft van weerzinwekkende delicten 

gepleegd door de SG? Hoe kan de SG in deze omstandigheden zijn gezag behouden?

*Heerst er een sfeer van angst en intimidatie op het ministerie zoals blijkt uit ondermeer aflevering 2 

van Joris Demmink the Movie, Fear? Waarom neemt Justitie niet het initiatief tot waarheidsvinding? 

*Waarom ontkent Demmink niets van de aanhoudende aantijgingen? Waarom kunnen de 

beschuldigingen niet worden ontkracht? Waarom geeft Demmink nimmer weerwoord en duikt hij al 

tien jaar weg voor de media?

*Uit het interview met advocate Adele van der Plas (deel 4 van Joris Demmink the Movie, Blackmail) 

blijkt dat zowel de minister, Hirsch Ballin, als de staatssecretaris, Albayrak, in Turkije op de hoogte 

zijn gebracht van de zaak-Demmink, Ballin zelfs door zijn Turkse collega. Is dit te verifieren 

(wederhoor!) bij de bewindslieden zelf?

*Demmink zou chantabel zijn vanuit zijn pedofiele excessen. Advocate Van der Plas noemt deze 

situatie ‘levensgevaarlijk’ voor Nederland. Is dit geen reden te meer voor het Ministerie in deze zaak 

de waarheid zo snel mogelijk aan het licht te brengen?

Helaas weigerde Hommes elke vraag te beantwoorden. Het is niet te geloven. De positie van het 

ministerie in de Demmink-zaak is nog altijd dat wordt verwezen naar de antwoorden op kamervragen 

over de kwestie van juni 2007 die er om kort te gaan op neerkomen dat wordt gesteld dat er ‘geen 

begin van juistheid’ bestaat in de aantijgingen tegen Demmink. “Daar hebben we niets aan toe te 

voegen” aldus Hommes. ‘Geen begin van juistheid’…….. let’s see what happens…..
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16 Reacties op “Justitie: “We hebben niets toe te 
voegen””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wim Heitinga 

18 Nov 2008 om 00:35 

De heren politici en ambtenaren schijnen te vergeten dat ze in dienst zijn van de burger. 
Het zijn diezelfde burgers die hun riante salaris betalen. 
Maar het mogen duidelijk zijn, de door ons vorstelijk betaalde ambtenaren zijn geenszins van plan 
verantwoording af te leggen voor vermeende misdaden. 
Zelfs nette journalistieke vragen, zoals hierboven, worden botweg genegeerd. 
De ‘macht’ in Nederland laat zich niet controleren en is daardoor corrupt. 
Dit is de zoveelste dikke middelvinger van de overheid richting burger.

2.  E-bee 

18 Nov 2008 om 08:15 

Van de driehoek in Amsterdam zijn met name de korpsbeheerder en justitie in ieder geval een lachertje die de 
afgelopen jaren formeel heeft samengewerkt(onder meer) met de wegens een delict veroordeelde eigenaar van 
het frauderende beveiligingsbedrijf TSAP, Marvin Irion, middels het met vele miljoenen(?) gesubsidieerde 
justitievehikel SAOA.(dir. Job Cohen!) Die strafbladhouder/directeur is nu verwijderd maar diens straatcoaches 
zijn regelmatig betrokken bij onregelmatigheden al was het maar omdat de huidige creatief boekhouder/
directeur van TSAP, Erwin O. zijn eigen personeel oplicht middels verduistering, fraude en valsheid in 
geschrifte. Het geld blijft verduisterd voor de vele straatcoaches die werden opgelicht. Het is de macht der 
corruptie die dit mogelijk maakt en het is algemeen.

3.  Observator 

18 Nov 2008 om 09:56 

Het is een regelrecht schandaal dat er op correcte vragen niet geantwoord wordt. Blijkbaar zijn er hogere 
belangen geknoopt aan aan die van Demmink. Ik ben geneigd die ook in de -wat men dan noemt- allerhoogste 
kringen te vermoeden.

Wat me nog het meest verontrust is dat deze zaak, die toch langzamerhand voor heel wat Nederlanders bekend 
moet zijn, dat deze zaak dus niet leidt tot bovenmatige afname van al of niet uitgesproken steun aan de 
partijen die, zo niet de waarheid verduisteren, dan toch wel een normale rechtsgang blokkeren. 
Zoals helaas blijkt uit diverse politieke peilingen.

Over de diverse media zullen we het maar niet eens meer hebben.

4.  RuudHarmsen 

18 Nov 2008 om 10:12 

Micha Kat: 
=== 
Uit het interview met advocate Adele van der Plas (deel 4 van Joris Demmink the Movie, Blackmail) blijkt dat 
zowel de minister, Hirsch Ballin, als de staatssecretaris, Albayrak, in Turkije op de hoogte zijn gebracht van de 
zaak-Demmink, Ballin zelfs door zijn Turkse collega. Is dit te verifieren (wederhoor!) bij de bewindslieden zelf? 
/===

Kamerleden hebben de grondwettelijke bevoegdheid dat te verifiëren. Maar ja, de Kamer is een tandeloze 
leeuw. De Kamer vraagt niks en doet niks, dat is al jaren bekend.

5.  E-bee 

18 Nov 2008 om 10:32 

@Observator. 
Alom worden er ronduit moreel gestoorden aangesteld op functies als korpsbeheerders, bij Justitie, en op 
andere sleutelosities, ook in de politiek blijkt wel uit de geschiedenis van NL en het embargo op vragen over 
justitie in deze schertsdemocratie van een schaduwregering. En bv de aanstelling bij de Telegrof van een vaag 
societyfiguur die eindverantwoordelijke is en het volk bezig houdt met triviale zaken en niet te vergeten, het 
mediakanon wat op muggen schiet, PRdeV, dragen niet bij tot enige bewustwording in een breder verband. 
Natuurlijk worden zij beschermd door HB en JPB, u en ik zouden zich op lagere posities al moeten 
verantwoorden. Alle aandacht is nu gericht op Demmink uiteraard maar met hem is het probleem niet opgelost. 
Maar het zou een heel mooi begin zijn.

6.  Rudolf Paul 
18 Nov 2008 om 10:53 

@ Observator 
Quote:’Blijkbaar zijn er hogere belangen geknoopt aan aan die van Demmink. Ik ben geneigd die ook in de -wat 
men dan noemt- allerhoogste kringen te vermoeden.’

Zouden er foto’s of filmpjes bestaan van Prins Claus die seks heeft met een minderjarig jongetje? Zoiets? 
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Wat kan Demmink in het bezit hebben of kunnen weten waarmee hij macht heeft over Hirsch Ballin, Donner, 
Balkenende, de koningin… noem maar op?

7.  Observator 

18 Nov 2008 om 10:58 

Ja, E-bee, het gaat hier kennelijk inderdaad niet om een incident. 
Het is een nationaal probleem. 
En ernstiger nog, zo dat kan, hoewel er vooralsnog veel onder de pet blijft, acht ik het vooral ook een 
internationaal probleem te zijn.

Het ‘incident’ Demmink oplossen althans -dan wel- duidelijk maken zou een sneeuwbal-effect kunnen hebben, 
of laten wij zeggen een domino-effect. 
En dat ‘gevaar’ (voor wíe allemaal?) is men krampachtig aan het bezweren. Dát is mijn lekenmening.

8.  Observator 

18 Nov 2008 om 11:10 

Wat jij suggereert, Rudolf Paul, zou zo maar eens op waarheden kunnen berusten. En hoe langer men weigert 
‘de zaak Demmink’ in onderzoek te nemen, hoe sterker en wijdverbreider de vermoedens zullen worden.

Vreemd is ook dat er zélfs in dit geval van niemand uit de T.K. ook maar enig werkelijk initiatief uitgaat, zoals 
Ruud Harmsen ook al aangeeft. Leeft men daar (al jaren inderdaad) onder de doem van merkwaardige ‘normen 
en waarden’ die met vormen van corruptie te maken hebben?

9.  E-bee 

18 Nov 2008 om 13:45 

@Observator. 
De internationale ontwikkelingen worden feilloos weerspiegeld in de NL samenleving, dat kan je wel aan 
gristenen overlaten, amon. Degenen die hier gewetenloos bevelen kunnen uitvoeren zijn allang geleden in 
stelling gebracht en staan al in de voorste linies. Voor wat er(weer) komen gaat.

10.  ger 

18 Nov 2008 om 14:27 

Mijn vragen: 
- waar zijn de bewijzen tegen Joris D 
- horen we nog wat van die Turkse journalist die even geleden 
niet naar Nederland mocht afrijzen; hoe zit dat

11.  Pierre Lebon 

18 Nov 2008 om 15:04 

De situatie rondom de doofpot van Joris Demmink neemt zulke proporties aan, dat we mogen verwachten dat 
Christen Democraat *kuch* Ernst H.Ballin en zijn voorganger Herr Donner zelfs de andere kant zullen uitkijken 
als we Demmink op film zouden hebben met zijn broek op zijn knieën terwijl hij een minderjarige pijpt. 
Het lijkt wel alsof we in dit land geregeerd worden door een criminele organisatie.. En ons ondertussen een 
normen en waarden programma door onze strot willen duwen. 
i n t e g r i t e i t ?? nooooit van gehoord

12.  Henderik Haverkamp 

18 Nov 2008 om 15:40 

In de CV van Demmink staat “studie NATO Defensie College te Rome”. 
http://www.parlement.com/9291000/biof/17577

-Wie weet iets over die club? 
-Wie weet iets over de zeven bijbanen die de heer Demmink heeft, maar nergens te vinden zijn? Kunnen die 
met Wet Openbaarheid Bestuur boven water komen? 
http://www.elite-research.org/home5.htm

Het trans-atlantische is een netwerk zijn die Demmink met Ernst HB deelt, naast het gewone werk is er 
lidmaatschap van het Algemeen bestuur van de Atlantische Commissie 
http://hirschballin.cda.nl/cv.aspx?amp;language=nl-NL 
http://www.atlcom.nl/site/Nieuws/

Heeft natuurlijk niets met transatlantische kopstukken te maken, maar rond het NATO hoofdkwartier zijn 1988 
1.300 minderjarigen verdwenen

13.  Henderik Haverkamp 

18 Nov 2008 om 15:41 

Link verdwijningen Brussel: 
http://www.forum.atlantis2012.com/viewtopic.php?f=45&t=55

14.  Wim Heitinga 
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18 Nov 2008 om 15:49 

@Pierre Lebon 
”Het lijkt wel alsof we in dit land geregeerd worden door een criminele organisatie.. En ons ondertussen een 
normen en waarden programma door onze strot willen duwen.”

Haha. Een waardencatalogus. Gepresenteerd en aan de burger opgelegd door een stelletje moreel corrupte 
onbenullen. 
Misschien een goed idee als Guusje het eerste exemplaar publiekelijk aanbiedt bij Jorris Demmink.

Overigens schreef ‘vrind’ Fleischbaum er gisteren een verrassend goed topic over. 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/11/hardwerkend_nederland_op_bijscholingscursus.html

15.  E-bee 

18 Nov 2008 om 16:24 

Het overstijgt het woord criminele organisatie al ruimschoots en het lijkt niet alleen maar zo. Het gaat al met 
rasse schreden. De samenleving omsmeden naar “Het Rijnlands model” van JPB dient dan ook met de grootste 
argwaan bezien te worden alsmede de vermoedelijke achtergronden( en historie, wed. Rost van Tonningen?) 
die er aan ten grondslag ligt(.) De lange termijn agenda van de Bilderbergconferenties ligt in dat vlak. Ware er 
nou niet voortdurend sprake van misstanden bij justitie, pedofielen en kinderverdwijningen waar naar 
aantoonbaar slecht/geen onderzoek werd/wordt verricht, vooral in geval van betrokkenheid van 
overheidspersoneel danwel gelieerd aan de elite, dan zou de reductie van een overpopulatie evt. nog wel op 
morele gronden hebben kunnen plaatsvinden. Op basis van goede wil en/of methodiek. Gezien wat nu allemaal 
plaatsvind in de “samenleving” en degenen die dit “leiden” en dienen te “controleren” en kennelijk in een 
Rijnlands model aan de achterban en den volke netjes door de strot willen gaan douwen, inclusief nog meer 
lieden op sleutelposities als ene Demmink, lijkt me dat wel uitgesloten. Maar ja, als die inmiddels al op de 
hoogste troon van justitie zit(ten) dan is het niet meer van: “lijkt me”, maar al van een nauwelijks te bevatten 
realiteit geworden. Geregeerd werden we toch al niet meer. Embargo,s…

16.  ger 

19 Nov 2008 om 21:44 

Het is mij allemaal helder; het is shit by Justice.
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Sjuul Paradijs handlanger van de Staat?
Gepubliceerd door Micha Kat 10 oktober, 2008 in Algemeen. 

fiscus.jpeg We ontvingen vandaag de volgende melding:

1984: censuur op Geenstijl en op telegraaf.nl

Enkele maanden geleden voegde ik het woord ‘belastingstaking’ toe als reactie onder een of ander 

schandaal dat op Geenstijl.nl vermeld werd. Tot mijn verbazing bleek het berichtje binnen enkele 

uren ‘weggejorist’, oftewel gewist door webmaster Joris von Loghausen.

Zowel in de periode daarvoor als in die daarna zag ik ‘belastingstaking’ met regelmaat toegevoegd 

worden op Geenstijl, maar toen ik er enkele uren geleden op zocht binnen de website kreeg ik nul op 

mijn rekest (“Je zocht op belastingstaking maar dat was nou niet direct een term die op deze site te 

vinden is”).

Vreemd, het woord wordt dus systematisch gewist door dit zogenaamde icoon van het vrije woord.

De Telegraaf, eigenaar van Geenstijl, maakt het zo mogelijk nog bonter. Begin juni stond in die krant 

en op Telegraaf.nl een interview met Emile Ratelband waarin de man nogal stevig van leer trok tegen 

de Nederlandse staat  (“De overheid was al een gezwel, maar het is nu een kankergezwel geworden”). 

Vrij snel na plaatsing was dit artikel reeds verdwenen van hun website, waarop wél allerlei andere 

artikelen over Ratelband te vinden zijn.

Het lijkt er sterk op dat de overheid – vooralsnog onmachtig om het internet te verbieden – besloten 

heeft tot een ‘beïnvloedingsoffensief’ via ogenschijnlijk onafhankelijke nieuwsbronnen. Het 

belangrijkste personage uit het boek ‘1984′ werkt trouwens op een overheidsafdeling die zich 

bezighoudt met het ‘aanpassen’ van actuele en historische bronnen…

door xxx

Website: www.poliziek.blogspot.com 

IP: xxx

Zie voor een uitgebreid portret van Sjuul Paradijs HetVrijeVolk.
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Sjuul Paradijs handlanger van de Staat? at Klokkenluideronline

1.  AIRVD 

10 Okt 2008 om 13:00 

Geenstijl is een front van een Geheime dienst. Telegraaf heeft ook connecties met Geheime Diensten (NATO 
diensten). Van Elsevier was het ook geen geheim dat voormalige hoofdredacteur connecties had met 
Amerikaanse diensten. 
En blijkbaar wordt de Telegraaf nu ook gecensureerd (door de RVD?). 
Doublespeak en doublethink moet natuurlijk het tegendeel bewijzen (over 1984 gesproken). 
In 1984 konden ze al gedachtelezen. 

Over Geenstijl heb ik zelf nog een artikel geschreven:

http://airvd.wordpress.com/ (3e artikel)

Een uitgebreidere analyse over propaganda- en haatkanaal Geenstijl zal nog volgen.

2.  E-bee 

10 Okt 2008 om 17:02 

Sjuul Paradijs lijkt wel uit het grote Nix te komen. Het verband zal hier wel Demmink zijn, lijkt mij, en hun 
rechtenachtergrond. Wijntje gaat goed samen met Trijntje, wie weet is het wel een grote Regelneef met al die 
feestjes. Maar hoe je dan weer hoofdredacteur van de Telegrof wordt is mij onduidelijk, tenzij als vergaarbak 
van gevoelige informatie die weer kan worden gebruikt. Past wel bij die krant.

3.  AIRVD 

10 Okt 2008 om 17:45 

Even nog een reactie op je artikel op het Vrije Volk: 
De minerva studentenclubje *kots* is volgens mij maar een klein netwerkje voor in je studentenijd, het is een 
opstapje naar het echte grote netwerk. Waar natuurlijk Demmink etc. allemaal lid van zijn.

En als de man zo graag van wijnproeven houdt is hij misschien ook wel lid van invloedrijdje clubje Societeit de 
Witte. Dat de Witte invloedrijk is in Den Haag schrijft voormalig minister Sorgdrager in haar boek 
“Ongeschreven wetten”. Voor de rest een saai boek overigens.

4.  Kantklosser 

10 Okt 2008 om 22:28 

DEMMINK, J. , geboren 11-12-1947 
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en 
Vreemdelingenzaken, 
Directeur-Generaal 
TEVENS 
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI), 
Voorzitter-Lid (JU) 
INFO 
Woonplaats Den Haag 
Lid van de litteraire Sociëteit “De Witte” te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
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« Sjuul Paradijs: 100 kilo belangenverstrengeling Haider wilde ‘afschaffing van de banken-mafia’ »

Pedograaf Maurice Lippens nu definitief paria
Gepubliceerd door Micha Kat 13 oktober, 2008 in Algemeen. 

lippens3.jpeg Waar is Maurice Lippens, tot voor twee weken nog de machtigste man van Fortis 

en koning van ondernemend Belgie? De pedograaf kan zich in Belgie niet meer 

vertonen zonder gevaar voor eigen leven. Begin deze maand kwam in het nieuws dat hij er bij 

Belgacom is uitgekegeld en thans lezen we dat hij ook zijn positie als ‘moreel geweten’ en ‘wetgever’ 

van ondernemend Belgie heeft moeten opgeven: hij is ook zijn positie in de raad van bestuur van 

Guberna -een Belgische ‘kenniscentrum en netwerk voor bestuurders en ondernemingen’- kwijt, zo 

meldt de Belgische pers, zij het schoorvoetend.  Lippens genoot in Belgie ondermeer bekendheid als 

de ‘Belgische Tabaksblat’ met zijn ‘code Lippens‘ die hij zelf overigens op flagrante wijze overtrad. In 

het belang van Fortis, zo werd toen gezegd. Op dit moment is de enige bekende functie van Lippens 

nog: bestuurslid van het Kindermuseum.  Amper drie maanden geleden probeerden Lippens en zijn 

advocaat de webmaster nog via sommaties op hoge poten te intimideren; thans is de man zelf zo 

ongeveer voortvluchtig. Hoe snel kan het gaan?

12 Reacties op “Pedograaf Maurice Lippens nu 
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1.  Barbelo Perfect Glory 

13 Okt 2008 om 02:42 

Het is zeker amazing te noemen. 
Als ik zo die foto bekijk van Maurice Lippens als individu, zie ik een greinsende man van zelfvoldoening, zichzelf 
wijs en almachtig voelend, hij had controle en macht maar had niet door dat het een illusie was.

Dat is nu net het punt, hij voelde zich veilig, geprezen door het volk, en beschermt in een kleine wereld van 
eigen belang. Dit gevoel geldt ook voor die hele groep van ‘kennissen’ en spelers op een groot spel bord.

Maurice moet achtervolgd worden en opgepakt worden, evenzo die ingenomen bankier in Ijsland en evenzo de 
Heer Demmink. 
Allemaal voor het gerecht en financiel kaal plukken en langdurig opbergen.

Nog steeds zie ik dat er reparatie wordt gepleegd om het oude systeem overeind te houden, maar als het aan 
mij ligt nog maar het begin.

Ik zal je vertellen wat compassie is, en dan ook richting Heer Demmink, maar ook voor alle consorten, omdat ik 
weet dat er overal word meegekeken.

De illusie of power was aangenaam en ingenomen, en het was je eigen vrije keus. 
Met volledige compassie zal je vrije keuzes altijd gerespecteerd worden. 
Maar verwacht geen medelijden of enige seconde van begrip.

Heeft niemand jullie kleine groep vertelt dat de illusie van power ging verdwijnen. 
Hoe sneu dan, want voordat je geboren was had je het al gezien maar nooit geloofd dat het zover zou komen.

De powers of the powers wll fall, indeed in the greatest compassion but also in a world of change. 
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No mercy for you me friends, get of the Earth.

The Awaking of the Goddess IsIs 
http://www.youtube.com/watch?v=PLg4vuYtCY4 

Goddess Inanna 
http://www.youtube.com/watch?v=5cQ0VkAnDgU

Wytches 
http://www.youtube.com/watch?v=pVMV40rlLuM&feature=related

2.  De Pineut 

13 Okt 2008 om 12:13 

“Hunt him down like a dog”, zou ik zeggen! The Bastard!!!!!

3.  M. 
13 Okt 2008 om 13:53 

Micha schreef: 
‘Amper drie maanden geleden probeerden Lippens en zijn advocaat de webmaster nog via sommaties op hoge 
poten te intimideren; thans is de man zelf zo ongeveer voortvluchtig.’

Micha, ik vroeg me laatst al af, heeft het feit dat Lippens niet meer werkzaam is bij Fortis gevolgen voor de 
overeenkomst tussen jou en Lippens/Fortis?

En is Joris van Maanen nog steeds zo alert op hetgeen je over Lippens schrijft, of is dat nu anders?

4.  Wijze van Zion 

15 Okt 2008 om 09:04 

Micha Kat, ‘n vraagje.

Zit de rechtszaak in de levensvatbare boedel die Bos heeft overgenomen, die van BNP-Pays Bas of in het 
sterfhuisje van de aandeelhouders ? (Daar waar waarschijnlijk Joris van Manen zich moet vervoegen om z’n 
declaratie betaald te te krijgen)

Overigens is Lippens niet alleen verworden tot een paria, meer nog als een vogelvrije leproze…..

5.  M. 
16 Okt 2008 om 12:59 

NIEUWS! Lippens (en zijn companen) worden nu zelf gedagvaard: 
http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/fortis_be/2209315/__Aandeelhouders_dagvaarden_ex-top_Fortis__.html

‘Eindelijk’, zou ik haast zeggen.

Nog een mooie quote over Lippens in dit verband: 
‘Volgens Verduyn zou Maurice Lippens ‘totaal zijn losgeslagen’ sinds zijn rechterhand Valère Croes twee jaar 
geleden met pensioen ging. ‘Van Lippens wordt gezegd dat ie niet zo bijster intelligent is en dat Croes eigenlijk 
zijn hersenen waren.’ 
bron: http://www.express.be/joker/nl/platdujour/lippens-hersenen-gingen-2-jaar-geleden-al-met-
pensioen/98469.htm

6.  M. 
20 Okt 2008 om 14:11 

Nog een interessant artikel over een oud-medewerker van Lippens, die zijn hart lucht over zijn voormalig baas, 
ik citeer:

‘Een heel aardige man maar volslagen idioot. Ieder contact met de realiteit verloren,” zei mijn buur over Graaf 
Maurice Lippens, de in ongenade gevallen baas van Fortis, die de bank met zoveel bravoure in het fatale ABN 
AMRO-avontuur had gestort.’

Deze man heeft zijn Fortis-aandelen ruim op tijd verkocht, voorkennis?

http://weblogs.nos.nl/brussel/2008/10/20/mijn-oude-brusselse-buurman/

7.  M. 
20 Okt 2008 om 14:16 

wat een ontzettend onhandige lay out trouwens nu hier op de site!! Recente reacties en zoekfunctie helemaal 
onderaan, niet handig.

8.  Dick Twist 

20 Okt 2008 om 16:59 

Bezoekers

●     9 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165408 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif
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Ik heb de naam Demmink in een reactie voorbij zien komen. Was het niet zo dat het OM in september een 
beslissing had moeten nemen over het instellen van vervolging, wat is daarvan de status. 

Als we toch varkens gaan slachten, het is tenslotte oktober, dan maar meteen grootscheeps zou ik zeggen. Lijkt 
me hoog tijd dat we voor de winter de beerputten maar eens lostrekken en alle lijken uit de kast toveren.

9.  M. 
21 Okt 2008 om 13:16 

@ Dick Twist, volgens mij heb ik ergens op deze site gelezen dat die beslissing nog niet genomen is, zou zijn 
uitgesteld meen ik.

Nog even over de heer Lippens en zijn familie, die zijn ook wat centjes kwijt: :-D  

‘„De familie van ex-Fortistopman Maurice Lippens krijgt de hardste klap. Van hun vermogen, begin dit jaar nog 
€600 miljoen, is de helft verdampt. Vooral als gevolg van hun Fortis-belang van circa 0,6%”, aldus Ludwig 
Verduyn, die bij onze zuiderburen jaarlijks de ranglijst van de ’200 rijkste Belgen’ samenstelt.’

En niet alleen zij, ook hun adelijke vrinden zijn geld kwijt: 
‘Maar behalve de familie Lippens raakt het Fortis-debacle ook andere beroemde families hard. „Dat komt door 
soms eeuwenoude vriendschapsbanden en onderlinge huwelijken. Bevriende adel als de Boëls en Solvays zaten 
fors in Fortis en leiden extra grote verliezen”, aldus Verduyn, die aangeeft dat Maurice Lippens hen beter even 
niet onder ogen kan komen. ‘

„Niet alleen in de bancaire wereld heeft hij zijn gezicht verloren, maar vooral ook onder vermogend België is hij 
volledig van zijn voetstuk gevallen”, stelt de onderzoeker. Tot voor kort zou dit nooit zijn gebeurd. De oude 
industriële adel had immers enorm veel macht en invloed, plus heel nauwe banden met het koningshuis. „Dat 
het kabinetLeterme de Fortis-aandeelhouders en daarmee het ’oude Belgische geld’ liet vallen, zegt veel over 
het uiteenvallende land.” ‘

Familie Solvay, hm, waar ik heb ik die naam eerder gelezen?

Hier de link naar het artikel in de Telegraaf: 
http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/fortis_be/2245437/__Ondergang_van_Fortis_kost_Lippens-
clan_300_miljoen__.html

‘

10.  E-bee 

21 Okt 2008 om 13:25 

Buitengewoon treurig dat ze niet alles hebben verloren. Jarenlang was de pedofilie van deze man geen 
probleem voor ze zolang het geld maar rolde. Dat gold ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
En de huidige NL politieke leiders maakten er ook geen probleem ten tijde van overname ABN en de bestolenen 
mogen ze nu zelfs verder beroven. 

Waar zat Demmink eigenlijk al die maanden?

11.  alain 

10 Nov 2008 om 05:24 

nieuws uit Knokke, woonplaats van Lippens.

Hij werd op de golf (eigendom van Cie du Zoute) hardnekkig aangepakt door een aantal spelers. 
Een haring werd hem in het gezicht gesmeten toen hij zijn favoriete vishandel binnenkwam. 
Het familie standbeeld werd met rode verf overgoten 
zijn broer liet het afweten op de canadeese bevrijdingsmars van 1 november.

Groetjes.

12.  zavasul 
15 Nov 2008 om 23:25 

Gevonden op internet. 
een boek die weldra zal verschijnen over pedofiele netwerken… 
Enkele notoire ‘gebruikers’ worden hierna beschreven…
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27. Maurice and Leopold Lippens 
We now turn our attention to Regina Louf’s testimony, and that of the other X’s. The party line , 
echoed by the entire Belgian establishment, is that they were all a bunch of deranged fantasists whose claims 
had been examined, and found to be completely groundless. 
Fortunately we do not have to rely on the word of Anne Thily, Michèle Hirsch and almost the entire 
Belgian media. We can examine the official police files, then make up our own minds. Does their testimony 
stand up? Were their accusations completely groundless, or is some or all of their testimony credible? 
Before answering this question we underline the following points. Firstly, it is not necessary for all 
their testimony to stand up in order to be credible. We must be willing to put on the side large pieces of it, if 
necessary, while holding on to other pieces. When faced with victims of child abuse of this kind, the borders 
between what is true, and what is imagination, sometimes (not always) become very ill‐defined. We must 
also weigh every claim that Regina makes very carefully. Just because she says something that seems 
credible at one moment, does not automatically mean that the very next thing is also credible. The reverse is 
also true. 
One thing that must never be forgotten is that at least one person she accused, Tony Vandenbogaert, 
turned out to be a self‐confessed paedophile. Regina Louf herself was therefore unquestionably a victim of 
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sexual abuse. Tony Vandenbogaert admitted having sex with her when he was an adult, even though she 
was only 12 years old at the time. 
Most public figures in Belgium completely vilified her, however. She was nothing other than a 
demonic manipulator who had somehow cast a spell, for a time, on the investigators, as well as the more 
gullible sections of the press. 
Michèle Hirsch, in the meantime, started to let rip. During her infamous press conference she had 
contenting herself with saying that Regina Louf was not present at the murder of Christine Van Hees. Four 
days later she had become much more venomous. ‘I am absolutely certain that Regina Louf has spoken 
rubbish about the mushroom farm. If I had, for a quarter of a second, the feeling that she was right, I would 
fight her corner of course.’ 
For me, however, the person who expressed best the questions we should be asking was the French 
journalist Pascale Justice. Strident, opinionated, self‐centred, Pascale Justice is not everybody’s cup of tea. 
What she put into words reflected my own opinions perfectly. 
When several policemen such as De Baets, Bille and Hoskens tell you that different witnesses X identified the 
same locations and have accused the same people, but that these people have not been interrogated because 
the 
investigation has been halted, any journalist worthy of the name has to ask himself questions. 
This is the essential point. If several individuals identify the same culprits, then you have to find the 
reasons for it. Is it because they are fantasizing? This is possible when people name public hate figures such 
as Marc Dutroux and his wife, or Jean‐Michel Nihoul. If, however, people name individuals that are not in 
the public eye, and have hitherto not been linked with any crime whatsoever, then this contamination, by 
media overexposure, is not a possibility. 
This has added importance in cases of sexual abuse. All too often, it is the word of the alleged victim 
against that of the supposed abuser. In such cases there is little chance of a successful conviction, even if the 
investigators are convinced of the supposed abuser’s guilt. Apart from the small percentage of cases where 
there is undeniable forensic, photographic or video evidence, any investigation gets nowhere, unless the 
abuser confesses. 
If, however, several victims come forward to accuse the same people, and these people are not all 
media figures who might attract the attention of hoaxers and fantasists, then the situation is very different. 
At the very least, these witnesses deserve to have their claims examined in depth. This was precisely the 
situation in which the X’s, and investigators, found themselves. 
It must never be forgotten that the only reason that journalists, such as Pascale Justice, were in a 
position to draw the public’s attention to the common features of the X’s testimony, was because the official 
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files were leaked. Otherwise no‐one would ever have been the wiser. The fact that the overwhelming 
majority of Belgian journalists, and flagship television programs such Au Nom de la Loi (In the Name of The 
Law), continued to trumpet that the X’s claims were groundless and that they were fantasists, even though 
they knew how strong certain elements of their testimony were, is sickening. 
Let us play devil’s advocate, however, and say that there could be other reasons for the striking 
similarities in the X’s testimony. We put aside, for the moment, the first reason which comes to mind, which 
is that they are telling the truth. What other possible reasons are there? 
One of them is that the police themselves colluded with the X’s to tell them what to say. This was the 
reason why the internal inquiry, and accompanying suspension of the investigation, took place in the first 
place. The trouble is this theory, however, is that all the policemen were cleared! No evidence whatsoever 
that such collusion had taken place. No evidence whatsoever! Patrick De Baets and his team were 
congratulated, by the policemen who investigated this claim of collusion against them, for their 
professionalism. This did not prevent Dawant and Braewaeys, two of Belgium’s best known and most 
respected journalists, from repeating this lie in their articles. Fortunately they were successfully sued, by De 
Baets and his colleagues, for continuing to print these claims, even though they knew that the policemen had 
been completely exonerated. 
This clearing of their name had absolutely no effect whatsoever on the Belgian media. Only the usual 
small group of journalists (Van Heeswyck, Bulté, De Coninck and Bouffioux) reported on the findings of this 
internal inquiry. Several journalists continued to repeat their lies concerning alleged collusion between 
Regina Louf and Patrick De Baets. And we have already seen how Anne Thily had no qualms repeating this 
lie to a BBC journalist several years later. 
To this day, most of the Belgian people genuinely believe that the X’s were totally discredited, and 
that one reason for this was the collusion between them and the investigators. 
Two journalists who were successfully sued by De Baets were also sued by Regina Louf, but this was 
unsuccessful. Why? Not because her claims were without foundation. Her claims failed for another reason. 
The lie that led Regina Louf to resort to legal action was the following. Regina Louf had failed to recognize a 
photo of Christine Van Hees. This was incorrect, Regina had recognized her. The journalists got off the hook, 
however, because the judge held that they had acted in good faith, but had been tripped up by an inaccurate 
source. And who was the source? Why, none other than lawyer Michèle Hirsch, who held that infamous 
press conference (discussed in an earlier chapter). It is a shame that Regina Louf never got round to suing 
this lady, as well as the offending journalists. 
Returning to our role as devil’s advocate, another possible explanation for the similarities between 
the various testimonies, is cross‐contamination. This possibility was seized upon avidly by the Belgian 
media. For example, the book L’Enquête Manipulée (The Manipulated Investigation), published in 2001, used 
this to sweep away any possibility that the X’s might be telling the truth. This book, by Dawant (again!) was 
a crude hatchet job on the leadership of Michel Bourlet and Jean‐Marc Connerotte during the Dutroux 
investigation. The message of the book was simple: Dutroux was sole predator, Nihoul was innocent, the X’s 
were a bunch of deranged fantasists, De Baets and his teams were devious manipulators. It is a very 
important book to read, however, because it expresses perfectly the establishment view on the Dutroux case, 
as well as that of the X’s. 
I read the book carefully because I really wanted to know how it would attempt to explain the 
striking similarities between the X’s testimonies. Sure enough, references to these similarities appeared on 
page 224. This is what Dawant has to say about the similarities between X1 and X4’s testimony. 
The psychotherapist of X1 knows the psychotherapist of X4. There is obvious contamination between the two 
witnesses. 
That’s it. Two lines! Dawant spent chapter after chapter ‘proving’ that their claims were groundless. 
But when it came to fact that the X’s often agreed with each other, Dawant dealt with it in seventeen words! 
The reason for this brevity is obvious, of course. Dawant just did not know how deal with this. He 
could not ignore it totally, of course. Even the X’s most vociferous detractors knew that this was hardly a 
minor detail! 
How did Dawant ‘prove’ their claims were groundless? He discussed at great length inconsistencies 
in their testimony, of course. There were many such inconsistencies, of course, and I face them head on in 
this book. Indeed, I invoke certain inconsistencies which Dawant did not touch on. I do this because they are 
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important, and it would be dishonest not to mention them. Dawant has no such qualms. He simply ignores 
everything that is not in line with his theories. 
Dawant also attempts to discredit them indirectly. For example, he spent an enormous amount of 
time discussing the False Memory Syndrome (FMS) controversy. For readers that are not familiar with this, 
the controversy revolves round claims that alleged victims can actually recall memories, in perfectly good 
faith, but that these memories do not correspond to reality. This is a highly contentious issue, of course. Is 
this a genuine psychological condition? Or is it a specious argument, invented to get paedophiles off the 
hook? It was quite clear what side of the argument Dawant supported. It was a perfect vehicle for him to 
discredit the X’s. 
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I am not qualified to answer either of these questions (nor is Dawant, incidentally) so I leave it here. 
One thing that I did not understand, however, was: how could False Memory Syndrome provide an 
explanation, if two or more victims made similar claims, even though they did not know each other? 
Let us return to Dawant’s claims of ’obvious’ contamination? The problem is, Dawant goes into 
Michèle Hirsch‐mode (see my earlier chapter on her to see what I mean) and does not tell us what this 
‘obvious’ contamination is! He is insinuating, of course, that their psychotherapists have something to do 
with it. But what? Did X1’s and X4’s psychotherapists hold indiscrete chats while having a cup of coffee? 
Did they compare notes, with each psychotherapist drawing lists of alleged victims? Lists that they 
exchanged, so that they could be passed on to their respective patients? Or did X1 and X4, despite their 
denials when asked if they knew each other, participate with their psychotherapists in secret group therapy 
sessions? Come on Dawant. Tell us! 
The reason why this is important, apart from its relevance regarding the credibility of the X’s, is that 
these are extremely serious accusations. He is accusing X1’s and X4’s psychotherapists of, at the very least, 
gross professional misconduct. If he is going to make such accusations, fine, but he has to provide evidence. 
Some journalists went further, and claimed that there was a clear case contamination between X1 and 
X4 via a self‐help group, for victims of sexual abuse, called Tegen Haar Wil (Against Her Will). The 
suggestion, therefore, was that they knew each other. The problem was, as the journalists knew very well, 
that they had been members several years apart. 
Even if we stretch to accepting Dawant’s claim of ‘obvious’ contamination at face value, however, he 
still has a lot of explaining to do. Unfortunately for him, this was not simply a question of X4. There were 
lots of X’s, as well as witnesses that were not part of this special program. We must also not forget the 
anonymous letters and phone calls. In fact the testimony of X4 was probably the least significant of all, in 
terms of sharing points in common with the other X’s. The similarity of X1’s and X2’s testimonies, for 
example, was much more striking. 
For Dawant and his book L’Enquête Manipulée, the correlation between the testimonies of X1 and X2 
are harder to explain away. X1 and X2 lived in different parts of Belgium, and were from completely 
different walks of life. There was also another complication for journalists like Dawant. X2 was a civilian 
police employee, as Dawant knew, who had had an exemplary career. Claims of mental instability, if not 
madness, were far harder to lay at X2’s door. 
Dawant makes a valiant attempt to conjure something up, however. Not through the ‘obvious 
contamination’ argument, but the ‘collusion with investigators’ one. The fact that the investigation into 
possible collusion was complete by this time, and the investigators found to be blameless, was a detail that 
Dawant never once mentioned in his book. 
On page 223 we read 
For several weeks it had been an open secret in this police unit that one of the investigators, whose was close to 
Patrick De Baets, was the lover of X2 before she came forward as a witness. And it was the most natural thing 
in the 
world that he led the interviews of this witness. 
This is pure duplicity on Dawant’s part. The investigator in question is called Michel Clippe. What 
Dawant has done is to twist something into lies; lies which are far stronger because they contain a grain of 
truth. The reality of the situation is that Clippe did know X2; they were both employed by the police (Clippe 
as a gendarme, and X2 as a civilian employee) and Clippe knew that X2 had a very troubled background. It 
was he that persuaded her to testify. But claims that they were, or had ever been, lovers, were vigorously 
denied on both sides. Not one scrap of evidence, by anyone, was ever put forward to support this claim. 
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Dawant stoops even lower than this. He goes on to claim that Michel Clippe led the interviews of X2. 
Clippe and X2 categorically deny this. Unfortunately for Dawant, so do the leaked police records! X2 was 
never ever interviewed by Clippe. This was pure invention on Dawant’s part. 
It is interesting that Dawant did not name Clippe in his book. He contented himself with the phrase 
‘close to De Baets.’ Why did he not name him? It was certainly not out of consideration for Clippe’s feelings! 
Clippe’s fellow gendarme, Patrick De Baets, for example, is savaged in no uncertain terms throughout the 
book. I can only assume that this was because Dawant knew that he was on shaky ground. When you accuse 
a policeman of something, without a single shred of evidence, it is better not to name him, Dawant probably 
reasoned. 
Dawant was on shaky ground concerning Patrick De Baets as well. It is just that he did not know it 
when he wrote the book! We know this because Dawant was successfully sued, by De Baets, for his pack of 
lies. The difference between De Baets and Clippe, however, is that Dawant mistakenly felt confident about 
ripping into De Baets when he wrote his book. Open season had been declared on De Baets, by this time, by 
the entire Belgian establishment (remember Anne Thily’s lies concerning him and Regina Louf?). Dawant 
probably thought he could join in the fun because there was safety in numbers. 
What is really disturbing is the fact that Dawant is no gutter journalist. On the contrary, he is highly 
respected. I have also read many of his other books, and they are very professionally written. The depth of 
his research, and the way he uses this to formulate his views, is highly impressive. 
Or it was, until the years following the Dutroux enquiry! His book L’Enquête Manipulée is ill‐thought 
out, giving the impression that it has been written in a great hurry. It is full of crude insinuations, 
unsupported allegations and downright lies. 
I would love to know who or what gave him the idea for this book, and who ‘encouraged’ him to 
write it. Also, did anyone (apart from the publishers) pay him for writing the book? If so, how much? 
Assuming that it was not simply a question of a fat cheque, what made him change in this way? The 
turning point for him was quite sudden, after all. It was at the beginning of 1998. But he was not the only 
one. It was as if the entire Belgian media (with a few exceptions) turned like a school of fish, and started to 
devour anyone that defended Regina Louf. 
It is uncanny! Claude Eerdekens, for example, is a well known politician who was one of the most 
vocal advocates of a far‐reaching, in‐depth investigation into the murkier aspects of the Dutroux and X’s 
investigations. Yet he too changed. Overnight! He joined the ranks of Dawant, Braewaeys, Hirsch and Thily 
in vilifying Regina Louf in the crudest possible terms. He was the one who mused in public about Regina 
Louf missing a chromosome. 
This public lynching of Regina Louf was one of the most disgusting episodes of the entire saga. 
Regina Louf was unquestionably a victim of sexual abuse, after all! No‐one denied that. Psychiatric reports, 
notably from Professor Igodt (but he was not the only one), said that she had indeed suffered severe and 
traumatic sexual abuse. She had also been (as I have already said) a victim of an adult, Tony Vandenbogaert, 
who admitted to having sex with her when she was aged twelve. Even if she had invented the whole thing, 
she should have been deserving of the Belgian public’s sympathy, or at least understanding. 
A different fate awaited her. She was, quite literally, treated like a witch. When BBC journalist 
Olenka Frenkiel described how Regina Louf’s face appeared on a flagship TV program, over a backdrop of 
crows, with a Blair Witch style soundtrack, she was absolutely right. 
The consequences of the fact that future victims will be reluctant to come forward, for fear of public 
vilification, cannot be exaggerated. 
We now return to Regina’s testimony. First of all, let’s give Dawant his due in one respect. By 
criticising parts of Regina’s testimony, the book served a useful purpose. Many (although not all, I must 
make clear) of Regina’s supporters have a tendency to believe everything Regina had to say. This is despite 
the fact that Regina herself has made clear that she is not claiming that everything she said was necessarily 
the truth. This was not meant as a confession of misleading the investigators, I hasten to add! Regina was 
simply stating the obvious. When anyone is called on to remember events that had taken place in the 
(sometimes distant) past, there are bound to be inaccuracies. What Regina did claim is that she testified as 
honestly and meticulously as she could. It was the task of the detectives to decide how much of her 
testimony was true. 
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What is genuinely astonishing about Dawant’s ‘examples’ is that several of them turn out to be plain 
wrong! This is probably due more to Dawant’s incompetence as a journalist than any malice or forethought. 
Genuine problems with certain aspects of the X’s testimony exist, and have been well documented. Dawant 
could very easily have quoted from these. 
No‐one denies that there are problems with some aspects of Regina’s testimony. In the case of the 
mushroom farm, for example, it is extremely unlikely that she correctly identified all the perpetrators. For 
example, she identified Bernard Weinstein, Marc Dutroux, Jean‐Michel Nihoul, Annie Bouty and the lawyer 
Vander Elst. On 13 February 1984, however, Weinstein was in prison in France. Apart from this, the 
circumstances in which Weinstein first met Dutroux are well documented. It was much later, around 1995 or 
so. There is also strong (although by no means conclusive) evidence that Nihoul and Vander Elst met for the 
first time in 1989.Maybe this is inevitable given that Regina Louf was identifying people based on twelve 
year old memories. I know that I could never identify strangers in this way, after twelve years had elapsed. 
Another thing that weighs against certain aspects of Regina Louf’s testimony is her refusal to 
undergo a medical examination. This is important, because she claims to have been mutilated on several 
occasions by her alleged torturers. Her justification for this refusal, is that her ring of torturers included 
several doctors. There is no way, therefore, that she is going to willingly undergo an intimate examination if 
she can help it. 
This behaviour may be perfectly understandable. I am sure that many victims of extreme sexual 
abuse sympathize with this point of view, and indeed I do myself. Nevertheless, we must be dispassionate. 
This refusal unequivocally weakens Regina’s testimony, regarding her claims of having suffered physical 
mutilation at the hands of her torturers. 
Some readers may be wondering, at this point, whether I intend to put Regina Louf down in some 
way. This is not at all my intention, as will shortly become very clear. She has made very serious accusations 
against certain individuals, however, and she wants them to taken seriously. It is important, if only to be fair 
to the individuals she accuses, not to shy away from all relevant facts. 
We now examine carefully the testimony of Regina Louf, so that we can form our own opinion. No 
more Dawant and his ‘obvious’ contamination. No more Michèle Hirsch and her extravagant claims. No 
more Claude Eerdekens and his missing chromosomes. From now on, we base our conclusions on the 
official case files. 
Regina Louf’s testimony broadly split into two parts. The first part was as a child prostitute in 
Knokke, the resort on the Belgian coast. She claimed to have been pimped by her grandmother (with whom 
she lived much of the time, even though her parent were still alive), who owned a guest house. The second 
part was also as a child prostitute, but in Ghent (when she was back living full time with her parents). She 
claimed at this time to be part of a paedophile ring, pimped by a good family friend of her parents, Antoine 
(Tony) Vandenbogaert. 
We have spent time drawing attention to problems with Regina’s testimony. We know look at the 
other side of the coin. Contrary to what people like Michèle Hirsch, and most of her Belgian press groupies, 
have said, some of Regina’s testimony is utterly compelling. This is because, as Pascale Justice said, there is 
stunning corroborating evidence from other sources. We do not have to rely on thoughts such as ‘we are 
sure she was telling the truth.’ This is a completely useless way of proceeding, of course. The plain truth is 
that establishing the facts is often difficult, if not impossible. There are many victims who are abused by 
extremely devious paedophiles (often, members of their own families, or a trusted family friend) who are 
confident that their victims will never be believed. 
On the other hand, there also undeniably exist other people who will carefully invent a complete 
scenario, detailing the where and when of their abuses. Finally, and just to muddy the waters still further, 
there are genuine victims who, through their abuse, suffer serious mental damage, and then go on to invent 
further abuses that never in fact took place. This risk is particularly great when a media storm is raging, 
such as the Dutroux case. Even genuine victims are capable of elements of duplicity. How many victims of 
sexual abuse, I wonder, were tempted to ‘spice up’ their stories by throwing his name into the ring, in the 
hope of getting the interest that they felt they deserve? I have no idea how many but, human nature being 
what it is, I am sure there are a few. 
All this, of course, makes it very difficult for the investigators to discover the truth. 
DUTROUX: THE COVER‐UP 
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When it had transpired, for example, that police investigators raided the house of Regina Louf 
herself, and tapped her phone, I supported them, even though many of her supporters were outraged (‘you 
go after the victims and not the perpetrator!’). These actions were important in establishing Regina’s, and 
the other X’s, credibility. Regina was making extremely serious allegations against certain individuals. The 
consequences for the entire country, if they were proved to be correct, would be dramatic. The police were 
therefore perfectly entitled to search her house to see if they could find evidence of an elaborate hoax, or 
collusion with the other witnesses. The fact that they found evidence of none of these things, supports her 
testimony. 
Nevertheless, when a victim comes forward, we expect that his or her case will be examined 
thoroughly and sympathetically. In some cases it will be clear that the victim is telling the truth, but it is 
impossible, given the denials of the perpetrator, to acquire enough proof to achieve a conviction. Even these 
investigations however, may offer some small comfort to the victim. He (or she) will know that he has been 
believed, or at the very least taken seriously, by the authorities. A sad truth is that the source of great pain, 
for some victims, is the fact that they were not believed. In a few cases this is worse than the abuse itself. 
A crucial point is that, in the absence of a smoking gun such as a video, or forensic evidence such as 
DNA, the best possible evidence we can hope for is when independent witnesses identify the same people 
and places. If they then go on to describe similar sexual offences by the same group of people, then this 
becomes stronger. Especially if these individuals have not been in the media spotlight. When you have a 
situation like this, what the investigator will need to do, at some point, is to confront the perpetrator. This 
confrontation will generally take place after the investigator has painstakingly gathered all available 
evidence. Even without a confession, however, the testimony of multiple witnesses may be sufficient to 
obtain a conviction. 
What characterised the paedophile ring, according to Regina, is the extreme violence that 
accompanied them. This violence was also inflicted by the children themselves; it was a case of hurt, or be 
hurt, and all for the gratification of the clients. 
Now when I first went through the files, I was on the lookout for anything that might somehow 
constitute proof of Regina’s 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 (and, I suspect, 
that of the French journalist Pascale Justice). It is her descriptions of the activities of two brothers, who both 
formed part of the same paedophile 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 of the X’s, a series of anonymous letters and phone calls were 
made denouncing the brothers. 
To judge the credibility of Regina Louf’s testimony, for the purposes of this book, we have to set 
aside large sections of what she had to say. This is not because it is demonstrably untrue, it is because it has 
not corroborated by anyone else. 
It is the corroborated evidence that interests, because we can do something with it. From now on, 
therefore, we plunge again into the official police files. 
NOTE: None of the X’s testimony makes pleasant reading. If you are squeamish you are advised to 
skip the rest of this chapter. 
Below is the summary, from the leaked police working file, of a letter that X1 (Regina) wrote. 
118.869 20/12/96 VERHAEGEN 158 BAG 
TRANSLATION OF A LETTER WRITTEN BY X1 
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Following PV 117.154 of 13/10/96 (interview of X1) 
BIRTH OF CHEYENNE (her daughter) 
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 Commissioner‐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 put his fingers into her vagina then in her mouth and rapes her. 
The commissioner makes her perform oral sex on him. 
27. MAURICE AND LEOPOLD LIPPENS 
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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 photos. 
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 six weeks later. She only saw it at the factory (PV 118.872) 
She looked like HANNAH 
This testimony is, of course, appalling. We know we cannot dismiss it out of hand, however. Just 
think of the horrors that were discussed in earlier chapters. Think of the infamous Doudou, Marcel Hofmans, 
of La Piscine and necrophile Eric Mattheeussen! 
When looking at the names of the perpetrators, one word jumps out of this testimony. It is the word 
brothers. Brothers who carry out their depraved acts together. 
Regina goes on to identify them, they are the Lippens brothers. If Regina is to be believed, they are 
guilty of acts of extreme depravity against children. 
We do not need additional testimony from Regina at this point. This is because we are in the process 
of weighing up evidence that is corroborated from other sources. What is important for us at this stage is 
that she has denounced the Lippens brothers for paedophilia, accompanied by acts of extreme sadism. 
Further testimony by Regina, concerning these brothers, will not help us very much in our quest to decide if 
she is telling the truth, 
The brothers were subsequently formally identified by the investigators as Maurice and Léopold 
Lippens. 
Regina could not have implicated a more powerful family. The Lippens family are aristocrats, and 
extremely wealthy. They wield enormous power and influence. In the book ‘The 200 most powerful people 
in Belgium’ Maurice Lippens was ranked as No 3, behind the Prime Minister and Foreign Secretary. 
Maurice Lippens combines a formidable intellect with a privileged background. He is the top man of 
Fortis bank, one of Europe’s foremost financial institutions. There is no doubt, however, that he has reached 
the top of his profession by virtue of his own talent. 
Léopold Lippens, on the other hand, owes everything to his family name. He is mayor of Knokke, 
and as such enjoys enormous local power. As mayor he decides who is the head of the local police, for 
example. He also created his local party, which only exists in Knokke. It enjoys a substantial majority, 
because wealthy and discrete inhabitants of Knokke know that the name Lippens is synonymous with good 
management. Léopold Lippens acts more as a dictator than a manager, however (albeit an elected one). His 
local party may as well be called the Léopold Lippens party. I attended one of his local council meetings in 
Knokke, which are open to the public. It was astonishing. Léopold Lippens presided, together with about 
twenty local counsellors, each of whom had different responsibilities. This did not change the fact that 
Léopold himself did almost ninety percent of the talking. He clearly knew his stuff, however, even being 
able to discourse at length on the problems causes by road works in a certain street, and how he was 
proposing to reduce these problems to a minimum. 
This testimony is striking when X2’s account is read. X2, remember, is a police civilian employee. 
Most of her world revolved round judges and magistrates in Brussels and Nivelles (a small town in 
Wallonia). She also spent time in Knokke, however. 
The first thing she had to do was to identify places. 
116.799 06/11/96 HOSKENS 
DESIGNATION OF PLACES BY X2 in KNOKKE 
First contact with X2 on 06/11/96 
X2 explains a period of her life where she took part in sex parties (1985‐1990) 
The events took place in the villas of KNOKKE 
Similarity with places designated by X1 
Visit on site with X2 – X2 guides the policemen 
DUTROUX: THE COVER‐UP 
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Hotel CROMWELL – no longer exists in KNOKKE 
SCARSDALE Blinckaertlaan 19 in the Koningbos 
Restaurant UYLENSPIEGEL 
Apartment Zoutelaan 80 
Binnenhof House No 9, 11 or 13 (not certain) 
Elizabethlaan 62 
Zeedijk 841 ‘LEKKERBEK’ 
Eikenlaan or BOSLAAN 43 
X1 had equally designated the villa SCARSDALE and the houses Binnenhof 
The hotel TINEL is the home of the grandmother of X1 and is situated in front of 62 Elizabethlaan 
Already this is interesting because some of the places she identifies are the same as the ones 
identified by X1 (Regina). Boslaan 43, for example, is the home of Maurice Lippens. 
She then gave her first interview 
117.535 19/11/96 PIRARD 
FIRST INTERVIEW of X2 
The conversation is related to the mistress of KAREL a senior magistrate of BRUSSELS 
KAREL and X2 one weekend in two in KNOKKE in the apartment of the sister of KAREL 
Zeedijk 841 block Lekkerbek 
Sister = Wife of a son of the CEO of KODAK in SWITZERLAND 
KAREL has more and more sexual demands (oral sex – erotic clothes – special positions) 
He uses his physical strength and strength of character to impose his desires 
Once he took her to orgies where she wore a wig 
Orgies in the apartment but also in THE NETHERLANDS 
In KNOKKE he sometimes received other Brussels magistrates (DELVOIE – RASPE) 
At this moment X2 had to leave 
Orgies in the villas of KNOKKE around the golf course 
The villas have been designated (PV 116.799) 
Equally in the villa of LIPPENS Maurice 
Orgies with under age girls in the 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 
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Several meetings between KAREL and DAVIGNON in the MEMLING Hotel with the two LIPPENS 
Equally orgies in EINDHOVEN with DELVOIE 
Eighteenth century castle 
Journey made in convoy from KNOKKE 
Cars with German number plates followed with the girls 
The receptionist in the castle = woman = price of 2,000 BEF per person 
Guests had to be couples 
Undressing obligatory (bikini possibly accepted) 
Swimming pool – sauna – sun bed – cold buffet 
Upstairs themed bedrooms without doors 
Bedroom with mirrors and camera 
Bedroom with several mattresses 
Bedroom with obstetric tables – handcuffs – chains 
KAREL and X2 – 30 to 50 times in this castle 
The same girls as at the CROMWELL 
Clients of the castle: 
Patrick DENIS (Police Judiciaire since 1986) 
A friend of DENIS: transvestite in ANTWERP but French speaking = PATRICK 
Companion of this transvestite = favourite of VAN ROSSEM Jean –Pierre (blond) 
Companion at the time of VAN ROSSEM (blond) 
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VAN ROSSEM Jean‐Pierre 
Baron de BONVOISIN 
Jean‐Paul DUMONT 
Friend of Patrick DENIS = CARINE 
Another CARINE and PATRICIA who work in the Palace of Justice of BRUSSELS 
Benoit HUBERT (Police Judiciaire DINANT) 
Claude LEROY 
BOURLEE (lawyer of Nivelles) 
People that frequented orgies in the WATERLOO region 
X2 was adult and seemed to be the oldest 
The little girls were clearly underage. 
X2 has been obliged to take part in orgies and have lesbian relationships with the little girls 
The girls disappeared when they were aged 15 or 16 
For the orgies: girls of 12 or 13 
In the summer of 1988 one of the oldest (15‐16 years) went up into the sadomasochism room – we never saw 
her again. 
The little girls drank alcohol and came out of the orgies covered with marks and bruises. 
Again, note the references to the two Lippens. The violent theme painted by X1 is also clear to see 
here. Lippens hits the girls. 
The accusations against the Lippens took a crucial step forward when Regina Louf, when asked 
about any other victims of her pimp grandmother, named a classmate Chantale Storme as a fellow victim of 
her grandmother’s pimping. On 15 January 1998 Chantal Storme (who was interviewed under her real 
name, so was not one of the X’s) confirmed Regina’s testimony. She recalled Léopold Lippens perfectly 
during a police interview. Memorably, she described him as a vieux porc (‘old pig’). Although a classmate of 
Regina’s, she had had no further contact with her since leaving school. Chantale was still extremely 
traumatised, and was undergoing therapy at a hospital in Bruges when the investigators contacted her. 
After consultations with her husband, she agreed to testify. Her later reward would be vilification at the 
hands of the Belgian press. 
Before continuing with the Lippens, it is interesting to see what a small world Belgium is. One of the 
people denounced by X1 and X2 was a Brussels lawyer called Jean‐Paul Dumont. Below is X2’s testimony 
concerning Jean‐Paul Dumont. 
118.381 13/12/96 DELMARTINO 
INTERVIEW X2 – DUMONT JP and others 
A little before Easter 1985: meal in Chinese restaurant of Auderghem with X2 – KAREL – DELVOYE – 
Claude LEROY and DUMONT JP 
One evening in the VIKING café talk about fucking a duck, a child or a chicken 
Present: X2 – KAREL – DELVOY and GODFROI (ex‐Police Judiciaire) 
There is a game of kiss chase in UCCLE (Ed: suburb of Brussels) where the evenings end in orgies 
X2 met DUMONT several times in the PLATOS of IXELLES (Ed: part of Brussels) 
She met there MARNETTE‐PELOS and ZIMMER (Police Judiciaire BRUSSELS) 
Club for sex parties, sometimes with consenting minors 
DUMONT went there with boys 
DUMONT and MARNETTE know each other well 
X2 talks here about visiting, with Jean‐Paul Dumont, the Platos sex club in Brussels. Sex with minors 
was on the menu. 
This is very same Jean‐Paul Dumont, who also happens to have been Nihoul’s lawyer in the past, 
who was denounced by Jean‐Paul Raemaekers for visiting Brussels clubs where sex with minors was on the 
menu. 
This is what Jean‐Paul Raemaekers had to say about Jean‐Paul Dumont. 
115.446 09/11 LESCIAUSKAS 
INTERVIEW RAEMAEKERS – DUMONT JP 
Addresses where RAEMAEKERS went with DUMONT for sex parties 
LE STANLEY near the Grand Place in BRUSSELS 
DUTROUX: THE COVER‐UP 
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LA PISCINE near La Chasse in ETTERBEEK 
Villa of MEISE 
Av Roosevelt in BRUSSELS – No unknown 
Rue Comtesse de Flandres – No unknown 
LE GIBUS – rue des Dominicains in BRUSSELS 
rue du Berger 7 (?) in IXELLES 
LE HIT, petite rue des Bouchers in BRUSSELS 
rue Henri Maus in BRUSSELS – No unknown 
Avenue Louvrex 77 in LIEGE 
Establishment near CHARLEROI railway station 
Presentation of photos of locations 
Note the first two names in the list. They are The Stanley and La Piscine, two clubs owned by Marcel 
Hofmans. Raemaekers is the paedophile that got life for punching a little girl repeatedly in the face, as hard 
as he could, while he raped her on camera. 
At this point X2’s testimony, Lippens hits the girls, seems very credible. 
We return to the Lippens. The investigators received one intriguing anonymous call, and noted the 
similarities between this and Regina’s declarations. No‐one ever suggested that it was Regina Louf, or 
another of the X’s, that had made this phone call. 
117.112 22/11/96 136 BAG 
REMARKS – ANONYMOUS CALL 
Telephone call to the Police Judiciaire switchboard on 28/10/96 at 15:05 
Restaurant KLEIN AMSTERDAM ran in KNOKKE by WILLEMS and his wife 
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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. 
Request for identification of the calling number with a view to identifying the caller. 
Too much weight should not be attached to a single anonymous call. Much More interesting were a 
series of anonymous letters denouncing the Lippens brothers. These letters were all posted in and around 
Brussels. Once again, no‐one ever suggested that it was the X’s themselves that had written these letters. 
ANONYMOUS LETTER 
The LIPPENS have had destroyed, for millions (Ed: of Belgian Francs), 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. 
A seizure of cocaine was made at the Golf Club of LIPPENS. A suspension of the case was obtained in 
BRUGES. 
Without the LIPPENS thousands of children would have been saved. 
The Lippens brothers, again! The significance of the word brothers, cannot be exaggerated. 
Belgium is a small country but, in the absence of evidence that the X’s wrote this letter, are we really 
expected to believe that this is pure coincidence? 
By now, the sheer enormity of the operation to discredit Regina Louf and the X’s, should be becoming 
clear. While we are not yet in a position to claim that the Lippens brothers are guilty, there are definitely 
grounds for a far‐reaching investigation. How is it possible for almost the entire Belgian press to say that the 
X’s are a bunch of fantasists, and that there was no evidence whatsoever to substantiate their claims? 
Not only were the Lippens never questioned by police. No‐one in Knokke was, in connection with 
this investigation! The reason for this is simple. The investigation was suspended, remember, pending a 
enquiry into the behaviour of the investigators. Even though the investigators were found to be blameless, 
the investigation remained suspended. 
Pure Kafka… 
More anonymous letters were received by the Belgian authorities. 
100.229 10/01/97 HASTIR 210 BAG T493 
FILE BR.37.66.112360/96 
27. MAURICE AND LEOPOLD LIPPENS 
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REMARKS ANONYMOUS LETTERS 
Anonymous letter seeming to be postmarked 08/11/96 and posed in DROGENBOS 
The letter accuses the LIPPENS brothers of being paedophiles and having extensive powers concerning the 
Bruges judiciary and the press (case covered‐up, no case to answer) 
Paedophile cassettes can be sold for between 300,000 and 900,000 BEF 
The LIPPENS have destroyed video cassettes and paedophile images which have a value of several million BEF 
Affairs of paedophilia and drugs at the golf club of KNOKKE 
During a routine control by the Gendarmerie LIPPENS threw them out 
The writer of the letter is scared of being recognized by the LIPPENS 
The police lab has not been able to obtain usable fingerprints. 
The above statements refer to anonymous letters that are probably written by the same people. The 
author(s) of the letters seems to know what is going on in Knokke and Bruges (Bruges is only about twentyfive 
kilometres from Knokke. Any serious crimes committed in Knokke are dealt with by Investigating 
Magistrates based in Bruges). The reference to paedophilia and scatology, in the case of Léopold, are entirely 
in line with X1, X2 and Chantale Storme’s depiction of his depravity. 
Vieux porc indeed… 
These were not the only anonymous letters received, denouncing the Lippens brothers, however. 
116.353 07/11/1996 PIRARD 105 BAG 
REMARKS – ANONYMOUS LETTERS 
Reception of two anonymous letters sent by LANGLOIS 
It is a question of two anonymous letters denouncing MAURICE and LEOPOLD LIPPENS for 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 
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. 
After the arrest of DUTROUX all the material had been taken away from KNOKKE (video cassettes, photos). 
The LIPPENS are very influential and very rich. 
If they undergo a psychiatric examination, they will crack. 
The LIPPENS have received a copy of the first letter 48 hours after it was sent. 
They are being blackmailed by two extortionists, and they are paying up. 
They are also sadists. 
These documents will be photocopied and sent to six different magistrates. 
These letters describe similar events to those denounced by X1 
Letters written in French 
Dated 05 or 15/09/96 and posted at DROGENBOS and on the ??/10/96 
The author says: THE VICTIMS TELL and always use the form WE 
Letters and envelopes are attached. 
Letters: numerous typing and spelling mistakes. 
Note how the investigators themselves drew attention to the deeds being similar to those described 
by X1. That the same names also appeared, did not need to be spelled out. 
Another letter was received one month later. 
100.230 211 BAG T493 
REMARKS ANONYMOUS LETTERS 
Anonymous letter postmarked the 03/12/96 in BRUSSELS 
Maurice LIPPENS is about to receive a receive a title of nobility 
A very large paedophile file has been sent to 6 magistrates that want to suppress it because of a lack of proof. 
A senior manager of the GENERALE (Ed: one of Belgium’s largest banks) is aware of this but does not dare 
say anything. 
A list of magistrates seems to have been attached by has not been transmitted to us. 
The second letter is also postmarked the 03/12/1996 in BRUSSELS 
DUTROUX: THE COVER‐UP 
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Despite the time that passes the writer of the letter will not reveal his identity. 
The LIPPENS are being targeted by several blackmailers 
The head of TRACTEBEL (Ed: a major Belgian multinational) is aware of this but is scared. 
The police lab has not been able to obtain usable fingerprints. 
These letters are extremely interesting. They seem to be from a different source to the author of the 
letters which denounced crimes in Knokke, and cover‐ups in Bruges. Although they describe different 
events, we have the same brothers and descriptions of acts of sadism performed against children. One of the 
letters is also offering barely veiled advice to the police: If they undergo a psychiatric examination, they will 
crack. 
In other words: bring them in for questioning and they will confess. 
There was no chance of that. 
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The comment about receiving a title is also intriguing. Although a member of the aristocracy, and 
with an elder brother bearing the title of comte (count, equivalent to an English earl), Maurice was plain old 
Monsieur Maurice Lippens at the time the letter was posted. In 1998, however, the king made him a 
hereditary count, an extremely rare honour in Belgium, and one that is in the personal gift of the king 
himself. 
The head of Tractabel (a large Belgian multinational) at the time was Philippe Bodson. Bodson is one 
of Maurice Lippens’ best friends. There has been no sign, however, that their friendship has cooled over the 
last few years. If he is terrified of revelations about his friend, then he is hiding it very well. Philippe 
Bodson’s name has never been cited, however, in connection with the Dutroux investigation. 
Now, as I have made clear, I have a problem with Dawant’s assumptions about ‘obvious’ 
contamination. I do not like his lies about who interviewed whom, and who was having a love affair with 
whom, either. We are dealing with accusations of the worst possible crimes here. Unless it can be 
demonstrated that the person who made the phone calls, the authors of the anonymous letters, X1, X2 and 
Chantale Storme are in collusion here, either with or without the help of the investigators, then I expect 
Maurice and Léopold Lippens to be subjected to some very tough questioning. It is simply impossible that 
all these sources of information denounce, by pure coincidence, the same brothers (the Lippens), for the 
same crimes (extreme sadistic abuse of children). 
State Prosecutor Bourlet thought the same way. He wanted to start making arrests quickly. He was 
advised not to do this by Patrick De Baets, the policeman leading the investigation. De Baets believed that 
one more year was required to gather, in great secrecy, further evidence. Bourlet acquiesced. 
In most circumstances De Baets would be right. In the context of gathering evidence against the third 
most powerful, and undoubtedly one of the richest, men in the country, however, maybe he was a little 
naïve. He could nevertheless never have imagined that he would suddenly be relieved of command of the 
investigation, and then suspended altogether, while an internal enquiry into his conduct took place. In the 
meantime, the whole investigation was suspended. It was never resumed. 
As we have said, De Baets and his colleagues were totally exonerated, yet paradoxically the 
investigation was never resumed. Today, De Baets spends his time writing training manuals. Some of his 
colleagues have left the force in disgust. One of them showed supreme courage in leaking the police 
working files. Without these files we would never know how strong the X’s testimony was, and how much 
of it pointed towards Léopold and Maurice Lippens. 
Maurice and Léopold can relax. They have never been questioned by the Belgian police, and they 
never will be. When you are No 3 in the Belgian power list police investigations are a mere distraction, not a 
worry. They will probably have to keep a low profile in Belgium for the next few years, however. 
In connection with the anonymous letters denouncing the Lippens, we can note an interesting 
coincidence (yet another one). These letters were part of the investigation 109/96 into Regina Louf and the 
X’s. The Dutroux investigation proper was 86/96. Because the Dutroux investigation was so wide ranging, 
and involved an enormous quantity of seizures, the authorities were forced to requisition an array of 
different buildings to store them. One of these buildings was the shooting range of the gendarmerie in 
Neufchâteau. Many documents were deposited there because there was simply was no room to store than in 
the Palace of Justice, which is where they would normally be kept. The investigators were, however, forced 
to make an initial selection. Documents that were important went straight to the Palace of Justice. 
Documents that at first sight were less important, ended up on the shooting range. This situation was hardly 
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satisfactory, of course, but there was absolutely nothing sinister about it. There simply was not enough room 
in the Palace of Justice. 
There were no such problems with the Regina Louf investigation 109/96. This case file ran to at most 
10,000 or 20,000 pages, and was stored in its entirety in the Palace of Justice in Neufchâteau. 
Or rather, almost in its entirety. The anonymous letters, denouncing the Lippens, were stored 
somewhere else. 
The original idea was that the shooting range could act as a kind of halfway house for documents 
and other seized objects. The investigators were so busy, however, that many of the seizures gathered dust 
simply because there wasn’t the manpower to sift through them. Examples of documents which had been 
placed there were all Dutroux’s private collection of books and magazines. In the year 2000, however, 
Langlois, exasperated at the mess which reigned in the shooting range, ordered that an inventory be drawn 
up. The police began this thankless task, but then discovered something that surprised them. Among the 
piles of documents, rotting food and wrecks of old cars, they found a series of document that had nothing to 
do with the Dutroux investigation 86/96 at all. 
Somehow documents from a different investigation had found themselves in the shooting range, 
where they could very easily have remained out of site for ever. This is not an exaggeration. So much 
detritus had accumulated from the Dutroux investigation that even military bases were being used to stored 
it. The station commander of a military airfield, for example, was putting considerable pressure on the 
investigators to free up large sections of his base. Other senior policemen were requesting permission to 
destroy large quantities of rotting food (which all had been kept when it was realized that Dutroux often 
doctored the food and drink of his victims). 
The documents they found could not conceivably be considered to be unimportant. The investigation 
they originally belonged to was not 86/96, but 109/96, the investigation into Regina Louf. The documents, 
following their discovery, were then taken back to the Palace of Justice in Neufchâteau. I do not know what 
happened to them afterwards. 
The documents were in fact seizures bearing the following batch numbers: 1601, and all the batches 
in the range 2530‐2553. 
These are the only documents in the entire Regina Louf investigation which were found to have been 
misclassified in this way. What were these documents? They consisted entirely of anonymous letters. They 
were precisely those anonymous letters which denounced Maurice and Léopold Lippens. 
It is a miracle that these anonymous letters turned up at all. For once, Langlois’ obstinacy and 
orderliness (‘clear up this mess and draw up an inventory; I want to know what we have here!’) served a 
useful purpose. If he had not ordered that an inventory be drawn up, those documents would almost 
certainly have been destroyed after the trial, once Dutroux’s appeal to Belgium’s Supreme Court had failed. 
You, the reader, can decide whether this is a coincidence or not. By it must be kept in mind that it is 
difficult to over‐emphasize the importance of these letters. They were striking corroborative evidence in 
favour of the X’s claims regarding Maurice and Léopold Lippens. As long as the origin of these letters was 
unexplained, it was difficult to dismiss the X’s claims, regarding the Lippens, as pure fantasy. 
Unless, of course, the letters ‘got lost.’ 
For detractors of the X’s, such as Dawant, these letters presented a very awkward problem. Dawant 
dealt with these letters in the same way as everything else that did not fit his point of view, however. He just 
ignored them. 
We are not finished with these letters yet. There is still a final twist in this ‘lost letters’ saga. Crossreferencing 
the batch numbers, with the entries in the official list of police seizures, gives us some interesting 
reading. A particularly noteworthy example concerned Regina’s alleged pimp, Antoine (Tony) 
Vandenbogaert. As we already know, he admitted having sex with her when she was aged 12. Regina 
claimed that he arranged sex parties with children, and that these sex parties were attended by the rich and 
powerful, including the Lippens brothers. One of her claims was that an important aspect of 
Vandenbogaert’s activities was blackmail, through secret filming of the activities. ‘It was big business,’ 
Regina claimed. 
Now, as I stressed before, it is important not to accept this testimony at face value, even if 
Vandenbogaert admitted having sex with Regina as a child. Every claim has to be carefully studied. 
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Examining the list of police seizures for say, batch number 2551 (one of the letters that was found on 
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the shooting range), we see the following entry. 
Batch No: 551 
Key: OS3547 
Seizure Reference: 689 
Production No: @ 
Date of Seizure: 20/01/1997 
Type: DOCUMENTS AND ACCESSORIES 
Category: PRIVATE LETTER 
Owner: VANDENBOGAERT ANTOINE 
LOCATION: COURT CLERK 533/00 (TRANSFER TO 109/96) 
One copy of an anonymous letter beginning with ‘WITH REFERENCE TO COUNT LEOPOLD LIPPENS 
MAURICE LIPPENS.’ Place of Seizure: BSR BRUSSELS. Notes: PV 100729/00 NEUFCHATEAU CELL 
(TRANSFER TO 109/96) 
The above entry implies that Antoine Vandenbogaert was the owner of a letter which discusses the 
Lippens brothers. How did the police know that Antoine Vandenbogaert was the owner? Was it seized at 
his house? The answer to the latter question is that this letter was not seized at his house. This entry refers 
instead to one of the anonymous letters that was received by the Belgian authorities. We know this from the 
batch number and seizure reference. 
Nevertheless, the owner of the letter made me fall off my chair when I first read the above entry. This 
is because there is only one Antoine Vandenbogaert in all the case files connected to Marc Dutroux. It does 
not matter if we are talking about witnesses, suspects, victims, policemen, magistrates or anybody else. 
What, therefore, is the explanation for Antoine Vandenbogaert being entered, by the police, as the 
owner of the letter? Was it because the police had to fill in this obligatory field with something, but were 
faced then with a problem because it was an anonymous letter? Or did they have good grounds for 
suspecting that Antoine Vandenbogaert was behind the letter, as part of the blackmail strategy that was 
outlined by Regina Louf? 
We will never the answer to this. But it stinks. 
To sum up, the evidence points to the Lippens brothers being monsters from hell. It is appalling that 
these claims have never been thoroughly investigated. 
Before leaving the X’s testimony regarding Regina, I would like to draw attention to a small, 
seemingly insignificant, part of this story. This, at first sight unimportant, element is one of the strongest 
signals that Regina’s parents, and grandparents, formed part of a sick and depraved little world. This 
element was related to Regina claims to have given birth on several occasions, and suffered abortions, from 
a very early age and that some of the foetuses were buried in the garden of her grandmother in Knokke. No 
search of the grandmother’s garden ever took place, however. Regina’s mother (whom Regina also 
denounced) had a ready explanation for Regina’s claims, when asked by the investigators. 
You also tell me that Regina not only claims to have a child, but that she has also been buried in our garden. 
Regina is talking rubbish, but I can tell you that I have indeed had two miscarriages. The first child was born at 
five 
and a half months. I was with relatives, in Ghent, when I felt a sudden pain. My waters then broke and the 
still‐born 
child came into the world. We then called a doctor, but I do not remember who it was. (…) Because the child 
was less 
than six months in the womb, the doctor said that we did not need to declare it. My mother than took the tiny 
corpse to 
Knokke and buried it in the garden. We did that so that the little one was close to us. I can also tell you that we 
placed 
the tiny corpse in a cardboard box. It was a box for a Christmas Cake, a box that came from my brother André, 
who was 
a pâtissier. It was in fact at André’s home that this happened. I remember that it was a beautiful child. You 
could 
already see its little eyes, etc and he had no wrinkles at all. In fact he was physically perfect, except that he still 
had to 
grow. 
The grandmother then, according to Regina’s mother, took the festive cardboard box, with foetus 
inside, with her in the train back to Knokke, and buried it her garden. 
What does this story tell us? Is it the truth, or is Regina’s mother trying to pre‐empt a possible police 
raid on the house in Knokke? Maybe she is attempting to provide a cover story, in the event that the police 
exhume human remains in the garden? 
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Even if she is telling the truth, I find this story horribly disturbing. The idea of this lady calmly taking 
the train, carrying her granddaughter’s aborted foetus in a gaily decorated cardboard box, seems totally 
abnormal to me. 
Finally, we must not lose sight of the fact that no excavations were ever performed in garden in 
Knokke. We do not know, therefore, whether human remains are indeed buried there.
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Bjorgolfur Gudmundsson, de bestuursvoorzitter van Landsbanki, eigenaar van de gefailleerde 

internetbank Icesave, is een crimineel. De IJslander zat in 1990 twaalf maanden in de cel wegens 

betrokkenheid bij een boekhoudfraude. Daarvoor ‘leidde hij gedurende 30 jaar het bestaan  van een 

alcoholist’ Dat valt te lezen in een artikel van vanochtend ergens binnenin in het Financieele Dagblad 

van de hand van Ton Olde Monnikhof dat op internet niet is terug te vinden. Het is werkelijk 

verbijsterend dat het FD dit ENORME NIEUWS zo diep in de kolommen heeft weggemoffeld en er 

niet de krant mee heeft durven openen. Immers: deze feiten wijzen op een ongekend falen van 

Wellink en De Nederlandsche Bank die Icesave dat dus door een crimineel werd geleid zonder blikken 

of blozen een vergunning afgaven terwijl ze verplicht zijn onderzoek te doen.  Erg moeilijk hoeft dat 

niet te zijn, want het FD heeft zich vermoedelijk gebaseerd op Wikipedia dat de feiten gewoon noemt 

met een artikel uit The Guardian als bron. Het artikel in het FD zegt verder dat Gudmundsson na zijn 

gevangenisstraf naar Rusland vertrok ‘om op IJsland terug te keren als miljardair’. Over de wijze 

waarop hij zijn Russische fortuin vergaarde wordt niets gezegd. In 1997 kocht hij 45,8% van de 

Landsbanki-aandelen van de IJslandse staat en werd bestuursvoorzitter van de bank. Lees verder 

voor update. 

Uit deze publikatie op de site van Forbes die meer achtergronden geeft zou blijken dat Gudmundsson 

’slechts’ voorwaardeljk werd veroordeeld en dus niet in de cel heeft gezeten zoals het FD schreef.
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* BREAKING”
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1.  AIRVD 

9 Okt 2008 om 16:36 

Ai ai ai, het wordt steeds duidelijker hoe rot deze wereld daadwerkelijk in elkaar zit. 
Overigens is het NouT Wellink. (Ik verbeter niet graag, omdat ik zelf genoeg typfoutjes maak maar bij deze wel)

2.  esplanade 

9 Okt 2008 om 17:26 

De man is voor feiten die meer dan 20 jaar geleden hebben plaatsgevonden veroordeeld tot een 
VOORWAARDELIJKE gevangenisstraf van 12 maanden. Hij heeft dus nooit in de cel gezeten, behalve misschien 
wat dagen tijdens het vooronderzoek. Als je wat verder doorspit op internet, dan wordt duidelijk dat dit niet een 
klaarhelder geval was, er zaten flinke politieke aspecten aan. Hij werd beschuldigd van 450 wetsovertredingen, 
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en werd uiteindelijk maar veroordeeld op 5, dat zegt ook wel wat.

Ik vraag me ook af in hoeverre de DNB de mogelijkheid / het recht heeft een antecedentenonderzoek te doen 
naar aandeelhouders van buitenlandse banken die in Nederland opereren. Icesave opereerde hier op basis van 
een vergunning verleend door de IJslandse centrale bank, welke door zogenaamnd ‘paspoorten’ naar andere 
landen van de EER en EU overgebracht kan worden. Volgens mij, maar ik kan me hierin vergissen, kan de DNB 
alleen maar toezicht uitoefenen op de geschiktheid van de bestuurders van het Nederlandse bijkantoor en de 
liquiditeit / solvabiliteit daarvan.

3.  Micha Kat 

9 Okt 2008 om 17:30 

De PM van IJsland had een hoge functie bij het IMF en OECD en moet als minister van financiën betrokken zijn 
geweest bij het verzwijgen van de discutabele achtergrond van Gudmundsson.

http://eng.forsaetisraduneyti.is/minister/cv

4.  esplanade 

9 Okt 2008 om 17:30 

Oh, en het artikel uit het FD staat gewoon op hun site:

http://www.fd.nl/artikel/10271689/viking-bankier-blijkt-slechte-combinatie

5.  esplanade 

9 Okt 2008 om 17:55 

Voor een goed artikel over de Gudmundsson (maar vooral over de zoon), zie deze link. Plaatst het FD verhaal 
(zoveelste voorbeeld van een snel geschreven verhaal met slechte research in die krant) in een heel ander licht.

http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=2&art_aid=24191

Ik denk niet dat de veroordeling van Gudmundsson Sr ooit ‘verzwegen’ is. Je kunt je wel afvragen of hij door 
zijn nauwe banden met het IJslandse establihment niet te makkelijk is toegelaten als aandeelhouder / 
bestuurder van Landsbanki.

6.  Observator 

9 Okt 2008 om 19:49 

Hoe dan ook, je zou toch zeggen dat een gedegen onderzoek hier op zijn plaats is. Het FD is geen Donald Duck, 
nietwaar? 
Gaan we hier nog van horen?

7.  esplanade 

9 Okt 2008 om 22:08 

@ Observator: Het FD is mijns inziens net iets serieuzer dan Donald Duck, maar niet veel.

8.  Micha Kat 

10 Okt 2008 om 06:46 

http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Bjorgolfur-Gudmundsson_DCEV.html

voor meer interessante achtergronden

9.  esplanade 

10 Okt 2008 om 07:57 

@ Micha: het Forbes artikel geeft ook aan dat Gudmondsson tot 12 maanden voorwaardelijk is veroordeeld. 
Moet u dan uw oorspronkelijke post niet aanpassen?

10.  Wijze van Zion 

10 Okt 2008 om 11:35 

Heren, we hebben het hier wel over een IJslandse ‘dorpsraad’.

Verder: 
De Centrale Bank van IJsland (sic) garandeerde volgens de internationale maatstaven. Dientengevolge had de 
NB slechts kunnen waarschuwen, hetgeen ook weer niet in goede aarde gevallen zou zijn.

Bjorgolfur Gudmundsson schijnt fortuin te hebben gemaakt in Russisch bier, maar zijn investeringen in Rusland 
liepen niet al te vlotjes, waarvoor ingelegd spaargeld aangewend zou kunnen zijn geworden…..

Maar het jammer dat de spaarder geen wijze les geleerd is! 
Zijn hebberigheid op de tiende punt is immers beloond. 
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Misschien gaan ze nu kijken naar Zimbabwe. Schijnt ook aardig wat rente te betalen……

11.  burtbekkerek 

10 Okt 2008 om 14:55 

Keert een voormalig gedetineerde succesvol terug in de maatschappij, is het ook weer niet goed.

12.  RuudHarmsen 

10 Okt 2008 om 15:14 

In het Financieel dagblad staat letterlijk “In 1990 zat hij nog 12 maanden in de cel omdat hij betrokken was bij 
een boekhoudfraude.” 
Dus niet voorwaardelijk, maar echt. Wat is waar?

13.  esplanade 

10 Okt 2008 om 15:29 

@ Ruud Harmsen:

ik heb veel meer vertrouwen in de angelsaksische bladen zoals Forbes en de Guardian dan in het FD. Als je de 
links volgt die Micha geeft naar artikelen in die bladen, dan zie je dat het om een voorwaardelijke straf ging.

14.  euro999 

11 Okt 2008 om 19:26 

450 Wetsovertredingen op je naam, en dan nog zo’n hoge functie. Er is dus toch nog een toekomst voor onze 
draaideur criminelen!

1.  Quote du Jour: IJsland, kaartenhuis… - Sargasso 

Pingback op 10 Okt 2008 om 10:02 

2.  Rudy’s Krabbels » Blog Archive » Bjorgolfur Gudmundsson 

Pingback op 12 Okt 2008 om 17:59 
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In Thailand werken de media veel beter dan hier
Gepubliceerd door Micha Kat 9 mei, 2008 in Algemeen. 

samak.jpg De eerste minister van Thailand, Samak Sundaravej, heeft deze week besloten een 

einde te maken aan zijn chat met journalisten twee maal per week. Na amper vier 

maanden in functie heeft hij al genoeg van al die kritische en lastige vragen. Veteraan Samak (72) 

heeft een autoritair en zelfs reactionair imago dat mede zal zijn veroorzaakt door zijn steun in de 

jaren 70 en 90 van de vorige eeuw aan het bloedig neerslaan van democratische (studenten)

bewegingen. De gemiddelde Thaise journalist is dus geen groot fan. Het interesseert Samak allemaal 

geen reet. In plaats van Q&A met journalisten communiceert hij nu door het volk wekelijks via de 

televisie en radio toe te spreken in een programma dat heet Talk Samak Style. Het lijkt Nederland 

wel, horen we u denken! Balkenende neemt immers ook steeds meer afstand van de directe 

confrontatie met de pers en verkiest ook steeds vaker het ‘eenrichtingsverkeer‘. Het is in ons land 

trouwens bij voorbaat al nauwelijks mogelijk de PM een kritische vraag te stellen omdat alle 

journalisten die binnen een straal van honderd meter bij hem worden toegelaten -dit blijkbaar in 

tegenstelling tot Thailand- van tevoren uitgebreid zijn getest en gescreend op politieke correctheid… 

Maar goed, waar de pers in Nederland zich kirrend van vreugde bij dit alles neerlegt… 

schreeuwen de journalistenverenigingen in Thailand moord en brand. Ze beschuldigden hun leider er 

zelfs van ‘vijandig te staan ten opzichte van reporters’ en ‘een bedreiging te vormen voor de 

persvrijheid’. Ze uitten deze felle kritiek (hoort u het Folkert Jensma al roepen?) op World Press Day 

op 4 mei. Dit is dus al 2-0 voor Thailand in de wedstrijd tegen Nederland over de werking van de 

pers! 1-0 omdat journalisten in Thailand blijkbaar nog wel felle en kritische vragen aan de PM durven 

te stellen, en 2-0 omdat de journalistenverenigingen in Thailand de PM fel durven te bekritiseren 

omdat hij de pers aan banden legt. Maar het wordt ook nog 3-0! Hoe zit dat? Een van de grote 

Engelstalige kranten van het land, The Nation, wijdt een vlammend commentaar aan de hele affaire. 

Natuurlijk, zegt de krant, het is niet netjes van Samak de chats met de pers af te kappen, maar laat 

de media ook eens de hand in eigen boezem steken! In plaats van moord en brand te schreeuwen 

over de PM zouden de media zich beter met andere zaken kunnen bezighouden zoals de threat to 

press freedom through commercialisation of the media. Even verderop schrijft de krant: No one asks 

how the media can truly be a force for democracy, press freedom and human rights when the 

industry’s culture and structure, and even ethics, is so anti-democratic. None of these issues were 

touched upon by the big media associations. Twee belangrijke professoren werken de anti-democratic 

ethics van de Thaise pers verder uit: media professionals and organisations incite political hatred by 

engaging in propaganda to discredit their political opponents through all means and tricks. Is dat niet 

exact wat de media in Nederland gedaan hebben (’demoniseren’) met Pim Fortuyn en nu weer aan 

het doen zijn met Geert Wilders en Rita Verdonk? Met het grote verschil dat daarover in ons land nog 

altijd een taboe heerst omdat het immers ‘kwaliteitspers’ betreft terwijl daarover in Thailand vrijelijk 

en openlijk wordt geschreven! 3-0! Shame on us!
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marjonbedrog.jpg Je kunt veel over Marjon van Royen zeggen, zeker ook dat de wijze waarop 

zij als journaliste ten onder gaat toch wel weer getuigt van een portie drama 

en grandeur die op een bepaalde manier ook wel weer respect afdwingt. Ze heeft er in elk geval voor 

gezorgd dat ook ons land nu zijn eigen ‘Jason Blair’ heeft waarmee ze Nederland toch weer een 

beetje op de kaart heeft gezet! Reeds in 2003 had de webmaster van deze site alle bewijzen in 

handen dat Marjon van Royen een bedrieger was in hart en nieren die geen enkel onderscheid meer 

kon maken tussen fictie en werkelijkheid, zulks als gevolg van een coke- en drankverlaving van vele 

jaren. Lees hier en hier de bewuste artikelen die destijds verschenen op de site van wijlen Theo van 

Gogh. Het ontluisterende is dat de praktijken van Van Royen binnen NRC bekend waren maar er niet 

werd ingegrepen. Door dit wanbeleid werden klokkenluiders binnen NRC ertoe aangezet met het 

bedrog naar buiten te treden. Het is geen geheim dat de klokkenluider in kwestie Coen van Zwol 

was.  Korte tijd later wordt ook nog eens bekend dat Van Royen plagiaat heeft gepleegd. Hierover 

berichtte destijds zelfs De Volkskrant. Ondanks deze alarmerende berichten blijven de NOS en de 

‘Nederlandse kwaliteitsjournalistiek’ haar in bescherming nemen (al durft VN het uiteindelijk toch niet 

met haar aan), dit zelfs tot op de dag van vandaag.

Toen Marjon van Royen enige weken geleden ‘de wereld opnieuw schokte’, nu met een verhaal over 

twee Nederlanders die zich -op uiteraard beestachtige wijze- zouden hebben vergrepen aan 

minderjarige Braziliaanse meisjes die ze ook nog een commercieel zouden hebben ‘geexploiteerd’, 

tsja, toen was bij vele insiders in de journalistiek (behalve uiteraard bij Pauw en Witteman) al direct 

duidelijk: deze powerplay zou wel eens het einde kunnen inluiden van de journalistieke (of liever) van 

de fictie- carriere van Marjon van Royen! Natuurlijk, in Brazilie gebeuren ongetwijfeld de meest 

verschrikkelijke dingen met meisjes en jonge vrouwen maar het feit dat of all people Marjon van 

Royen hiermee naar buiten komt is als welhaast een garantie voor het fictieve karakter van het hele 

verhaal…. en ja hoor, dankzij ondermeer de inspanningen van misdaadjournalist Henk Jan Korterink 

van Nieuwe Revu is thans duidelijk geworden dat Van Royen opnieuw uit haar duim heeft lopen 

zuigen, uiteraard na eerst wat lijntjes coke te hebben gesnoven…. Nu is natuurlijk de vraag wat Hans 

Laroes van de NOS met haar gaat doen (we gaan hier even voorbij aan de vraag wat Laroes in het 

verleden zoal met haar gedaan heeft). Feit is dat geheel los van de -steeds talrijker- bewijzen van het 

journalistieke bedrog ook haar manier van verslag doen op steeds meer weerzin stuitte zoals blijkt uit 

deze column van Leon de Winter in Elsevier.

Ronduit bizar zijn de laatste verwikkelingen rond Marjon van Royen: ze heeft blijkbaar een bericht 

verspreid dat ze met haar vriend ’zou zijn mishandeld’ in een Amsterdams cafe. De Telegraaf brengt 

dit bericht uitsluitend op basis van de eigen website van Van Royen. Vandaag blijkt uit een artikel in 

De Pers dat ook dit verhaal van Marjon van Royen een verzinsel is. Het doet sterk denken aan een 

verhaal dat Van Royen ooit vertelde in een van haar reportages uit voormalig Joegoslavie en dat 
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De definitieve val van Marjon van Royen at Klokkenluideronline

binnen NRC bekend is geworden als het “dance-incident”.  Op 12 augustus 1995 schreef Marjon van 

Royen het volgende: Een tiental mannen in burger rommelt nu in de laden van haar loket. Waar zijn 

ze naar op zoek? Met een ruk draaien de mannen zich om naar de vreemde stem. “Fuck you… you 

Cetnik-whore”, zegt een van de mannen. Rode wangen en een flink tekort aan tanden. Hij stapt naar 

voren en trekt zijn pistool. Een kogel fluit langs mijn voeten. “Dance” zegt hij in een zwakke imitatie 

van John Wayne. Frank Westerman heeft hierover gezegd dat men er bij NRC algemeen vanuit ging 

dat dit een verzinzel betreft van Marjon gebaseerd op een scene uit een bekende western waarin 

mensen worden gedwongen te dansen terwijl hun voeten worden beschoten. Opvallend is in elk geval 

dat ook hier Marjon zich laat uitschelde voor ‘hoer’ net als haar recent zou zijn overkomen in 

Amsterdam.

Vermoedelijk gaat het bij het verhaal over de ‘mishandeling’ te Amsterdam om een ‘wanhoopspoging’ 

van Van Royen zichzelf op het moment van haar val in een soort van slachtofferrol te manouvreren. 

Het woord is nu aan Hans Laroes van de NOS.

4 Reacties op “De definitieve val van Marjon van 
Royen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pieter 

16 Mei 2008 om 11:16 

Ik begrijp niet wat die fantaste hier nog te zoeken heeft, de coke is in Zuid Amerika toch een stuk goedkoper 
dan hier.

2.  Truman Capone 

19 Mei 2008 om 01:04 

Dat is toch uit Goodfellas die scene? Lijkt mij geen western! Of zie ik het nu verkeerd.

3.  Nihil Dicens 

10 Jan 2009 om 23:02 

Hoi Micha,

Niet alleen Marjon van Royen blijkt een doortrapte leugenares, ook haar compaan Kysia Hekster, 
correspondente in Moskou, haalt dezelfde leugenachtige trucs uit als Van Royen.

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/01/nos-journaal-blijkt-een-leugenfabriek.html

4.  tess 

11 Jan 2009 om 03:09 

@ nihil dicens

bedankt voor de link en dan trakteer ik vanacht op de volgende:

http://www.tessonome.com/?p=1838

Welterusten Nederland.
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Het farmaceutisch complot (3): de zelfmoordarts
Gepubliceerd door Micha Kat 5 mei, 2008 in Algemeen. 

emc.jpg In het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam werkt een totaal corrupte 

‘diabetes en overgewicht-internist’ die zijn patienten willens en wetens een dodelijk 

medicijn voorschrijft. Het gaat om Eric Sijbrands. Deze medische crimineel vergiftigt zijn patienten 

met het in de VS wegens levensgevaarlijke bijwerkingen (ondermeer zelfmoordneigingen) verboden 

medicijn Acomplia/Rimonabant van producent Sanofi-Aventis. Hoe fataal de bijwerkingen van dit 

‘medicijn’ kunnen zijn is overtuigend aangetoond door de webmaster van deze site in de door hem 

gewonnen zaak tegen farma-propagandist Wim Kohler van NRC Handelsblad. Naast het willens en 

wetens vergiftigen van zijn patienten, hetgeen een strafrechterlijk delict oplevert van de zwaarste 

categorie, bedrijft Sijbrands ook nog eens propaganda voor de zelfmoordpil in diverse media hetgeen 

zijn gedragingen nog dodelijker maakt: hij drijft niet alleen zijn eigen patienten het graf in, maar 

propageert ook nog eens dat overal in den lande patienten de zelfmoordpil tot zich nemen. Dat 

Sijbrands het fatale medicijn Rimonabant blijft voorschrijven, ook na alle negatieve publiciteit, is aan 

deze website bevestigd door de woordvoerder van het EMC. Waar het thans om gaat is heel 

Nederland te waarschuwen tegen de dodelijke praktijken van de door de farmaceutische industrie 

omgekochte medische crimineel Eric Sijbrands… 

voordat hij nog meer slachtoffers kan maken. Hoe totaal corrupt Sijbrands is, blijkt niet alleen uit zijn 

rol als ‘ambassadeur’ (ook in NRC Handelsblad) voor Rimonabant, maar ook uit zijn 

‘bijklusactiviteiten‘ voor Viagra-producent Pfizer. Hoe ziek en corrupt moet een ‘arts’ zijn als hij 

willens en wetens pillen voorschrijft waarvan het bewezen is dat ze levensgevaarlijk zijn en om die 

reden in de VS zijn afgekeurd door een panel van deskundigen met 14 tegen 0? Dan ben je geen 

arts, maar een moordenaar die louter omwille van persoonlijk financieel gewin bereid is zijn reet af te 

vegen met de eed van Hippocrates! Bij deze: heel Nederland zij gewaarschuwd voor de dodelijke 

activiteiten van de ‘overgewicht-specialist’ (leefden Koot en Bie nog maar, die hadden er een mooie 

slapstick van kunnen maken!) dr. Eric Sijbrands!
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Het farmaceutisch complot (3): de zelfmoordarts at Klokkenluideronline

Update 21 november 2007 
Uit een recente meta-analyse blijkt dat het gebruik van Rimonabant leidt tot een verhoogd risico op depressie 
en angststoornissen (Mitchell PB 2007). Een groot deel van de deelnemers uit verschillende 
Rimonabantonderzoeken die de studie niet wilden afmaken, bleken psychiatrische stoornissen te ontwikkelen. 
Welke effect deze bevinding gaat hebben op de Europese toelating is nog niet bekend.

Tja, als er dan geen licht gaat branden bij deskundigen en dokters…

2.  micha kat 

6 Mei 2008 om 07:54 

Lees hier hoe Acomplia-producent Sanofi-Aventis zelf denkt over de bijwerkingen van de zelfmoordpil: 
http://www.acomplia.nl/live/ck/nl/layout.jsp?scat=9B453E4B-B78A-42F4-81CD-EC636A354B30

3.  Meneerd 

7 Mei 2008 om 15:10 

Iemand zei eens: “vraag de vos eens wie het kippenhok geplunderd heeft”. Ik denk dat de vos ook ten stelligste 
zou ontkennen hier iets mee te maken te hebben.

Sanofi-Aventis is als een slager die zijn eigen vlees keurt.

1.  Het farmaceutisch complot: een massagraf! « Sittim 
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Net rond Demmink sluit zich zonder mededogen
Gepubliceerd door Micha Kat 12 februari, 2009 in Algemeen. 

baybasin.jpeg Toen de Turkse en Nederlandse politie aan het begin van de jaren negentig 

begonnen samen te werken was de regering van Turkije corrupt. De regering 

Ciller - zo bleek later - was zwaar geïnfiltreerd door de drugscriminaliteit. De Nederlandse politie en 

het Nederlandse openbaar ministerie knoopten dus intieme banden aan met ambtenaren en ministers 

die nauwe contacten hadden met drugscriminelen. Een toenmalig minister van het kabinet-Ciller - dat 

er bij Nederland op aandrong Hüseyin Baybasin (foto) uit te leveren en te vervolgen - staat nu 

terecht in Turkije. Mehmet Agar van de (DYP) wordt verdacht van corruptie en banden met zware 

criminaliteit. Hij kon steeds niet worden vervolgd omdat zijn zetel in het parlement voor de DYP dat 

belette maar moest na de verkiezingen van 2007 zijn zetel opgeven. Agar speelt een centrale rol in 

het Susurluk-schandaal van 1996. Op 3 November 1996 crashte bij Susurluk een mercedes met het 

plaatsvervangend hoofd van de politie Istanbul, een parlementslid, een topmodel en een 

internationaal gesignaleerde topcrimineel. Daarna werd duidelijk hoe corrupt de Turkse staat en 

politie was. De drugshandel van de Susurluk-clan ondervond concurrentie van die van de Koerdische 

PKK die de Turkse staat te vuur en te zwaard bestreed. In de strijd tegen de PKK (en tegen diens 

handel in heroïne) zijn “in het belang van de Turkse staat” 4000 mensen omgebracht, zo gaf eerder 

een andere Susurluk-verdachte toe tijdens diens proces. 

 
Onder de slachtoffers waren veel Koerdische drugshandelaren en zakenmannen die mogelijk banden 

hadden met de PKK. Hüseyin Baybasin vroeg in die tijd politiek asiel aan in Nederland, hetgeen werd 

geweigerd. Nadat de Nederlandse rechter zijn uitlevering verbood volgde zijn arrestatie, 

strafrechterlijke vervolging en een levenslange gevangenisstraf. Er zijn aanwijzingen dat de 

veroordeling van Baybasin is gebaseerd op gemanipuleerde telefoontaps. 

Lees ook het betreffende bericht in de Engelstalige Hurriyet.

bron: Onderwereldblog.nl 

Commentaar: uit dit bericht blijkt duidelijk dat het de Turken ernst is af te rekenen met de corrupte 

periode-Ciller waarin dus de chantage plaatsvond van Joris Demmink waaraan wordt gerefereerd in 

de eerste zin ‘begonnen samen te werken’. De betreffende oud-minister is bovendien een doodsvijand 

van Baybasin hetgeen eens te meer onderstreept dat de Turken willen dat Nederland Baybasin laat 

gaan. Dit bleek overigens ook al uit de officiele rapporten die de Turken hebben overlegd over de 

chantage van Demmink en diens pedofiele activiteiten in Turkije -als gevolg waarvan Baybasin dus 

werd veroordeeld in een fake-proces- maar de Nederlandse autoriteiten hebben tot dusver geweigerd 

deze rapporten op te vragen, laat staan te lezen. Dit zelfs nadat ze in handen zijn gedrukt van 

staatssecretaris Albayrak. Deze houding wekt in Turkijke steeds meer onbegrip en irritatie. De druk 

op Nederland om Baybasin te laten gaan zal groter en groter worden. Dit plaatst ons land in een 

onmogelijke positie: Baybasin werd in 2002 veroordeeld -ook onder druk van Turkije- tot levenslang.
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3 Reacties op “Net rond Demmink sluit zich zonder 
mededogen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  pedorechter 

12 Feb 2009 om 23:42 

Als de huidige Turkse regering echt schoon schip zou willen maken, zou ze met gemak wat leuk 
compromitterend materiaal over Joris D. beschikbaar kunnen stellen aan de advocate van Baybasin of direct 
aan de Nederlandse media. Al betrof het maar de gegevens over hoe vaak Joris D. - al dan niet onder valse 
namen of op een diplomatiek paspoort - de laatste 20 jaar naar Turkije is gereisd - iets wat hij zelf steeds ten 
stelligste ontkent. Dat dit niet gebeurt, doet bij mij het vermoeden rijzen dat bovenstaand stuk toch 
voornamelijk gebaseerd is op whishful thinking…

2.  buscadordelaverdad 

13 Feb 2009 om 02:12 

Micha gaat nooit ergens komen met zijn ’strijd’ tegen deze perverse maar WEL misbruikbare idioten van deze 
laffe en despotische demonen-clan achter de schermen. Zij mogen daar alleen maar zitten omdat ze wegens 
hun pedo-lijken in de kast chantabel en dus zonder uit de school te kunnen klappen dat voor hun 
onaanraakbare ‘werkgevers’ achter de schermen moeten doen! Het gehele netwerk van de schaduw-
machtsmisbruikers zal nooit en te nimmer ophouden te bestaan als je tegelijkertijd ook niet ‘hun’ hele 
infrastructuur in de as legt en op alle fronten exposeert dan wel tegen het licht houdt! Of dachten jullie soms 
dat als joris met zijn ‘zichtbare’ en ‘beleidsbepalende’ pedo-kornuiten voor de schermen met een nekschot dan 
wel via levenslang op apengapen worden gelegd, onze Micha dan op de schouders van het Nederlandse volk als 
dank voor zijn bewezen diensten in de ridderzaal tot onze nieuwe presiderende A-regent geslagen gaat worden? 
Haal die onrealistisch droomende hoofd maar weer heel snel uit het zand, want als wij ook niet al die 
kloothommels meenemen die in de rij staan om van joris het stokje chantabel en wel over te nemen, zal deze 
hele machtsverkrachtende kermis nooit ophouden te bestaan. Laat staan al die onzichtbare parasieten achter 
de schermen die onbespied gewoon op hun plek kunnen blijven! Voor al die ’schreeuwlelijkerds’ die denken 
gewonnen te hebben en mij van Micha’s site hebben verjaagd, zou ik nog wel even deze mp3 bestand willen 
aanraden om goed in overweging te nemen. Er zijn hier wel 4 of 5 mensen waarvan ik vrijwel zeker weet dat zij 
heel goed weten wat ik met mijn laatste betoog hier wil bereiken. Dit lijkt mij meer dan genoeg om met deze 
woorden afscheid te nemen en mijn strijd op een andere manier (eigen site of zo) effectiever maar wel zonder 
bekogeld te worden met rotte eieren verder voort te zeten.. Desondanks mijn oprechtte vooruitgang op jullie 
terrein toegewenst. Luister a.u.b. nog WEL even naar mijn laatst meegepostte mp3-bestand. Chaito, en voor de 
data minende m-fuckers van de europees-zionistische geslepen-diensten: Ja luister ook maar HEEL goed want 
jullie dagen allover this planet zijn zeker geteld volksverlakkende en verradelijke useful-idiots…

http://www.jewishcrimenetwork.com/audio/slaughterhouse01.mp3 

Sucses Micha en houd er wel rekening mee dat met joris achter de bouten de strijd voor jou dan pas echt 
begint toch?

3.  sturmzeit 

13 Feb 2009 om 10:39 

Inderdaad moet bij belichting van zaken als deze de nadruk steeds komen te liggen op deze specifieke vorm 
van samenzwering waarin pedofilie als chantage-middel wordt ingezet. Het focussen op pedofilie an sich leidt 
enkel van de hoofdzaak af. 
Deze webstek is helaas niet geheel vrij van deze tendens. 
Welke subversieve, Nederland en Europa beschadigende activiteiten konden doorgevoerd worden met een 
kleine man als Demmink als SG?

Het laat zich ook afvragen waarom in passages als hieronder de persoon Demmink -radertje in het wiel- 
‘geïsoleerd’ wordt neergezet:

“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 (sic!) maar…….

het Ministerie van Justitie onder leiding van kinderverkrachter Demmink!” 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html#more-809
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! Situatie bij Fortis loopt uit de hand »

Klokkenluideronline zoekt medewerkers
Gepubliceerd door Micha Kat 6 juli, 2008 in Algemeen. 

sollicitatie.jpg Wegens uitbreidingsplannen komt Klokkenluideronline (we gaan op naar de 

100.000 bezoekers per maand!) graag in contact met moderne journalisten die 

geinteresseerd zijn in onthullen en niet in verhullen zoals ze tegenwoordig wordt aangeleerd op de 

opleidingen voor journalistiek in Nederland en bij de ‘oude media’.  Klokkenluideronline zoekt mensen 

met een drive en met de overtuiging dat de huidige ‘courante’ of ‘oude media’ dienen te worden 

bestreden met media waar echte journalistiek nog de vleugels kan uitslaan. Gedacht wordt aan 

mensen die reeds een netwerk hebben opgebouwd bij de ‘oude media’ maar hebben ervaren dat daar 

geen enkele journalistieke eer meer te behalen valt. In eerste instantie worden mensen uitgenodigd 

bijdragen aan te leveren die passen in de journalistieke approach van deze website en die worden 

gehonoreerd met 100 Euro indien geplaatst. Beginners hoeven niet te solliciteren. Als 

correspondentieadres geldt voorlopig michaombudsman@gmail.com.

Wegens de vakantie-periode worden de eerste plaatsingen en betalingen voorzien met ingang van 

september 2008.  

10 Reacties op “Klokkenluideronline zoekt 
medewerkers”
Feed voor dit bericht 

1.  Ex falso sequitur quod libet 

7 Jul 2008 om 10:21 

Op naar de 100000 per maand? Vandaar dat choko-log “Vuistdiep” geen gratis reclame maakt voor jullie! 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/07/officieel_wtc7_neer_door_brand.html

2.  Ex falso sequitur quod libet 

7 Jul 2008 om 10:32 

Correctie: deze site heeft natuurlijk nimmer geschreven over WTC7. 
Het ontbreken van dhr Kat in Pavlov-stijl viel alleen op.

3.  Consecrator 

7 Jul 2008 om 16:14 

Misschien zou een Exorcist voor de heer DNH op zijn plaats zijn. Die vent lijkt wel bezeten door de Duivel!

4.  Hellen 
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7 Jul 2008 om 17:06 

@ Consecrator

DNH is duidelijk een gevalletje van 
verregaande inbreeding ,een exorcist 
of psychiater kunnen hier geen hulp 
bieden ,helaas !

5.  Observator 

7 Jul 2008 om 18:18 

@ ‘Exfalso’.

Jaja, doe maar (te) duur, Exfalso

‘Homines, quam rem destruere non possunt, jactationem ejus incessunt’. En zo is het. 
Was dat niet Plinius of zo? Ik ben er niet helemaal zeker over.

Nu even feiten graag. 
Anders: ‘Alium silere, quod voles, primus sile’ (Auteur vergeten)Nietwaar?

En ook nog mijn lijfspreuk: ‘Ridentem dicere verum, quod vetat?’ 
Waaruit mede mijn plezier blijkt in de taak in mijn leven, het ontmaskeren van lieden met loze frasen.

Trouwens, ging het hier niet om medewerking?

6.  Ex falso sequitur quod libet 

8 Jul 2008 om 08:18 

@Observator 

Loze fratsen, u zegt het.

7.  Ron 

8 Jul 2008 om 14:56 

Van wiens rekening worden de bijdragen betaald?

8.  lezer 

8 Jul 2008 om 20:56 

ron 
je begint een beetje een oude zeur te worden. 
uit welke zak komt welke duit, et cetera. 
die vraag moet je eens neer leggen bij de omroepen, adverteerders van ‘legitieme’media. 
zeg liever wat tegen die pedo affecten op deze site die zich ongeremd manifesteren. goed, kat schrijft heel wat 
rotzooi tussen de weinige feiten die iets te betekenen hebben. 
de keerzijde van de media waarvoor mensen betalen: die schrijven mistige troep, waartussen enkele feiten van 
waarde te vinden zijn. wat is het verschil? dat kat zich nogal grof uitdrukt. goed mooi is het niet, maar de 
media die pretentie hebben de waarheid te schrijven, die vind ik nog erger: want, hypocriet. 
good bye and good luck 
bloody hell zeg.

9.  Maarten 

10 Jul 2008 om 09:19 

“Beginners hoeven niet te solliciteren.” 
Da’s nou jammer zeg.

Deze al gelezen? 
http://www.parool.nl/parool/nl/508/De-Columnisten/article/detail/20648/2008/06/30/Aangevers.dhtml 
Theodor Holman stelt klokkenluiders gelijk aan NSB’ers.

10.  Klepel 
13 Jul 2008 om 16:43 

Maarten, 
Gelezen. Had ik het maar niet gedaan. Die man schrijft zoals ‘ie kijkt. Hoge zuurgraad. Lage redelijkheidsgraad.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Ministerie: ‘Geen begin van juistheid’
Gepubliceerd door Micha Kat 8 juli, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_13.jpg Ik stel aan de hand van de hierboven vermelde feiten vast dat er geen 

begin van juistheid is gebleken omtrent oude of nieuwe beschuldigingen 

aan het adres van bedoelde ambtenaar. Het treffen van bedoelde maatregel (schorsing, MK) tegen 

deze ambtenaar zou dan ook elke grond ontberen en dus onzorgvuldig zijn jegens hem. Dit is thans 

de positie van het Ministerie van Justitie inzake de beschuldigen en aangifte tegen SG Joris Demmink 

wegens misbruik van minderjarigen. ‘Geen begin van juistheid’: dat doet denken aan de woorden van 

Donner uit oktober 2003 dat er ‘geen spoor van rook is, laat staan vuur’. Gezien de feiten die tegen 

Demmink op tafel liggen zijn deze uitlatingen van een verbijsterende arrogantie, maar ze laten ook 

zien dat er een fundamentele onwil bestaat deze feiten uberhaupt onder ogen te willen zien. 

Overigens komt het citaat hierboven uit de antwoorden van minister Hirsch Ballin op de kamervragen 

van de SP en de VVD (15 juni 2007) over de kwestie. Op de vragen zoals gesteld door deze website 

gaat het ministerie gewoon helemaal niet in. De belangrijkste daarvan was: is de ‘topambtenaar Joris’ 

uit de Netwerk-uitzendingen van april 1998 Joris Demmink? Op die cruciale vraag wordt dus met 

geen woord ingegaan en de enige reden daarvan is dat die ‘topambtenaar Joris’ die op de tapes van 

de tap kinderen bestelt om te verkrachten de SG van het ministerie van Justitie is! De conclusie moet 

luiden dat de minister in de antwoorden op alle vragen over deze kwestie op geen enkele wijze een 

besef laat zien dat er mogelijk iets mis zou kunnen zijn met zijn topambtenaar. Hebben we het in dit 

land ooit zo zout gegeten? Duidelijk is in elk geval dat er andere middelen nodig zijn om Joris 

Demmink voor de rechter te krijgen: via de ‘koninklijke weg’ gaat dat dus voor geen meter lukken. 

We zijn bang dat alleen een volksopstand… 

er thans nog voor kan zorgen dat de SG zijn verdiende loon gaat krijgen. In zijn antwoorden aan de 

kamerleden De Wit (SP) en Teeven (VVD) die het in navolging van de PVV als enigen aandurfden 

uberhaupt vragen te stellen neemt de minister trouwens ook zijn toevlucht tot een leugen als hij zegt 

dat ‘De topambtenaar van Justitie, op wie naar ik aanneem in het artikel (uit de Telegraaf van 15 juni 

2007) wordt gedoeld, is in het Rolodex-onderzoek in het geheel niet genoemd.’ Zoals we weten uit de 

Runderkamp-papers speelde Demmink ‘in dat onderzoek een belangrijke rol’.
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juistheid’”
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Ministerie: ‘Geen begin van juistheid’ at Klokkenluideronline

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’.

2.  Rudolf Paul 
8 Jul 2008 om 21:32 

Piet-Hein Donner zei destijds:’Ik heb geen aanwijzingen om te veronderstellen dat er reden is om aan te 
nemen…’…dat Joris Demmink een gore pedoviespiemel is.

3.  werner 

9 Jul 2008 om 07:42 

Het nivo van de reacties op deze site is wat mij betreft meer dan eens van een bedenkelijk nivo, maar dat 
terzijde.

Waarom niet een wob-verzoek om alle documenten met betrekking tot de deelname aan de uitzending boven 
water te krijgen? Als het toch zo is dat de persoon in de uitzending niet de heer Demmink is, dan zal daar toch 
zeker wel iets van vastgelegd zijn. In het andere geval zal er omtrent zijn deelname aan de uitzending ook wel 
iets zijn vastgelegd.

4.  Emile 

10 Jul 2008 om 08:59 

Zo veel aanvallen op Justitie topman Demmink. 
Als SG Demmink nou onschuldig zou zijn, dan zou je toch verwachten dat Justitie er op gebrand is om zsm 
aantetonen, dat Demmink onschuldig is. 
Ergo, je zou verwachten, dat Justitie een stafzaak tegen Kat begint.

Maar dat doet Justitie NIET. 
Dus kan het haast niet anders dan dat SG Demmink goed is. 
Ook verbazingwekkend is, dat al die Justitie medewerkers dan maar net doen alsof ze gek zijn. 
Ook die moeten zich toch schamen.

5.  tipgever 

10 Jul 2008 om 09:42 

Deel uit artikel van Vrij Nederland week 24 -2008

Na die politie-inval zat de schrik er bij Mariëndijk stevig in.Wat Kraaij niet wist niet dat hij geleidelijk the most 
wanted was geworden in het strafrechtelijk onderzoek tegen de firma. Zijn telefoongesprekken werden net zo 
lang in opdracht van Justitie getapt tot er voldoende bewijslast tegen hem was verzameld. Tijdens de 
behandeling van zijn zaak bij het Haagse hof, voor de schorsing van zijn detentie merkte hoofdadvocaat-
generaal M.A.A. van Capelle op: ‘Er zit heel veel kennis in zijn hoofd’. Dat citaat hield Kraaij ’s nachts uit de 
slaap, want wat beoogde de magistraat met zijn bewering duidelijk te maken? Dat Kraaij teveel wist en 
daardoor gevaar liep? Hij zou het bijna gaan denken. 
De zes maanden opsluiting in het Huis van Bewaring vielen hem zwaar. Doordat hij netjes formuleerde en 
gestreken overhemden droeg, gingen mede-gedetineerden ervan uit dat hij wel een politie-informant zou zijn. 
Op zijn beurt meende hij dat hij door verklikkers werd omringd. Rare dingen gebeurden er. ‘Ze hebben Fons 
Spooren opgepakt, maar dat is een afleidingsmanoeuvre’, zei bijvoorbeeld een gestrafte tegen hem, maar hoe 
kon die man weten dat Kraaij kort tevoren in opdracht van het weekblad Panorama onderzoek naar de van 
pedofiele contacten verdachte trainer van PSV had verricht? De televisierubriek Nova suggereerde achteraf dat 
de arrestatie deel uitmaakte van een justitiële actie tegen een omvangrijk pedo-netwerk waar een 
topambtenaar van het ministerie van Justitie toe zou behoren. Harde bewijzen werden niet geleverd, maar het 
is niet verwonderlijk dat de affaire Kraaij sterkte in zijn achterdocht. Panorama was een belangrijke 
opdrachtgever van het Haagse onderzoeksbureau Goderie van Groen BV, dat veel klusjes aan Kraaij 
doorspeelde. Hoewel er een apart proces verbaal over Goderie van Groen in het strafdossier van Kraaij zat, 
ondernam het Openbaar Ministerie nooit actie tegen deze firma. De directie en het personeel van Mariëndijk 
kwamen trouwens weg met taakstraffen

Een half jaar nadat justitie in de herfst van 2002 Mariëndijk op de korrel nam, werd Kraaij van zijn bed gelicht. 
Een bevriende rechercheur (‘iemand met ervaring in tactische onderzoeken’) zei het ook: ‘Michel, hier is méér 
aan de hand. Je denkt toch niet dat ze zes maanden achter over hebben geleund voordat ze tegen je in actie 
kwamen? Je was iets op het spoor waardoor je te gevaarlijk werd.’

6.  nondeju 

11 Jul 2008 om 12:49 

Kijk hier weer een pervers lid van het justiele apparaat:

http://www.depers.nl/binnenland/222182/Rechter-geen-straf-voor-kinderporno.html

Ik zie een hoop rook!
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en dan de telegraaf vandaag, om de aandacht maar weer eens van de eigenlijke gebeurtenissen af te leiden:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/1473147/___Seks_met_kinderen_soms_ok___.html
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« BREAKING: Frank Leenders begint Hyves NOS weigert Demmink-materiaal af te staan »

Justitie, Wikipedia en Zembla
Gepubliceerd door Micha Kat 12 januari, 2009 in Algemeen. 

wikipedia.jpeg Die ambtenaren van Justitie blijven maar rommelen met Wikipedia. Stuitend is 

dat blijkt dat het de ambtenaren van Justitie werd verboden gebruik te maken 

van de on line-encyclopedie. Wat zouden deze ambtenaren vinden van het lemma op Wikipedia over 

hun hoogste man, de criminele pedofiel Joris Demmink? Het aardige is dat ambtenaren die loyaal zijn 

aan de kinderverkrachter en/of zelf ook lid zijn van de juridische club zendenmisdadigers deze tekst -

waarin de SG verregaand wordt exposed- niet mogen wijzigen op grond van zijn eigen oekaze! 

Zouden ze bij Zembla dit Wikipedia-lemma over Demmink ook kennen? In de pedofielen-repo over 

clown Demmink Harry die Zembla gisteren op de buis bracht kwam het Ministerie van Justitie 

meedere malen in beeld. Demmink en consorten weigeren iets te doen aan de golf van 

kindermisbruikers die Nederland onveilig maakt, zo bleek. Niemand van Justitie bleek bereid tot het 

geven van tekst en uitleg over het ‘pedofielenbeleid’ van het ministerie.

30 Reacties op “Justitie, Wikipedia en Zembla”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  tess 

12 Jan 2009 om 12:12 

Naar aanleding van de Zembla reportage: 

Harry zegt: ‘Ik ben labiel en ik ben zoals ik ben’.

Dat wil zeggen dat Harry van zichzelf weet dat hij het niet in de hand heeft. Kans op recidieve is 100%.

A. Jusitie zegt dat er geen wettelijk kader is om een VOG te eisen van een aan te stellen persoon die met 
kinderen gaat werken in welk verband dan ook! 
B. Jusitie ziet ook geen wettelijk kader om pedosueksuelen te verbieden om kinderwerk te doen.

Vraag aan Jusitie:

Wat heeft Justitie nodig om een wetteljk kader te kunnen scheppen om A en B te realiseren.

Dit is een legitieme Kamervraag!

Kritiek op Justitie, dat is dus kritiek op de minister!

Pedoseksuelen en kinderen worden het bos in gestuurd!

Met andere woorden minister Hirsch Ballin in dit geval moet ter verantwoordelijking geroepen worden. En dat is 
het werk van kamerleden!!!

2.  tess 

12 Jan 2009 om 12:19 
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Overigens dit is ons gepresenteerd door Zembla op een presenteerblaadje.

3.  E-bee 

12 Jan 2009 om 14:26 

Verbod op discriminatie van homosexuelen geldt dat niet tegelijk voor pedosexuelen? Dus geen wettelijk kader 
om te verbieden mogelijk tenzij strafbld oid, lijkt mij. Sinds de jaren 80 is de democratie omgebogen naar een 
fascisctische staat en die loopt al een tijdje achter de Nazi-Rogue State Amerika aan. Stond niet in de Telegrof. 
Per definitie moet je daar dan niet te veel van het rechtssystem verwachten als je dat toch ook hebt 
geaccepteerd… zelfs de MP kan hier zelf uitmaken of het nodig is een onderzoek naar zichzelf in te stellen. Dat 
andere blogjes van zgn onderzoeksjournalisten daar nooit over schrijven, tja, geef je ongezouten menings dan 
eens… In dit land krijgt men door dat soort subjectieve berichtgeving nog romantische onderbuikgevoelens van 
zgn piraten in Somalie, dus stel je eens fatsoenlijk op de hoogte. De kamerleden hebben al jaren een embargo 
op het stellen van vragen over Justitie en dat wordt NOOIT meer teruggedraaid. De grootste groep 
kindermisbruikers bevindt zich onder degenen die de wetten maken. Komende zomer verwacht men opstanden 
in de VS, hoe zou dat nou komen?

4.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 14:40 

E-bee, 12 Jan 2009 om 14:26 

Typische warhoofdreactie. Je verbindt alles met alles, het resultaat is zinloze chaos.

5.  Observator 

12 Jan 2009 om 15:41 

Graag effe de door jou geconstateerde ‘chaos’ en zéker het warhoofdige van E-bee duidelijk maken, ‘Meneer 
Harmsen’. 
Onintelligent gescheld van jou leidt tot terecht misprijzen van je angstige bijdrage. 
Er zijn mensen die verbanden kunnen leggen en analogieën kunnen constateren. 
JIJ dus niet. 
Dus alla! Kom op met je bewijs!

6.  victor 

12 Jan 2009 om 15:44 

Zembla heeft denkelijk het maximale gedaan wat op dit moment mogelijk is. Namelijk het onderwerp pedofilie 
en het belang van een goed werkend en niet corrupt Ministerie van Justitie onder de aandacht te brengen. Dat 
denk ik. 

Wat ik uit betrouwbare Haagse bron zeker weet, is dat; 
als Demmink valt,Claus valt, 
als Claus valt, valt het kabinet, 
als het kabinet valt, valt de monarchie, 
als Beatrix valt, valt haar doorlatingskliek enzenz 
Kortom een kaartenhuis. 

Daarom valt voorlopig niet te verwachten, dat Demmink valt. Tenzij er meer problemen tegelijk het huidige 
foute regime in de problemen brengt. 
Waarbij wij bijvoorbeeld moeten denken aan een ergere kredietcrisis, een Irak-onderzoek, een vecht-bezoek 
van Alex en zijn trawanten aan een Praagse-disco, escalatie van de zaak Baybasin, weer een Zembla-uitzending 
over Justitie met nieuwe feiten!

7.  E-bee 

12 Jan 2009 om 15:55 

Het kapitalisme is dood, de bankiers uithekocht en gechanteerd en het communisme is geen optie, in 40-45 
hebben ze gezien dat het fascisme kan werken onder een dictatuur, dezelfden van toen voeren het nu hier uit. 
Dat is gewoon de lijn waar ze op zitten en aansturen met de wetgeving, zie trouwens ergens je recht maar eens 
op een normale manier te halen. In dit fascistische pedofielentheater van ook de NL politici schitteren allen 
broederlijk naast elkaar. Van Toni Blair tot Pim fortuyn. Moet je wel ongeveer 0.2 mm diep voor spitten. 
Als dat al teveel moeite is, Harmsen, ga dan zo door… 
www.aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-yersey-dutroux.html

8.  karin 

12 Jan 2009 om 16:02 

@ E-bee de linkt werkt niet

9.  E-bee 

12 Jan 2009 om 16:02 

Oeps: www.aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html

10.  tess 

12 Jan 2009 om 17:33 
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Ik sluit mij aan bij Victor.

Zembla heeft het meest haalbare gedaan. Immers, als het werkelijk zo is dat mensen dood gaan als ze te dicht 
bij een bepaalde informatie komen, tja dan zou ik op dit moment ook eieren voor mijn geld kiezen. Sorry Micha, 
sorry kinderen van de hele wereld. Maar ik steun jullie naar vermogen en naar inzicht van validiteit voor mijzelf 
en mijn gezinnetje. Dat klinkt wellicht lafhartig, maar ik en inmiddels door de jaren heen aardig door de wol 
geverfd. Een lange adem is beter dan kort maar krachtig stoten om vervolgens met je kop tegen ijzerdikke 
muren op te lopen die niet opengaan. Althans voor mij is dit zo.

Maakt mij dat strafbaar en een laakbare burger?

Ik zou ook niet weten wat ik meer kan doen, om werkelijk meer zoden aan de dijk te zetten. Immers je hebt in 
dit stadium van de JD zaak mensen nodig binnen het apparaat zelf die er genoeg van hebben en de rotte appel 
uit de mand willen gooien.

@ E-bee

“Verbod op discriminatie van homosexuelen geldt dat niet tegelijk voor pedosexuelen? Dus geen wettelijk kader 
om te verbieden mogelijk tenzij strafbld oid, lijkt mij.”

Homosexualiteit en heterosexualiteit staan in beginsel voor mij op gelijke voet. Maar pedosexualiteit niet!

11.  Observator 

12 Jan 2009 om 18:00 

@ TESS 
12 Jan 2009 om 17:33

Eieren voor je geld kiezen is in feite een zwak moment. 
Maar heel begrijpelijk, dat wel. 
Een analyse zegt mij dat in zo’n geval de rede zowel als de rechtvaardigheid wijken voor terreur. 
Ook al begrijpelijk, maar uiteindelijk dodelijk voor ieder.

Wáárom stormde een hele groep niet op de executeurs af tijdens een massa-liquidatie? Sommigen zouden het 
overleefd hebben, en hun executeurs op hún beurt omgebracht kunnen hebben, ínclusief de smerige en 
corrupte ‘bevel’hebbers in dit geval. En zélfs zouden sommigen hebben kunnen ontsnappen aan hun beulen.

Je schrijft: “Maakt mij dat strafbaar en een laakbare burger?

Ik zou ook niet weten wat ik meer kan doen, om werkelijk meer zoden aan de dijk te zetten. Immers je hebt in 
dit stadium van de JD zaak mensen nodig binnen het apparaat zelf die er genoeg van hebben en de rotte appel 
uit de mand willen gooien”.

En dat is nu juist waarom het gaat. 
We zijn lafaards. 
Ik net zo goed als jij.

12.  Irma 

12 Jan 2009 om 19:51 

Ik denk dat we wel wat kunnen doen, voorzover we dat al niet doen natuurlijk. 
Het beste lijkt me om er met zoveel mogelijk mensen in onze eigen omgeving over te praten. 
Ik weet niet of JD een pedofiel is, dat kan ik ook niet zeker weten. Dat ventileer ik ook naar mijn omgeving, 
waarbij ik dan meteen vermeld dat er wel héél erg veel belastend materiaal is. Dan hoop ik dat mensen de 
moeite nemen om erover na te denken en wat onderzoek te verrichten.

Misschien is het niet de snelste manier om zoiets opgelost te krijgen, maar door steeds meer mensen bewust te 
maken van wat er speelt, bereiken we misschien toch een “kritische massa” en kunnen we een eerlijk proces 
eisen. 

Groet, 
Irma

13.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 20:12 

Micha Kat: 
=== 
Stuitend is dat blijkt dat het de ambtenaren van Justitie werd verboden gebruik te maken van de on line-
encyclopedie. 
/===

Mogen ze er niet in lezen, of er niks in veranderen vanaf werkcomputers? Dat maakt nogal een verschil.

14.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 20:33 

Observator, 12 Jan 2009 om 15:41 
=== 
Graag effe de door jou geconstateerde ‘chaos’ en zéker het warhoofdige van E-bee duidelijk maken, ‘Meneer 
Harmsen’. 
Onintelligent gescheld van jou leidt tot terecht misprijzen van je angstige bijdrage. 
/=== 
Ik ben niet angstig en ik scheld niet, ik benoem alleen dingen als ik ze zie.
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Komt-ie: 
E-bee, 12 Jan 2009 om 14:26 
=== 
Verbod op discriminatie van homosexuelen geldt dat niet tegelijk voor pedosexuelen? Dus geen wettelijk kader 
om te verbieden mogelijk tenzij strafbld oid, lijkt mij. 
/=== 
Pedofilie en homoseksualiteit zijn twee verschillende dingen, die soms samengaan en soms niet. Het ene is 
strafbaar gesteld, het andere niet.

=== 
Sinds de jaren 80 is de democratie omgebogen naar een fascisctische staat en die loopt al een tijdje achter de 
Nazi-Rogue State Amerika aan. 
/=== 
De toestand van de democratie hier, die in Amerika, en de eventueel te kritiekloze houding van Nederlandse 
regeringen tegenover de superstaat USA, onder verschillende regeringen en presidenten, zijn 4 tot 7 
verschillende dingen. Alles over één kam scheren creëert, zoals ik al zei, alleen maar chaos.

=== 
Stond niet in de Telegrof. 
/=== 
Wat stond niet in de Telegraaf? Wanneer niet? Waarom had het er wel in moeten staan en hoe?

=== 
Per definitie moet je daar dan niet te veel van het rechtssystem verwachten als je dat toch ook hebt 
geaccepteerd… 
/=== 
Waar is daar? In Amerika, in Nederland of in de Telegraaf? Wie heeft volgens de schrijver precies wat 
geaccepteerd en wanneer en hoe? En waarom is het beter dat niet te accepteren?

=== 
zelfs de MP kan hier zelf uitmaken of het nodig is een onderzoek naar zichzelf in te stellen. 
/=== 
Weer een afzonderlijke kwestie, belangwekkend genoeg, maar met al het voorgaande en volgende houdt die 
geen verband.

=== 
Dat andere blogjes van zgn onderzoeksjournalisten daar nooit over schrijven, tja, geef je ongezouten menings 
dan eens… 
/=== 
Zijn er dan onderzoeksjournalisten die blogjes hebben? Ik ken ze niet. Waar schrijven ze precies niet over? Wie 
moet zijn ongezouten mening geven?

=== 
In dit land krijgt men door dat soort subjectieve berichtgeving nog romantische onderbuikgevoelens van zgn 
piraten in Somalie, dus stel je eens fatsoenlijk op de hoogte. 
/=== 
Piraten in Somalië, tja, weer een heel andere kwestie, ook belangrijk. Maar weer zonder enig verband met al 
het volgende en voorgande. Verder heb ik nog nooit waargenomen dat iemand daar romantische gevoelens bij 
kreeg, en al helemaal geen onderbuikgevoelens (en wat zijn dat eigenlijk precies)? Wie gaf dan wanneer en 
waar uiting aan zulke gevoelens? Graag concrete verwijzingen.

=== 
De kamerleden hebben al jaren een embargo op het stellen van vragen over Justitie en dat wordt NOOIT meer 
teruggedraaid. 
/=== 
Dat er zo’n embargo zou zijn is hier al diverse keren beweerd. Als ik naar concrete gegevens daarover vroeg, 
kwam er geen antwoord. Waar en wanneer en hoe is dat dan afgesproken? Zijn er Kamerstukken waar dat uit 
blijkt?

=== 
De grootste groep kindermisbruikers bevindt zich onder degenen die de wetten maken. 
/=== 
Een loze beschuldiging, totaal niet concreet. Weet je eigenlijk wel wie in Nederland precies de wetten maken? 
Welke daarvan hebben zich concreet met kindermisbruik beziggehouden? Welke aanwijzingen of bewijzen heb 
je daarvoor?

=== 
Komende zomer verwacht men opstanden in de VS, hoe zou dat nou komen? 
/=== 
Ik heb werkelijk geen idee, en weer ontgaat mij het verband van deze mededeling met al het voorgaande.

Zijn mijn bezwaren nu een beetje duidelijker? Door dit soort gezwam in de ruimte worden de wel terecht aan de 
orde gestelde zaken omlaag gehaald en ongeloofwaardig gemaakt. Critici zullen bij lezing denken “dat is toch 
allemaal maar gezwam daar”, en de zinnige dingen die er hier en daar ook staan zien ze dan niet meer. Dat is 
gewoon jammer, en daarom protesteer ik hiertegen.

15.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 20:42 

victor, 12 Jan 2009 om 15:44 
=== 
als Demmink valt,Claus valt, 
/=== 
Claus is al jaren geleden overleden. Niet gemerkt?

Bovendien zijn de eventuele verbanden hoogstens speculaties, maar niet hard te maken. 

Juist daarom moet Demmink naar mijn mening gerechtelijk (en NIET onder zijn eigen indirecte leiding!) worden 
aangepakt. Misschien komt een eventueel bestaand verband dan aan het licht, of niet als het er niet is.

=== 
als Beatrix valt, valt haar doorlatingskliek enzenz 
/=== 
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Wat is een doorlatingkliek? Doorlating van wat? Doorlating van waar naar waar?

E-bee, 12 Jan 2009 om 15:55 
=== 
Het kapitalisme is dood, de bankiers uithekocht en gechanteerd en het communisme is geen optie, in 40-45 
hebben ze gezien dat het fascisme kan werken onder een dictatuur, dezelfden van toen voeren het nu hier uit. 
/=== 
Weer drie dingen in één zin die niks met elkaar te maken hebben, en nog grotendeels onwaar ook. 

tess, 12 Jan 2009 om 17:33 
=== 
Homosexualiteit en heterosexualiteit staan in beginsel voor mij op gelijke voet. Maar pedosexualiteit niet! 
/=== 
Zo is het ook in de wet vastgelegd.

16.  E-bee 

12 Jan 2009 om 21:13 

Het gaat om discriminatie en geaardheid. Zonder delicten is zo iemand niet te weigeren in bep. functies bv in 
het onderwijs. Wat je daar persoonlijk van vind doet evenmin ter zake als bij homo leraren. En verder, connect 
the dots.

17.  Wim Heitinga 

12 Jan 2009 om 22:24 

@ Ruud Harmsen 12 Jan 2009 om 20:33 

Een gedegen en goed onderbouwde repliek op de post van E-bee. 
Alhoewel jouw post van 12 Jan 2009 om 14:40 voor een ieder met een beetje intelligentie genoeg zou zijn 
geweest, kwam Observator weer eens langs met de zijn abjecte constatering ‘het is onintelligent gescheld’.

Het begint mij op te vallen dat mensen (Juriste, Frank Black en nu dus ook Ruud Harmsen) met zinnige 
bijdrages op dit weblog systematisch worden aangevallen door Observator.

18.  E-bee 

12 Jan 2009 om 22:59 

Repliek mag, ik deel die overigens niet. Alleen de praktijk zal kunnen en gaan uitwijzen of die weerlegd wordt. 
Het is ook niet voor niets dat het lastig is dit bij een breed publiek bewust gemaakt te krijgen, dezelfde 
machinaties zitten daar op subtiele wijze achter. 
In een normaal functionerende democratie zouden de misstanden die hier langs komen niet aan de orde zijn 
danwel adequaat afgehandeld worden, en niet in de gruwelijke mate en diepte waarin ze zich thans voordoen, 
met alle rechts verwikkelingen van dien. Wat valt er dan te weerleggen op de getuigenissen die hier op 
klokkenluideronline staan? Juriste werd hier ook al in twijfel getrokken en die vind ik nu juist heel geloofwaardig 
door de onwaarschijnlijk lijkende werkelijkheid van haar verklaringen… Demmink & co zijn “slechts” een 
symptoom van iets wat weer veel dieper zit. Dat men denkt of wat ik vermoed, wil laten denken, dat de situatie 
nog is als 20 jaar geleden, komt bedrogen uit. In de VS zie je dit ook, men is apathisch door de mindcontrol 
van de media en de kranten, die niets meleden over de feitelijke situatie. Observator moet zich vooral blijven 
laten horen want eerder verdenk ik anderen er van te webreppen om de aandacht af te leiden.

19.  victor 

13 Jan 2009 om 03:48 

Lieve Ruud, 
je zit toch niet in een ei. 
Als we in dit dossier en dit land praten over doorlating of zo je wilt doorlatingsbeleid, dan hebben we het niet 
over bananen of textiel maar over 400.000 kilo, 4 ton drugs, of zoiets. Met een straatwaarde van een bizar 
bedrag. Weet iemand de hoogte daarvan ? 
Nederland is distributieland nr 1 van Europa. De beurtvaart en het wegtransport is in handen van de voormalige 
oostbloklanden. Waarvan distributie? Niet te verwarren met export. 
In mijn reactie van 12-1 15.44 heb ik slechts de verbanden aangegeven in dit dossier, waarbij het niet van 
belang is of Claus al dan niet leeft. Het gaat om het systeem. Denk even politiek/strategisch door. Ik heb mijn 
reactie niet zelf verzonnen. Als wijlen Claus en dus Beatrix door het dossier Demmink in problemen komen, 
komt het kabinet in crisis en ontstaat een identieke situatie als vroeger in de Lockheed- en Hofmans affaires, 
aldus mijn zegspersoon.

20.  Observator 

13 Jan 2009 om 09:32 

@ E-BEE

Jouw “Observator moet zich vooral blijven laten horen want eerder verdenk ik anderen er van te webreppen om 
de aandacht af te leiden”. 
geeft nou nét weer wat ik van sommigen denk. Niet zozeer van ‘Juriste’ overigens.

21.  E-bee 

13 Jan 2009 om 11:21 

@Observator. 
Trollen vind je overal, semiweerleggen maar geen link gezien, en dan nog op de man spelen, dat mag. Maar 
enige bijdrage zie je nooit van ze. Na een paar keer weet je, een webrepper…
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22.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 13:55 

Wat is dat eigenlijk, webreppen? Ik vind het niet erg van dingen beschuldigd te worden, ik kan wel wat hebben. 
Maar ik wil wel graag weten waarvan dan.

23.  Observator 

13 Jan 2009 om 14:21 

@ E-bee 
13 Jan 2009 om 11:21 

Op de man spelen, ach ja. Weet je, ik moet me inhouden* om mijn polemisch-humoristische kwaliteiten (die 
niet mis zijn*) niet op de wepreppers los te laten.

*Knip knip met het oog. 
Eigenlijk helemaal knip en nou stop ik, anders vervuil ik de boel evenzeer.

24.  E-bee 

13 Jan 2009 om 16:56 

Webrepper, meer algemeen bedoeld, sort of (betaalde?)commentator die aandacht van het behandelde 
onderwerp afhaalt/ridiculiseert.

25.  Rudolf Paul 
13 Jan 2009 om 17:15 

Was Prins Claus een pedo? 
http://infowars.nl/index.php/nieuws/42-politiek/81-dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html

26.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 17:27 

E-bee, 13 Jan 2009 om 16:56 
=== 
Webrepper, meer algemeen bedoeld, sort of (betaalde?)commentator die aandacht van het behandelde 
onderwerp afhaalt/ridiculiseert. 
/===

Bedankt voor de uitleg. Wel vreemd dat die term nergens op internet terug te vinden is.

Nogmaals voor de goede orde:

1) Ik word door niemand betaald.

2) Ik neem het onderwerp (mogelijke strafbare feiten Joris Demmink en de manier waarop pers, politiek en 
rechtspraak daarmee omgaan) ZEER serieus. Ik zou juist graag zien dat er MEER aandacht aan besteed werd. 
En dat er maatregelen volgen, ten minste schorsing en dan een echt onafhankelijk onderzoek.

27.  Rudolf Paul 
13 Jan 2009 om 17:33 

Claus de pedoprins:

‘…naar voren komt dat Claus behept was met pedofiele neigingen. Dat zou dus betekenen dat Claus ook 
aanwezig zou kunnen zijn geweest bij de ’sinistere seksfeesten’ in de flat van Van R. in Amsterdam-Noord 
waarbij (De Telegraaf) minderjarige kinderen werden ingezet die speciaal uit Oost-Europa werden geimporteerd 
om te worden misbruikt. Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover 
Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien 
terwijl hij sex had met minderjarige kinderen.’ 
bron: http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl/showthread.php?t=8873&highlight=demmink

28.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 17:48 

Micha Kat: 
=== 
Die ambtenaren van Justitie blijven maar rommelen met Wikipedia. Stuitend is dat blijkt dat het de ambtenaren 
van Justitie werd verboden gebruik te maken van de on line-encyclopedie. 
/===

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1119684.ece/Ambtenaar_tikt_graag_in_Wikipedia 
=== 
Overigens is het ambtenaren niet verboden teksten te schrijven of te wijzigen op Wikipedia, maar dan moeten 
ze wel binnen het integriteitsbeleid passen. 
/===

Wie heeft gelijk?
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29.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 17:50 

Dit misschien de bron van het misverstand?: 
=== 
In oktober 2007 werd de site van Wikipedia al een keer collectief afgesloten voor ambtenaren van Justitie. Die 
maatregel volgde op een aantal ‘grappen’ van medewerkers, […]. Na twee maanden werd het Wikipediaverbod 
weer opgeheven, volgens de woordvoerder omdat bleek dat ambtenaren de internetencyclopedie nodig hebben 
om hun werk goed te kunnen doen. 
/===

30.  E-bee 

13 Jan 2009 om 17:55 

Claus was ook in New York, naar verluid, door de CIA gefotografeerd in een homogelegenheid. Of die 
chantabele leefwijze hem nou de das omdeed weet ik niet maar ivm zijn depressies en opname in een kliniek in 
Basel(?) van een bekende arts, die ongetwijfeld de toegang had tot de archieven en onderzoeksresultaten van 
J. Mengele, werd Claus steeds slechter leek het wel… Misschien dik ik het te veel aan maar het zou best eens 
kunnen zijn dat die toen dus werd kaltgestelt. De andere optie lag wat moeilijker wellicht.
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John McCain: oorlogsheld of collaborateur?
Gepubliceerd door Micha Kat 13 september, 2008 in Algemeen. 

vettingmccain.jpg Dit is de ‘officiele versie’ van het Vietnam-verhaal van John McCain zoals 

opgetekend door Tom Jan Meeus van NRC Handelsblad: McCain zelf 

speelde een heldhaftige rol in de oorlog in Vietnam. Twee dagen nadat hij gewond was 

geraakt bij een brand, meldde hij zich aan als vrijwilliger op een gevechtsvliegtuig. Het 

toestel stortte neer, hij belandde in zee, brak zijn botten, en redde zichzelf door zich met 

de tanden aan een touw op te trekken van de zeebodem. Nadat hij krijgsgevangen werd 

genomen, kreeg hij van de Noord-Vietnamezen enkele malen het aanbod strategische 

informatie aan de vijand te geven in ruil voor vrijlating. Hij weigerde en werd daarom jaren 

gemarteld. Als gevolg van de botbreuken, die in zijn gevangenschap niet werden 

behandeld, is hij niet in staat zijn armen in de lucht te steken. (NRC Handelsblad, 8 maart 

2008). We zullen aanstonds zien dat Tom Jan zijn lezers op schaamteloze wijze bedriegt.

Nu heb ik me nooit speciaal geinteresseerd voor het oorlosverleden van John McCain. Totdat ik op 

een hotelkamer in Bangkok stuitte op een uitzending van Hardtalk (BBC) waarin host Stephan Sackur 

de Amerikaanse schrijver Gore Vidal aan de tand voelde. Vidal beweerde daarin dat John McCain 

geen oorlogsheld was, maar juist een oorlogsmisdadiger die verregaand zou hebben gecollaboreerd 

met de Vietnamezen. “Iedere andere soldaat zou voor de krijgraad zijn gekomen” aldus de bejaarde 

schrijver die echter aan scherpte de afgelopen decennis niets lijkt te hebben ingeboet. Fascinerend, 

toch? Wat moeten we hiermee? Gore Vidal –een van de beste schrijvers ter wereld- blijkt ook in een 

interview aan de New York Times John McCain te beschuldigen van pseudo-heroism: 

In an interview with the NY Times that ran yesterday, Vidal was asked what he thought about John 

McCain. Here’s what was said:

…what about Mr. McCain? Disaster. Who started this rumor that he was a war hero? Where does 

that come from, aside from himself? About his suffering in the prison war camp?

Everyone knows he was a prisoner of war in North Vietnam. That’s what he tells us.

Een summiere zoektocht op internet levert in no-time Bergen alarmerend materiaal op dat de lezing 

van Vidal lijkt te bevestigen. Er blijkt een site te bestaan waarop Vietnam-veteranen geen weg 

onbewandeld laten om de ‘mythe’ van de ‘oorlogsheld McCain’ door te prikken. Een citaat: “John, 

family members of Vietnam POW/MIA(s) have been waiting for more then 14 years for you to have 

the courage to face them eye to eye in front of the American Public - Here is your opportunity for 

some “STRAIGHT  TALK.”  Stop hiding behind your fabricated “War Hero” persona.  You know we can 

prove your collaborations with declassified government documents . . . It is time for the American 

people to get to know the REAL John McCain - the John McCain that the POW/MIA families witnessed 

during the 1991-93 US Senate Select Committee on POW/MIA Affairs.” Nog een citaat: “Today, 
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McCain admits that three to four days after he was captured, he promised the Vietnamese, “I’ll give 

you military information if you will take me to the hospital.” He also admits that the Vietnamese 

responded by rushing him to a military hospital normally kept unavailable to U.S. prisoners, but 

denies the “special medical treatment” he was given was because of his promise to collaborate.” Een 

derde citaat: “A former Vietnamese Communist Party official is claiming Sen. John McCain was 

“quickly singled out for softer treatment” as a POW because “he was the son of an American admiral. 

Phung Van Chung, 70, who was a Communist Party official at the time McCain was captured said 

“top” Vietnamese leaders wanted to use McCain “for negotiations.” Chung also said McCain is refusing 

“to acknowledge” the heroism of Mai Van On, a Vietnamese peasant who the Vietnamese say swam 

out during the bombing raid and rescued McCain from drowning. McCain’s refusal to publicly 

recognize Mai Van On for saving “his life” has some in the media speculating that McCain is afraid 

that to do so would “fuel other, more damaging allegations that McCain exaggerated elements of his 

PoW ordeal in Hoa Lo prison.  Click here for the full story . . .”

mccainredder.jpg Tal van evenwichtige en genuanceerde artikelen maken korte metten met de 

mythe van de ‘oorlogsheld’ McCain zoals dit verhaal waarin ook weer een 

prominente rol is weggelegd voor de Vietnamese boer Mai Van On die McCain gered zou hebben (zie 

foto, gemaakt in 1996) toen zijn vliegtuig neerstortte in het Truc Bach-meer. Met name de rol van 

deze Mai van On (1.820 verwijzingen op Google) is alarmerend voor de ‘mythe McCain’. De 

Associated Press spoorde deze Vietnamese boer –hij zou twee jaar geleden zijn overleden- in februari 

2000 op en interviewde hem. De kop van het verhaal: McCain’s Vietnam Rescuer Talks  Hij gaf een 

gedetaillerde beschrijving van hoe hij John McCain in 1967 redde.

McCain was below the surface of the 16-foot-deep water, entangled in the parachute cords. On said 

he cleared the ropes and pulled McCain to the surface. 

“His head was drooping and his eyes were closed. They gradually opened, and I saw a look of relief 

that he was still alive,” On said.

He gave McCain one end of the pole as he held the other and swam with one arm. Another man 

helped them to shore. On recalled that McCain’s flight suit was torn, revealing a good-luck charm 

around his neck. 

“He could not walk, so I had to help him. At first, I thought he had no injuries, but I later learned he 

had a broken arm and broken leg,” On said. 

Ook de -vaak bespotte- Engelse krant the Daily Mail berichtte nog afgelopen maard uitvoerig over het 

‘verraad’ van John McCain aan zijn ‘Vietnamese vriend’. Maar niet NRC Handelsblad of andere 

Nederlandse kranten. We keren terug naar het begin van dit stuk en naar de beschrijving van 

McCain’s oorlogsverleden door ‘kwaliteisjournalist’ Tom-Jan Meeus: McCain redde zichzelf door zich 

met de tanden aan een touw op te trekken van de zeebodem.”

mccaintanden.jpg

Het detail ‘met de tanden’ van Meeus is trouwens fascinerend. Waar haalt hij dit vandaan? Bekend 

zijn de verklaringen van McCain dat zijn ‘martelaars’ hem de tanden braken tijdens zijn 

krijgsgevangenschap, zie bijvoorbeeld Vanity Fair, februari 2007: In 1968 he was offered early 

release, and when he refused, because others had been there longer, his captors went at him again; 

he suffered cracked ribs, teeth broken off at the gum line, and torture with ropes that lashed his arms 

behind his back and that were progressively tightened all through the night. Maar nergens treffen we 

het Tom Jan-detail aan van het ‘zich met de tanden aan een touw optrekken’.Ten overvloede: ook 

met zijn mededeling dat McCain neerstortte ‘in zee’ gaat Meeus de mist in.
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15 Reacties op “John McCain: oorlogsheld of 
collaborateur?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

13 Sep 2008 om 11:30 

Het is mij allang bekend dat de Nederlandse media voornamelijk aan propaganda doet. Ik lees die onzin dan 
ook bijna niet meer. 
Die McCain was gewoon een liaison officer tussen Noord-Vietnam en de VS. In de omgekeerde wereld is hij een 
oorlogsheld.

2.  tess 

13 Sep 2008 om 11:48 

De leugen regeert is dus geen stijlfiguur ;-)

3.  Micha Kat 

13 Sep 2008 om 12:46 

Veel gekker moet het niet worden! De New York Times heeft Mai Van On een keer genoemd, in een artikel uit 
1997 over het bezoek van een oud-krijgsgevange, ene Peterson, aan Vietnam:

Mr. Peterson was locked up in the infamous ”Hanoi Hilton” prison until his repatriation in 1973.

Asked recently whether he would like to meet any of his jailers, Mr. Peterson replied, ”It would be an interesting 
conversation.”

Today, as he made his way to a waiting car, he was embraced by Mai Van On, a small, bearded Vietnamese 
man who captured another downed American pilot, John McCain, in 1967. Mr. McCain is now a Republican 
Senator for Arizona.

Mr. Clinton nominated Mr. Peterson, 62, as Ambassador last year; at the time he was a Florida Democrat in the 
House of Representatives, to which he was first elected in 1991. 

Dit is toch niet te geloven? De redding van McCain door de Vietnamese boer heeft dus zelfs in de NYT gestaan, 
11 jaar geleden, maar is nu taboe verklaard, ZELFS DOOR BARACK OBAMA! Is er een beter bewijs dat die hele 
verkiezingen een grote fake zijn?

Zie het hele artikel: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?
res=9C01E1D61539F933A25756C0A961958260&sec=&spon=&pagewanted=1

4.  AIRVD 

13 Sep 2008 om 14:12 

De verkiezingen heten niet voor niets the biggest show on earth. Met nadruk op show. 
Hier in NL is het niet anders. Acteurs die een schouwspel opvoeren.

5.  Observator 

13 Sep 2008 om 16:43 

Voor mij ligt de hele zaak nogal simpel. 
Of laten we zeggen ‘eenvoudig’. 
Indachtig ‘eenvoud is het kenmerk van het ware’. 
Of anders: ‘Back to basics’.

Iedere deelnemer aan vuile oorlogen (en Vietnam wás zo’n oorlog), ook al zou het tegen wil en dank zijn -en 
dat zal vaak zo zijn- kan bij mij nóóit aanspraak maken op de status van ‘oorlogsheld’. 
Daarvoor zijn die oorlogen te smerig namelijk.

Je zou je moeten schamen er aan te hebben deelgenomen. 
In plaats van je er op te laten voorstaan. 
En dat zéker als je er ‘bedoelingen’ mee hebt.

6.  Nihil Dicens 

13 Sep 2008 om 17:27 

De meeste beschuldigingen aan Palin en McCain blijken na onderzoek niet waar te zijn. De Amerikaanse 
verkiezingen zijn in aantocht dus het moddergooien is begonnen. Het zegt meer iets over de inzenders dan over 
Palin en McCain.

7.  Nihil Dicens 
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13 Sep 2008 om 17:51 

En dan nog wat: McCain heeft zelf voor de televisie aangegeven dat hij inderdaad dingen gedaan heeft in Noord-
Vietnamese gevangenschap die onwaardig waren. Hij heeft daarover zijn spijt betuigd en het lijkt me daarom 
een beetje voorbarige meneer KAT om van een klokkenluiders-item te spreken. Leugens worden er ook verteld,
hieronder staan ze

1. Sarah Palin werd ervan beschuldigd lid te zijn van een partij in Alaska die onafhankelijkheid nastreeft. In 
werkelijkheid is zij nooit lid geweest. Alleen haar man is 7 jaar lid van de organisatie geweest en (zover ik heb 
begrepen) is hij nu geen lid meer.

2. Naaktfoto’s van Sarah Palin. Deze blijken allemaal GEFAKED te zijn. Zij heeft ook nooit geposeerd voor een 
fotograaf laat staan dat zij ooit heeft meegedaan aan een Miss-verkiezing.

3. Sarah Palin wordt een “hartstochtelijk jager” genoemd. Het is echter haar man (een Inuit )die jaagt. Zelf kan 
Palin geen geweer op een behoorlijke manier naar de schouder brengen, zoals laatst op de Nederlandse 
televisie is aangetoond.

4. Sarah Palin heeft geen ervaring. Maar dat heeft Barack Husein Obama ook niet en zijn Running Mate 
evenmin.

8.  tess 

13 Sep 2008 om 19:31 

Inderdaad nihil dicens, nihil dicens ;-)

9.  AIRVD 

14 Sep 2008 om 00:08 

Off topic: 
De krant van pedofiel Nederland maakt weer reclame voor pedofilie.

http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/1891186/___Ik_was_veertien__hij_veertig_jaar_ouder___.html

Het is een ingezonden brief. Waarheid is niet gechekt en kan net zo goed verzonnen zijn.

10.  Pierre Lebon 

14 Sep 2008 om 00:53 

Jahaaa…. da’s effe slikke hè AIRVD? Maar troost je joh, het zal inderdaad allemaal wel verzonnen zijn. 
By the way: het was minder off topic dan je dacht!

11.  tess 

14 Sep 2008 om 09:47 

En laat je niet wijsmaken dat oudere mannen seksueel minder actief worden!

Met andere woorden meisjes van vijftien, neem -in de letterlijke betekenis van seksuele inname - een man van 
ver in de vijftig!

De zin past ook helemaal niet bij de ‘ernst’ van het verhaal toch?

12.  tess 

14 Sep 2008 om 09:50 

Dit is wel off-topic en moet eigenlijk bij het artikel over de Telegraaf staan toch?

13.  marcel 
14 Sep 2008 om 10:11 

Verder was John McCain een erg slechte piloot. Hij is er in geslaagd om 5 vliegtuigen te laten crashen. In het 
organiseren van drankpartijen was ie een stuk beter. Good party animal - bad pilot. Net zo’n figuur als Bush 
dus. Zie http://www.rense.com/general80/real.htm 

Op de site www.rense.com kan je ook zoekopdrachten geven. Zoek op McCain en er verschijnen tal van 
interessante artikelen.

14.  Wijze van Zion 

14 Sep 2008 om 20:35 

Binnenkort op SBS 6?

15.  Micha Kat 

16 Sep 2008 om 13:41 
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n een echo van de Swift Boat campagne, maar toch net even anders, hebben twee onafhankelijke (maar linkse) 
pressiegroepen nu een TV-advertentie gelanceerd waarin kritisch wordt gesproken over John McCain’s vijf en 
een halve jaar in de wrede handen van Noord Vietnameze krijgsgevangenbewaarders. McCain’s 35 jaar geleden 
geeindigde POW-ervaring werd tijdens de Republikeinse conventie in St. Paul door letterlijk iedere spreker als 
een argument gebruikt om de man zo ongeveer heilig te verklaren. Waar in de Swift Boat campagne tegen John 
Kerry in 2004 diens hele eervolle militaire staat van dienst verdacht werd gemaakt, zegt McCain’s voormalige 
collega-POW Philip Butler in het bijgaande spotje dat die krijgsgevangenperiode als zodanig: “is not a good 
prerequisite for president of the United States.” Maar Butler wordt wel degelijk ook persoonlijk door te 
suggereren dat McCain of al van nature te heetgebakerd was, of in de Hanoi Hilton te verknipt is geraakt om 
met de rode oorlogsknop in het Witte Huis vertrouwd te kunnen worden. Ik weet het niet… Als die even gore als 
effectieve Swift Boat-spotjes tegen Kerry indertijd niet door de beugel konden, kan deze van Brave New PAC en 
Democracy for America dan wel..? Je krijgt bovendien sowieso als bijverschijnsel dat Obama zich hierover 
defensief moet gaan uitlaten… Graag commentaar…

Lees meer “Kan dit wel?” »
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AFM: Aanfluiting Financiele Markten (5)
Gepubliceerd door Micha Kat 7 september, 2008 in Algemeen. 

afmbaas.jpeg In het vierde deel van de serie over de toezichthouder op ondermeer de 

accountacy AFM dat 13 februari verscheen werden vier onderzoeken genoemd 

naar handel met voorkennis waar de AFM mee bezig was: Numico, Vedior, Exact en ABN Amro. We 

schreven destijds: “De onderzoeken rijgen zich aaneen, maar nu kan reeds met ‘aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid’ worden voorspeld wat al deze ‘onderzoeken’ gaan opleveren: zero.” 

Van geen van deze onderzoeken hebben we meer iets mogen vernemen. Blijkbaar worden deze 

zaken demate grondig aangepakt bij de AFM, dat we nog wel enige jaren kunnen wachten voordat 

duidelijk wordt wat deze ‘onderzoeken’ hebben opgeleverd. Intussen hebben ze de bij AFM onder 

leiding van de incompetente zakkenvuller Hans ‘effe braken’ Hoogervorst trouwens de handen ook 

meer dan vol aan het opleggen van dwangsommen aan eenmanszaakjes op zolderkamertjes zoals 

Alyuva Bemiddelings Maatschappij op de Nieuwe Binnenweg 115a te Rotterdam, Schuls Financieel 

Advies BV aan de Brink 16 te Gieten en M. J. Dorr van eenmanszaak Infonetwerk aan de Koningin 

Emmastraat 20 te Willemstad NB. Kwestie van prioriteiten stellen, toch?

In de tussentijd geraakt de AFM van kwaad tot erger. Een voormalig bestuurder, A. W. Kist, werd 

betrapt op handel met voorkennis, nota bene in aandelen ABN Amro. Op 15 april 2008 maakt de AFM 

het volgende bekend: op 6 augustus 2007 legde de heer Kist zijn bestuursfunctie neer, nadat hij tot 

het inzicht was gekomen dat hij de Complianceregeling van de AFM had overtreden. Maar hiermee 

was de koek bij de AFM nog niet op: ook Henjo Hielkema (ex-Fortis), lid van de Raad van Toezicht 

van de AFM, blijkt over de schreef te zijn gegaan (lees hier de details) met meerdere verboden 

transacties. 

hielkema.jpg Hielkema (links op de foto in zijn Fortis-tijd) vertekt met stille trom omdat hij 

hoopt voorzitter te kunnen worden van de RvC van SNS Reaal, maar dat gaat 

helaas niet door omdat De Nederlandsche Bank daar een stokje voor steekt: niet integer genoeg. Op 

15 augustus van dit jaar vertelde Hielkema nog aan FEM Business hoezeer zijn leven ‘is veranderd in 

een nachtmerrie’. Intussen dient de vraag zich aan: hoe erg is de nachtmerrie die de AFM zelf is 

geworden? 

Op 6 september bevestigde een onderzoek van de Hogeschool van Rotterdam iets wat insiders al lang 

wisten: de AFM is de looopjongen van de big four (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers en Ernst 

& Young) en discrimineert kleine advies- en accountantskantoren. Uit De Telegraaf (6 september): De 

kleinere accountants en belastingadviseurs klagen dat zij ondanks zeer korte deadlines van de AFM 

zelf al ruim een jaar op afhandeling van hun vergunning wachten. „Dat steekt ons, omdat grote 

kantoren op zeer korte termijn wel hun papieren krijgen”, zegt de Rotterdamse accountant Aad 

Bonis. En even verderop in het stuk:  Andere ondervraagde adviseurs vinden het opmerkelijk dat 

kleine kantoren om relatief eenvoudige gebreken een vergunning is onthouden. De grote kantoren die 

regelmatig aantoonbaar regels hebben overtreden, kregen wel op zeer korte termijn de papieren in 
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huis. „Accountantsbureau Deloitte is veroordeeld en bij meerdere boekhoudschandalen betrokken 

geweest”, zegt een anonieme accountant. En dat kantoor kreeg binnen enkele weken de vergunning.

In plaats van een oplossing te vormen voor de problemen op de kapitaalmarkten en  een bijdrage te 

leveren aan het hestel van vertrouwen, is de AFM zelf een probleem geworden en ondermijnt de 

organisatie het vertrouwen steeds verder. Maar gelukkig: stilzitten doet met ook weer niet bij de 

AFM. Eind augustus werden er opnieuw twee lasten onder dwangsom opgelegd, aan Tokyo 

Management Consulting en aan Hixton Ltd.

Eerdere afleveringen in deze serie verschenen op 13 februari 2008, 22 januari 2008, 2 januari 2008 

en 2 november 2007.

17 Reacties op “AFM: Aanfluiting Financiele 
Markten (5)”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  tess 

7 Sep 2008 om 17:03 

Ik ben het volledig eens met de laatste alinea.

Tegelijkertijd word ik mij steeds vaker bewust van het onontkomelijke daarin. De oorzaak ligt toch wel in de 
aard van het beestje, ons financieel-economische systeem dus. Nee, ik ben geen communist, die doen namelijk 
hetzelfde maar dan onder de naam communisme.

2.  harry van groen 

7 Sep 2008 om 17:10 

Het heeft totaal geen zin klachten in te dienen bij AMF ,deze site bewijst waarom. 
Criminele banken worden totaal ontzien. 
Grote grutters ,die op de kleintjes letten,zo ook. 
Nina Brink,pas getrouwd met een soort klokkenluider. 
AA boekhouders ,zo fiscalisten,vergeet het maar,en zo komt het dat ik niet naar eer en geweten mijn 
belastingformulier in kan vullen.

3.  tess 

7 Sep 2008 om 17:25 

Ik geloof wel dat het klopt dat het niet zo bijster veel zin heeft om klachten in te dienen bij de AMF.

[… ]… bij nader onderzoek door de AFM naar de daadwerkelijke aankoop van de aandelen door 
Dexia, op verzoek uw eigen president commissaris vorig jaar september, zijn de volgende punten 
naar voren zijn gekomen:

In het jaar 2000 (het aankoopjaar van mijn moeder) hebben zich technische problemen voorgedaan 
t.a.v. de cliëntenadministratie bij Dexia. Het gevraagde depotonderzoek is niet uitgevoerd omdat 
Dexia dit niet wil en het reconciliatieproces heeft niet goed gefunctioneerd betreffende de jaren 
1995-2005 … […]

Bron: http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/65337A1D-4E45-4A7D-B757-393A20DC2FF1/0/
Dexiadefinitieveeindrapportage1.pdf

Met andere woorden: Dexia wil niet dat er een onderzoek komt en dan gebeurd dat ook niet! Nu vraag ik jullie: 
Wat heb je dan aan een financiële waakhond? Niet veel dus in bovenstaand geval. Een farce … 
werkverschaffing, brooddeling, en een mogelijke broedvijver voor … de corruptieve ontwikkeling binnen de 
financiële wereld.

4.  harry van groen 

7 Sep 2008 om 17:27 

Om dat ik niet mag reageren op de site “week van de democratie”het volgende. 
Met groot tamtam zou NOVA eendiscussie laten zien met de baas van het OM ( die geen voorzitter bleek te zijn) 
en een luis in de pels van justitie. 
Nou het werd een wanproduct ,van ambtelijk gewouwel. 
Ja,die Harm die ging toch maar mooi deze discussie aan vond hij zelf,maar vergeet te vertellen ,dat als het uit 
de hand was gelopen ,er altijd nog geknipt kon worden ,want de discussie was geen directe uitzending ,maar 
kwam uit het stadhuis van Haarlem ,waar ik zo’n mooie herinnering aan heb ,omdat ik daar mijn dochter had 
mogen weg geven ,waar een ieder zo’n traantje liet.Nou die herinneringen zijn al weer verbleekt ,door deze 
uitzending ,bedankt NOVA ,waar de ene emotie met de andere nu wordt vermengt,en dan nog wel met een 
ombudsman ,die maar niets van zich laat horen. 
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Waarom niet gewoon in de studio? 
Harm vindt een onderlinge gedachten wisseling een DEBAT. 
Hoe verzin je het.Nee de slager keurt niet zijn eigen vlees. 
En met die luis,voel ik mij er meer ingeluist 
Wanneer gaan de politiek ,OM ,Hoogleraren staatsrecht en recht nu eens een volwassen DEBAT,publiekelijk 
aan ? 
Als er nu een DEBAT is ,gaat het altijd over gerechtelijke dwalingen ,met moord ,maar nooit over corruptie. 
Wanneer wordt eens een onderzoek gedaan naar gerechtelijke dwalingen naar wel schuldige mensen,die nooit 
in de lik zijn aangekomen?

5.  tess 

7 Sep 2008 om 17:47 

Wanneer wordt eens een onderzoek gedaan naar gerechtelijke dwalingen naar wel schuldige mensen,
die nooit in de lik zijn aangekomen?

Dit lijkt mij bij voorbaat problematisch omdat je niet weet om welke mensen het gaat toch?

6.  AIRVD 

8 Sep 2008 om 21:05 

Off topic: 
Weer een zogenaamde gerechtelijke dwaling bij Netwerk vanavond. Maar we moeten zo langzamerhand 
afvragen of hier werkelijk sprake is van een gerechtelijke dwaling of dat er sprake is van een doofpot met 
terugwerkende kracht. 
Want we hebben nu een commissie (CEAS commissie) die afgesloten zaken kan heropenen. Dat geeft dit clubje 
heel veel macht, want wat denk je? Allerlei incestzaken, waaronder de Epener incestzaak komen misschien in 
aanmerking voor heropening. De kans bij uitstek voor een doofpot met terugwerkende kracht. 
Eerste voorbeeld van een doofpot met terugwerkende kracht is misschien wel de Enschedese Ontuchtzaak die 
door de CEAS commissie ‘onderzocht’ is. De daders is veroordeeld door een rechtbank en een gerechtshof maar 
Theo de Roos, van de CEAS commissie, wilt deze man vrij hebben. Dus zijn er wat vrienden opgetrommeld om 
de zaak te downplayen, waaronder pedofiele vriend Hans Crombach. 
Gaan we nog veel van horen, van deze CEAS commissie.

7.  AIRVD 

8 Sep 2008 om 21:07 

Moet ‘dader’ zijn. En ‘wil’ ipv ‘wilt’.

8.  AIRVD 

9 Sep 2008 om 01:19 

De verwijzing, in mijn vorige reactie, naar de incestzaken maak ik natuurlijk omdat incestplegers vaak lid zijn 
van een pedofielnetwerk. 
Van de 6 zaken die nu aan de CEAS commissie -voor heropening- zijn voorgesteld gaan er 3 over incest, 
waaronder de Epener incestzaak. De andere 3 hebben ook mogelijk met kinderen te maken. 
Naar aanleiding van een gruwelijk verkrachting en kindermoord, de Schiedamer Parkmoord, is de CEAS 
COMMISSIE opgericht. Want de dader die in eerste instantie veroordeeld werd zou onschuldig zijn. Vervolgens 
heeft de CEAS COMMISSIE de Enschedese Ontuchtzaak onder handen genomen, als een van de eerste zaken. 
Het lijkt er een beetje op dat we hier te maken hebben met een pedo commissie die voor een doofpot met 
terugwerkende kracht kan zorgen.

9.  tess 

9 Sep 2008 om 07:02 

Het lijkt er een beetje op dat we hier te maken hebben met een pedo commissie die voor een 
doofpot met terugwerkende kracht kan zorgen.

Wel heel slim … maar tegelijkertijd ook wel weer beangstigend … voor al die kinderen die maar belaagd worden 
en afhankelijk zijn van het fatsoen van volwassenen.

De CEAS is ingesteld door het College van procureurs-generaal en bestaat uit verschillende 
advocaten-generaal, strafrechtswetenschappers, voormalig politiefunctionarissen en (oud) 
advocaten. Uit deze groep wordt door het College voor elk toegewezen voorstel een driemanschap 
geformeerd dat het onderzoek uitvoert. Op verzoek van de Tweede Kamer is er een vaste 
toegangscommissie onder voorzitterschap van een onafhankelijke wetenschapper. Deze 
toegangscommissie adviseert het College of er aanleiding is om nader onderzoek in te stellen.

De samenstelling van de CEAS commissie baart mij direct al weer kopzorgen, wetende dat deze groep, ik schat 
zo overwegend mannen, wellicht bevriend zijn met elkaar vanuit de een of andere loge of vanuit het een of 
andere koor en daar laat je elkaar niet vallen. 
Zo las ik dat er verschrikkelijke ontgroeningstechnieken worden toegpeast tijdens de openingsweken van elk 
studiejaar. Daar schijnen zulke ernstige wetsovertredingen plaats te vinden … maar niemand brengt dit naar 
buiten op straffe van buitensluiting. 

Daar begint het euvel dus al! Op straffe van excommunicatie worden criminele afschuwelijke misdaden onder 
de pet gehouden!!!

Dus wat verwechten wij nu van zulke clubjes?

10.  tess 

9 Sep 2008 om 07:05 
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Overigens was de quote over de CEAS commissie afkomstig van de Wikipedia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie_Posthumus-II

http://weblogs.nrc.nl/weblog/uitspraak/theo-de-roos/

11.  harry van groen 

9 Sep 2008 om 09:18 

Nog even IN HET KORT tav tot onderzoek naar rechtelijke dwalingen van zaken die wel tot strafvervolging 
hadden moeten leiden. 
Ten eerste stelt de heer H.Brouwers zelf dat van de 1 miljoen zaken er maar 150,000 worden behandeld ,die 
komen dus zo wie zo niet bij de rechter ,maar zullen wij maar geen gerechtelijke dwalingen noemen. 
Dan is een ieder burger ,ook de heer Brouwers,zo burgemeesters ,politici noem maar op ,er zal wel een wet zijn 
die stelt dat dat niet zo is ,maar dat heet dan klassejustitie,verplicht strafrechtelijke zaken te melden aan OM ,
zoals bazen van woekerwinstpolissen etc. 
Zullen wij daar ook maar niet onder laten vallen. 
MAAR klacten bij de orde van advocaten worden ook door rechters behandeld ,als een soort vertrouwen in de 
rechtsstaat,bij Raad en HOF van discipline ,die zelfs soms voorzitter ook zijn van de Raad voor de Rechtspraak ,
mooire kan je toch niet hebben, 
Dus zaken die dan in een doofpot verdwijnen ,die zijn wel een gerechtelijke uitspraken . 
En zo een art 12 procedure ,waar het HOF rustig het advies van de PG overneemt (baas de minister van justitie)
zonder enig onderzoek. 
Dit kunnen dan ook gerechtelijke dwalingen zijn. 
Dan nog dit een constitutionele oorlog kan je nooit winnen ,volgens de politici ,die zich dan ook zgn niet met de 
rechtsspraak bemoeien,maar u begrijpt toch wel dat een ieder die zaak dan in een doofpot moeten doen ,maar 
ook de rechters dus.,de zaak nooit voor een rechter KAN komen,maar ik vind dat dan wel weer een 
gerechtelijke dwaling,want NIEMAND mag boven de wet staan ,ook als het staatshoofd dan meineed pleegt ,
omdat zij gezworen heeft deze rechtsstaat goed te onderhouden. 
svp geen discussies,laat dat de vereniging voor rechtsspraak maat uitmaken of anderen. 
Zo heb ik een boete betaald van een paar tientjes ,maar ben wel in beroep gegaan,omdat de officier in het ene 
gevalde wet dus wel kent ,maar in vele andere ,indeze dus ,niet ,wat in strijd is met art1 van de grondwet etc. 
De zaak is al 2 maal in de wrakingskamer geweest,en wordt maar steeds uitgesteld.

12.  AIRVD 

9 Sep 2008 om 12:22 

@tess 
Exact Tess, dat clubje baart mij ook zorgen want het is weer een extra ondermijning van de rechtsstaat ipv 
andersom. 
Misschien kan Micha hier ook eens induiken of andere journalisten. 
Het is goed dat jij vragen aan de politiek stelt (Christa van Velsen). Zal ik ook doen.

13.  juwita 

9 Sep 2008 om 13:40 

Groen,

De term ”gerechtelijke dwaling” (ook wel gebruikt door het mediacircus en Prof Koppen) lijkt mij een 
eufemisme. Soms is er van dwaling (zie voor een uitleg van de rechtsterm ”dwaling” artikel 228 van Boek 6 
Burgerlijk Wetboek) geen sprake, maar is er eerder sprake van vooringenomenheid van rechters die 
vooropgezet bezig gaan het recht te manipuleren om een bepaalde uitkomst te bereiken. Rechtsnormen zijn 
vaak ”open normen” en rechters kunnen naar eigen goeddunken de invulling geven die zij wenselijk vinden. De 
stampij die de afgelopen jaren is ontstaan gaat ten onrechte uitsluitend over het STRAFRECHT. IN de CIVIELE 
rechtspraak worden evenzeer vrijwel dagelijks zeer grote juridische misslagen gemaakt. Helaas kraait daar tot 
nu toe in de media geen haan naar.

14.  juwita 

9 Sep 2008 om 14:05 

Mischa,

De geschiedenis van incompetente toezichthouders in Nederland al een heel lange. Even je herinnering 
opfrissen: 
1993: de Vie d”Or affaire, levensverzekeraar failliet door gebrekkig toezicht door Nederlandsche Bank en 
Pensioen-en Verzekeringskamer. Totaal 18.000 polishouders gedupeerd; 
2002: losbarsten van aandelenlease-affaire. Deels het gevolg van terkortschietend toezicht door de Ministeries 
van Financien, van Economische Zaken, DNB en Stichting Toezicht Effectenverkeer (welke laatste organisatie in 
2002 wordt omgevormd tot AFM). Totaal aantal gedupeerden circa 500.000 van aanbieders als Dexia (Legio 
Lease), Aegon, Fortis, Levob Bank, DSB Bank 
2007: losbarsten woekerpolis-affaire: circa 5 miljoen gedupeerde polishouders die in strijd met de wettelijke 
regels niet geinformeerd werden over (verborgen) kosteninhoudingen. De toezichthouders, Pensioen en 
Verzekeringskamer (sinds 2002 een onderdeel van de Nederlandsche Bank) stond erbij en keek er naar.

Nog niet genoemd kleinere affaires, zoals de malversaties bij teakhoutbeleggingen en vastgoed c.v.’s.

15.  harry van groen 

10 Sep 2008 om 09:27 

Juwita,

Zoals je al zegt vergeet de ministers van financién niet,zoals de heren Kok en Zalm ,zo Bos. 
Zij hebben nooit hun politieke verantwoordelijkheid hierin genomen ,zo behoeven te nemen ,door in deze 
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positie op te stappen. De kamer is nooit verkeerd ingelicht. 
Klachten bij deze vaste kamercommissie ,daar kom ik niet eens binnen ,zo een rechtsingang/ rechtsgelijkheid 
zijn ver te zoeken.

16.  harry van groen 

10 Sep 2008 om 09:31 

De heer Doctors van Leeuwen EX BVD (mevrouw Dales goed in de maling genomen) EX PG (obstructies) EX 
AMF (controles van die obstructies ,zo les geven daarin) Ik heb daar al eerder over geschreven ,die blijft ook 
maar vrij uitgaan.

17.  juwita 

12 Sep 2008 om 12:43 

Van Groen, 
Zalm heeft in 1998 inderdaad de Kamer misleid door op Kamervragen te antwoorden dat 
aandelenleaseproducten niet onder de Wet op het Consumentenkrediet zouden vallen. Een post hoc 
argumentatie om tot dan toe uitblijvend toezicht door de Nederlandse overheid goed te praten cq weg te 
beargumenteren. Door de ambtenaar die in de jaren tachtig prokectcoordinator voor de invoering van de Wet 
op het Consumentenkrediet was, Nick Huls; thans hoogleraar aan de Erasmus Universiteit) is in een artikel in 
NJB in 2005 beargumenteerd dat de Minister er 1998 faliekant naast zat. De Wet op het Consumentenkrediet 
was wel van toepassing en had moeten worden toegepast op de leasebanken.

Mede door ontbrekend overheidstoezicht op basis van de Wet op het Consumentenkrediet konden 
honderdduizenden burgers in ons land door partijen als Legio Lease (Dexia), Aegon en Fortis op het verkeerde 
been worden gezet met dit soort kansloze beleggingsproducten.
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« Hoe de Lippens-lawyer zijn hand overspeelde Pedo’s nemen de macht over! Capitulatie! »

Laatste uur breekt aan voor falend Fortis
Gepubliceerd door Micha Kat 9 september, 2008 in Algemeen. 

lippenspedo1.jpg NU OPENLIJK SPECULATIES OVER OVERNAME *VERZET TEGEN 

MEGALOMANE EN CORRUPTE MANAGERS *INCOMPETENTE IDIOTEN 

MAKEN FORTIS KAPOT * BOARD HEEFT 61 NEVENFUNCTIES 

Hij heeft het voor elkaar, onze van sadistische pedofilie verdachte edelman Graaf Maurice Lippens, 

woonachtig te Brussel: Fortis is vrijwel kapot. Na reeksen van leugens, blunders, rampen en andere 

gevolgen van falend beleid wordt er thans openlijk gespeculeerd op een overname van de op sterven 

na overleden grootbank Fortis.  Reden voor een feestje bij Klokkenluideronline? Mwwwaah. Zo zijn we 

hier niet. Bovendien: eerst willen we gerechtigheid! De falende, incompetente en megalomane 

bestuurders van Fortis, de van pedofilie verdachte Graaf voorop, moeten worden opgeknoopt en wel 

ASAP! Dat is toch niet te veel gevraagd? Maar liefst 61 nevenfuncties hebben de bestuursleden van 

Fortis, zo rekende deze site uit, die hen ervan hebben weerhouden de problemen op te lossen bij de 

bank omdat ze zonodig elders hun corrupte zakken moesten bijvullen! De van pedofilie verdachte 

dwaas met zijn ‘code Lippens’ die hij zelf vervolgens met voeten trad heeft onzegbare schade 

aangericht en moet hangen! Op 1 augustus riep Fortis dat het ‘initiatieven heeft genomen de dialoog 

met de aandeelhouders te verbeteren’. In Fortis-taal betekende dat: we gaan een nieuw offensief 

beginnen de aandeelhouders te misleiden en voor te liegen! Aldus geschiedde. Hoe zou onze super-

commissaris Jan-Michiel Hessels (nota bene vice-voorzitter van de board) dit alles ervaren? Geen 

woord hebben we van Jan-Michiel mogen vernemen gedurende de hele ineenstorting van Fortis! Dat 

Fortis in feite al dood is, blijkt uit de eigen website waar de inmiddels al weken weggestuurde CEO 

Jean-Paul Votron de bezoeker nog altijd stichtelijk toespreekt: 

 
Balancing entrepreneurship with control and risk management – that is what good corporate 

governance means to Fortis. It implies organising our businesses and activities for growth and long-

term sustainable success, while effectively keeping sight of and managing the risks that come with 

that growth. Maar dan wel ten koste van jullie aandeelhouders, klootzakken, die hun koers dankzij 

jullie ‘control and risk management’ zagen imploderen van 30 naar 9! Wraak! Op de barricaden! 

Brandstapels! Verzet tegen de incompetente, corrupte en megalomane managers!
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Laatste uur breekt aan voor falend Fortis at Klokkenluideronline

10 Sep 2008 om 01:11 

Juist….!

2.  Wijze van Zion 

10 Sep 2008 om 01:26 

Volgens iemand die in deze materie thuis is, kan er -in eerste instantie- helemaal geen sprake zijn van een 
overname. 

Men wil vanzelfsprekend eerst de integratie van ABN-Amro afwachten, waarvan het personeel de aversie tegen 
het management verder schijnt te ontwikkelen. 
Voorts is men van het al dan niet handelen van de Chinezen -en de consequenties daarvan- niet overtuigd. 
Ook speelt de zaak nog van de plotsklaps veranderde dividenduitkering, waarvoor een kleiner beursfonds al 
direct wegens misleiding/desinformatie op de vingers zou zijn getikt.

Kortom in geval van overname, zou het Fortis management een onderhandelingspositie hebben, en daar is 
niemand in geïnteresseerd.

3.  AIRVD 

10 Sep 2008 om 09:45 

Die man heeft al meer dan genoeg kapotgemaakt.

Off topic: 
Eindhovense zwerver bedreigd Jaap de Poep Schepper. Zal wel weer een gek zijn zal de pers ons doen geloven. 
Maar het vreemde is dat de man het adres van Jaap in Den Haag exact wist. Hij heeft de brief persoonlijk in de 
bus gedaan. Eindhoven, Anne-Frank plantsoen, misbruik, bedreiging???

4.  E-bee 

10 Sep 2008 om 10:14 

Een integer iemand die door toedoen van autoriteiten dakloos is geraakt? 
Zwervers heb je in alle soorten… vaker zijn het voormalig klokkenluiders.

5.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 10:40 

Micha, heb je gezien wat Hessels onder: positions held als kwalificatie heeft ??

Member International Advisory Board Blackstone Group

Iets van doen met Joris driepinter?

6.  Wijze van Zion 

10 Sep 2008 om 11:06 

Na 8 mrd uit de markt omlangs, komt daar nu de paar honderd mln voor de woekerpolis bij…

7.  Sophie 

10 Sep 2008 om 11:36 

Ik heb volgende reactie geplaatst bij dit artikel in De Morgen. 
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/410809/2008/09/10/Fortis-voorzitter-Lippens-bijt-
fel-van-zich-af.dhtml

“Vermoedelijk vinden jullie deze reactie ongepast, maar wanneer zal De Morgen melding maken van de 
aanzwellende geruchten over de betrokkenheid van Maurice Lippens bij kindermisbruik?”

Ik vrees dat het weer niet op de website zal verschijnen. Nog mensen die een poging willen doen?

8.  tess 

10 Sep 2008 om 21:26 

Niemand wil weten dat er mensen zijn, die willens en wetens kinderen misbruiken. En al helemaal niet als het 
een collega van je betreft, of misschien wel een goede vriend, of kennis waarmee je deelneemt aan een 
lunchcauserie.

Dat is nu juist het moeilijke aan deze hele kindermisbruikzaak. Het zijn allemaal mannen die gewoon thuis een 
gezin hebben, of niet … een goede baan hebben met verantwoordelijkheden en veel collega’s en veel vrinden op 
hoog niveau, ja soms tot in het koningshuis. Het zijn mensen die verkeren met ministers en 
grootgrondbezitters, met hoge, lage en middenadel.

Dat is nu juist het probleem …

9.  Wijze van Zion 

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165411 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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10 Sep 2008 om 22:37 

BNP misschien, maar dan wordt het toch een “inlijving” ipv overname. Simpelweg een bod in de stijl van het 
eerste bod op Bear Stearns……

10.  Micha Kat 

11 Sep 2008 om 06:00 

OVERNAMEGERUCHTEN FORTIS worden steeds sterker; 
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/‘Fortis-
aandeelhouders_ongerust_over_mogelijke_fusie_met_BNP’.8025979-433.art

11.  Observator 

11 Sep 2008 om 08:04 

Micha!

Helaas, de pagina ‘bestaat niet (meer) of is tijdelijk niet beschikbaar’ !!!

12.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 09:34 

Een reactie van een Belgische belegger in tijd.be op een artikel over het “terugslaan door Lippens”

beste mensen toch, Lippens is van het allooi dat denkt geboren te zijn uit een speciale genetische kaste, dat is 
zo met die mensen. Hij kan moeilijk zijn participatie afbouwen in Fortis of hij maakt zich compleet belachelijk. 
Hou er mee rekening dat dergelijk type mensen altijd denkt gelijk te hebben, en dat is nu juist het probleem 
met Lippens aan het bewind van Fortis. Hij spreekt niet voor Fortis, maar voor zichzelf. Laat dat nu maar eens 
ophouden. Geplaatst door dendav op 10 september 2008 om 17:07 

Deze “genetische kaste” heeft in haar adelijke blazoen de lijfspreuk: 
“steek je leuter in een peuter en wees een vrind voor een kind” 
en dat leidt, naar mijn stellige overtuiging af van het doen van bankzaken.

13.  Wijze van Zion 

11 Sep 2008 om 11:22 

http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/410087/2008/09/09/Analisten-koppelen-Fortis-
aan-BNP.dhtml

Is verder allemaal niet zo belangrijk. Het is nu “sale” bij Fortis, o.a. Morgan Stanley toont interesse voor 
onderdelen. 
Echter hoe meer verkoop, hoe minder kans voor aandeelhouders……

14.  Sophie 

12 Sep 2008 om 23:50 

Mijn reactie bij het Fortis-artikel op de website van De Morgen is weer niet geplaatst. Triest als je bedenkt wat 
het gemiddelde niveau van de reacties op de site van De Morgen is.

Ik vraag me af wie alles “filtert” en of ze daarvoor speciale richtlijnen krijgen.

15.  Sophie 

12 Sep 2008 om 23:55 

Nog maar eens een poging gedaan bij het artikel dat Wijze van Zion aanhaalde. Krijg je de standaard 
boodschap:

Beste ,

We hebben je reactie goed ontvangen en zullen ze zo snel mogelijk verwerken.

De redactie behoudt zich het recht om reacties in te korten en te herformuleren. De redactie is niet verplicht 
alle reacties te publiceren.

16.  Sophie 

12 Sep 2008 om 23:59 

Ze hebben ook een gedragscode. Pedofilie verboden! :d

Gedragscode

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld op DeMorgen.be:

* Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie. Hier staan gevangenisstraffen van acht dagen tot een 
jaar. Racistische uitlatingen doen, homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of beledigingen 
doen aan het adres van vreemdelingen, zijn bijgevolg verboden op DeMorgen.be.
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* Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van 
prostitutie- of escortdiensten. Het is verboden om pornografische avatars te uploaden of erotische teksten te 
plaatsen. Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, 
zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.

* Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. 
zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het 
misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op DeMorgen.be 
verboden.

* Schending van de intellectuele eigendommen Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. 
Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het 
veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. 
vervolgd kan worden.

* Hacken of poging tot hacken van DeMorgen.be is absoluut verboden en wordt bestraft. In dit geval halen wij 
er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Hier staat een een gevangenisstraf van 
drie maanden tot twee jaar en/of een geldboete tot 25.000 Euro op.

Behalve voor wat overtredingen zoals laster en eerroof betreft, welke klachtmisdrijven zijn en dus enkel 
gerechtelijk kunnen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde, kan DeMorgen.be zelf het initiatief 
nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. DeMorgen.be is immers bij wet verplicht om na 
kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.

17.  harry van groen 

13 Sep 2008 om 12:31 

Het is heel frustrerend als stukjes niet geplaatst worden in kranten ,of strafrechtelijke aanklachtenniet naar 
behoeren worden behandeld. 
Ik heb daar al 25 jaar ervaring mee ,en zo weet je steeds niet of al je energie die je daarin hebt gestopt ,ook zo 
wordt gebruikt. 
Zo verlies je al gauw de moed om dat allemaal nog duidelijk of zo iets nog neer te zetten ,maar je MOET het 
wel vertellen. 
Aangezien de wereld maar doordraaft ,is het nu weer frustrerend dat op “mijn”stukje week van de democratie ,
anderen en ik daar niet op kunnen reageren.Dat is ook persvrijheid ,nu. 
Wie heeft dit nu bepaald?De heer Kat denk ik van niet,maar wie dan wel . 
Zo had ik nu willen reagerenop de hoge politie ome in België ,Koekel…Wanner wordt onze politie gekuist? 
De heer Cohen ,burgemeester van mijn geboorteplaats: Men moet met zijn poten afblijven van(gemeente)
ambtenaren. 
De (politie)ambtenaren mogen wel met hun poten aan mijn lijf laten zitten ,zo mij met de dood bedreigen 
terwijl mevrouw ter Horst liever met een fles in een homo boot zit,om te bewijzen dat die geemancipeerd 
daardoor zouden zijn.Over emancipatie van anderen hoor je haar niet. 
Terwijl Jaap de Hoop Scheffer met de dood is bedreigd,wordt deze dader wel gepakt ,terwijl je niet eens weet 
waarom hij Jaap met de dood heeft bedreigd. 
Stel het is een vriend die uitgezonden is naar Afghanistan ,zo gedood is door schuld ,zou dat misschien niet 
eens zo raar dan zijn. 
Dan de heer Spong in AD van vandaag. 
Hij begrijpt natuurlijk wel dat als het HOF en Raad van discipline hun werk niet naar behoren doen ,bij klachten ,
zo Hoge Raad der Nederlanden ,tweede kamer etc ,advocaten en rechters onbevoegd worden ,nog enig werk te 
verrichten ,dat zou wat al te goedkoop worden. 
Dan zitten wij natuurlijk niet te wachten op dat alle banken failliet gaan worden verklaard,maar als de staat al 
failliet is ,en de banken blijven stelen ,dan heeft het gepeupel dat niet op haar geweten ,maar banken ,politici 
etc. 
Ambtenaren stellen al gauw tussen gelijk hebben…. 
Maar dat heeft hier niets mee te maken, 
Gewoon kuisen! 
Het is trouwens dom van de Beligische en Nederlandse overheid dat ze niet snel ook een klokkenluiderslijn 
beginnen ,dan zouden zij `smaad`in de hand kunnen houden ,maar ja dan moeten deze wel naar eer en 
geweten handelen.Maar dat daar een behoefte aan is bewijst de heer Kat nu wel.

18.  rudhar 

14 Sep 2008 om 18:01 

Micha Kat: 
=== 
De falende, incompetente en megalomane bestuurders van Fortis, de van pedofilie verdachte Graaf voorop, 
moeten worden opgeknoopt en wel ASAP! 
/===

Figuurlijk, bij wijze van spreken? Of is dit echt de rechtstaatsopvatting van de webmaster? Getuigenverklaring, 
dan de doodstraf, zonder proces?
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1.  harry van groen 

13 Nov 2008 om 14:40 

Goed dat U uw gezicht en lichaamstaal heeft laten zien. 
Nu komt er ook een gezicht bij deze site ,want jammer genoeg heeft men te veel met anonieme personen te 
maken. 
Wat hun werkelijke bedoelingen zijn ,daar kom je vaak niet achter. 
Laten zij er in ieder geval een soort cv plaatsen bij hun reacties. 
Muv.misschien heel gevoelige informatie ,wat hun baan zou kunnen kosten ed. 
Trouwens echte klokkenluiders ,daar hoor je haast niets van ,om hier eens te reageren met hun ervaring. 
Of zijn deze murf gemaakt ,zo monddood.? 
NB dit is geen kritiek ,want ik vind dat je geen kritiek mag hebben ,op een klokkenluiders lijn. 
Deze mensen hebben vaak PUBLIEKE PERSONEN aangeschreven ,tot in de hoogste instantie. 
Veel mensen kennen het referentie kader van klokkenluiders dan ook niet en zo zal die anders zijn dan de 
doorsnee gedachten gangen, en zal een ieder het er bijvoorbaat daar niet mee eens zijn. 
Een publiek persoon ,wordt door het volk betaald ,zo zal dan ook altijd aanspreekbaar moeten zijn ,maar zeker 
ook moeten reageren.Maar dat doen zij al niet.Dat zou dan al net zo onbeschoft zijn ,dan bijv .een 
telefoonnummer te geven.Veelal weet men zelfs niet of berichten wel zijn aangekomen ,en mensen daar dan 
achter gaan verschuilen. 
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Joris Demmink, The Movie Part 1, Introduction at Klokkenluideronline

Zij laten echter wel hun gezicht zien ,als men moet gaan stemmen.Ja ,zo werkt dat natuurlijk niet. 
Zo’n verhaal van de SP bijv.over een art 12 procedure ,gaat in de praktijk heel anders dan zo als deze mevrouw 
dat uitlegt ,zeker als die zaken in een doofpot moeten gedaan worden.Dat snapt een ieder toch wel ,hoop ik. 
Heer Kat ,veel succes ,hopenlijk kunt U tegen deze macht opboksen ,die hier achter zit.( en dat zijn niet de 
eerste de besten.)Maar U weet het ,het was maar een klein ,verrot ,steentje,die de reus deed vellen.

2.  Jos 

13 Nov 2008 om 14:42 

Part 1? Nu wil ik de rest ook zien :D

3.  E-bee 

13 Nov 2008 om 15:14 

Goed initiatief, Part 1. Het is als de spreekwoordelijke ijsberg, slechts het topje steekt er bovenuit. Dus te 
verwachten valt dat er nog wel wat delen volgen. Half NL ligt thans onder een rookgordijn. Bovendien zijn er 
natuurlijk redenen voor dat een moreel gestoorde op een sleutelpositie van justitie werd aangesteld.

4.  Samantha 

13 Nov 2008 om 15:42 

Proficiat Micha Kat! Blijf ervoor gaan! U bent een trendzetter. 

Ben wel benieuwd hoelang YouTube en VideoGoogle zich tegen de verwachte intimidaties gaan verweren voor 
ze bezwijken om de filmpjes (op termijn gezien ‘deel 1′) te verwijderen… 

Sam

5.  Oogeg 

13 Nov 2008 om 16:33 

Goeie move Micha. Gefeliciteerd !

6.  victor 

13 Nov 2008 om 16:44 

Beste Micha, 
Prima initiatief de video. Een volgende keer; 1. niet te veel in herhaling vallen. 2. maximaal 6 minuten. 3. Jezelf 
een keer inzoomen. 4. Waarom je hem aanpakt, heb je al gezegd, maar wijzen op de gevolgen, dus de slechte 
voorbeeldfunctie, de chanteerbaarheid, de verloedering van de rechtsstaat. 5. niet boos doen, omdat dat zou 
kunnen wijzen op een persoonlijke frustratie en dat werkt ontkrachtend. 6. Benadruk de eigen 
onafhankelijkheid en objectiviteit in relatie tot de oude media. 7. Leg uit hoe het komt, dat de oude media niet 
meer objectief zijn. De bevolking heeft nog geen idee wat er aan de hand is. Men is trots en wil geen horen 
over het eigen land. Hoeveel bezoekers krijg je op YouTube? Succes

7.  victor 

13 Nov 2008 om 16:49 

Men is trots en wil geen kwaad horen..

8.  Observator 

13 Nov 2008 om 16:58 

PART 1 
Welke politieke reactie hierop doet er recht aan? 
‘t Is niet mis hoor! Goed statement!

En na dit enthousiasme nog even dit:

1. Micha, je bent, zoals we allemaal weten, een héld. 
Maar waarom breng je dan eventjes je sokken in beeld?

2. Het fraaie portret boven je hoofd wil ik eigenlijk ook graag nog even besproken hebben.

In PART -2- misschien?

9.  AIRVD 

13 Nov 2008 om 17:33 

He Micha, zien we je ook eens in beeld. “Meetings samen met de minister”, de minister zal wel goed op de 
hoogte zijn van Demminks praktijken. 
Overigens, mooi kunstwerk boven je bureau.

10.  Inanna 

Bezoekers

●     9 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165411 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Joris Demmink, The Movie Part 1, Introduction at Klokkenluideronline

13 Nov 2008 om 17:37 

Beste Micha, leuk om je eens op YouTube te zien! Bijna alsof het echt is! Alleen jammer dat je zo fel bent tegen 
Krista van Velzen. Volgens mij staat zij aan onze kant, maar we moeten geduld hebben. De groep is groeiende, 
er is aangifte gedaan en het wachten is nu op het moment waarop het OM besluit om die aangifte te seponeren. 
Dan begint er weer een nieuwe procedure stiekem, oftewel artikel 12.

Dat die aangifte van Moestafa Y. de prullenmand in gaat, staat reeds aangekondigd in het advies van de AG. 
Lees onderaan p. 9 vanaf F.5. tot halverwege p. 10.

Volgens mij kun je het Krista niet kwalijk nemen. Zij vecht ook maar tegen de bierkaai. Als het aan haar had 
gelegen, was Joris meteen weggejorist, maar daarvoor heeft ze medestanders nodig. Door op haar te schelden, 
speel je slechts haar tegenstanders in de kaart.

Politiek is iemand vriendelijk de waarheid zeggen!

11.  RuudHarmsen 

14 Nov 2008 om 10:14 

Goeie actie. Ik heb meteen links geplaatst naar de filmpjes: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070419.htm#Hyves

12.  loudon 

14 Nov 2008 om 16:14 

Dag Micha.

Goeie aktie van jou.

Wat is staatsbelang ?

Een pedorast als Demmink mag ongebreideld advocaat-kosten declareren t.b.v. zijn lusten. Alles wordt in het 
werk gesteld die man bij de rechter weg te houden. Hiervoor is genoeg poen van de staat.

Onze soldaten in Irak en baardistan kunnen geen schot meer lossen. 
De munitie en de kogels zijn op. Hiervoor geen poen van de staat.

1.  Lieve kijkbuiskinderen · Tessonome 

Pingback op 20 Nov 2008 om 20:50 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Demmink liet ook advocaten Baybasin intimideren Joris Demmink, The Movie Part 2: Fear »
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Demmink & Holloway: the same shit at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Oproep aan Peter R. de Vries Is ‘Daury’ niet ‘daddy’? (5 febr. 2008) »

Demmink & Holloway: the same shit
Gepubliceerd door Micha Kat 8 november, 2008 in Algemeen. 

slootjes.jpg Niets is wat het lijkt. De hernieuwde jacht van Peter R. de Vries op Joran van der 

Sloot in Thailand zou best een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn om de focus weg te 

nemen van de man die coute que coute uit de wind moet worden gehouden: vader Paulus van der 

Sloot. Hij heeft Natalee verkracht -met Joran- en vervolgens hebben ze samen het lijk laten 

verdwijnen. 99,9%! Overal op internet wordt Paulus als dader exposed; niet dat dat nu een ‘bewijs’ 

vormt, maar het is gewoon too much to swallow dat Paulus in het Nederlandse onderzoek nooit de 

plaats heeft gekregen die hij verdient op grond van de feiten. Ook Peter R. de Vries heeft hem die 

plaats niet gegeven. Dat leidt tot serieuze twijfel aan waar De Vries staat. Maar de belangrijkste 

aanwijzing voor de schuld van Paulus -en dat brengt ons weer bij de zaak-Demmink- is dat hij lid 

was van de rechterlijke macht. Het patroon is inmiddels niet meer te negeren: iedereen die ‘lid’ is 

van de ‘juridische familie’ in Nederland gaat vrijuit, of hij nu Joost Tonino heet, Fokke Fernhout, Hans 

Holthuis, Frits Salomonson, Paulus van der Sloot of Joris Demmink. Zoals reeds zo vaak op deze site 

betoogd ligt hieraan hardcore blackmail ten grondslag: al die juristen met hun dikke pikken weten zo 

veel shit van elkaar, dat ze elkaar noodgedwongen de hand boven het hoofd moeten houden. Het is 

om wanhopig van te worden. Maar ja, de gelegenheid maakt de dief… als ik rechter was zou ik 

misschien ook verkrachtend en sodomiserend door het leven gaan in de wetenschap dat niemand mij 

iets kan maken. Over pedofiele rechters annex sexmonsters gesproken: een bron gaf mij op dit punt 

een werkelijk ongelofelijke tip! 

keuls.jpeg Hier volgt een passage uit een interview met de schrijfster Yvonne Keuls dat in Trouw 

is verschenen:

IX. Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

„Ik probeer altijd de waarheid te spreken. Soms heeft dat kritiek tot gevolg. Toen ik in 1985 een boek 

schreef over een kinderrechter die pedofiele contacten met jeugdige delinquenten onderhield 

(‘Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel’, AV) kreeg ik iedereen over mij heen. Een 

kinderrechter aanklagen, dat mocht niet in Nederland. Althans: toen niet. Mijn betrokkenheid was, 

tot dat moment, nog nooit door iemand in twijfel getrokken en nu moest ik ineens in de NRC lezen 

dat ik mijn boek, volgens de toenmalige procureur generaal van de Hoge Raad, meester Berger, ’voor 

het gewin’ zou hebben geschreven. Drie, vier jaar lang was ik bezig geweest de onderste steen boven 

te halen, ik heb mijn hele leven op de schop gegooid, me kwetsbaar opgesteld, het lef gehad om een 

kinderrechter aan te klagen: deze man heeft negen pupillen gepakt en nu pakken we hem! En dat 

zou ik allemaal hebben gedaan om mijn eigen kas te spekken? Het meest tragische was natuurlijk dat 

mijn zaak werd geseponeerd. Ik had de rechter, samen met één van mijn pupillen, aangeklaagd, 

maar ze hadden het allemaal zélf moeten doen. Daarna heb ik ’Annie Berber’ pas geschreven.

Ik heb mij die kritiek heel erg aangetrokken. Ineens kleefde er ’een zaak’ aan mijn naam. Ik heb 
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Demmink & Holloway: the same shit at Klokkenluideronline

geprobeerd collega-schrijvers zo ver te krijgen dat ze mij openlijk zouden steunen; dat zij zich óók 

over dit maatschappelijk disfunctioneren zouden uitspreken, maar niemand gaf thuis. Ik zal geen 

namen noemen, maar je kunt van mij aannemen dat het grote namen waren in de Nederlandse 

literatuur. Mensen die ik tot mijn vrienden rekende. Goed, dat waren ze dus niet.

Die kinderrechter moest uiteindelijk wel vertrekken, maar zonder verdere consequenties. Toen er 

twee jaar later weer een rechter in opspraak was - meneer Van der Ven uit Nijmegen - hebben alle 

jongens, elf in totaal, een aanklacht ingediend. Dit keer konden ze er niet onderuit. Van der Ven werd 

berecht, maar hij heeft zijn straf nooit uitgezeten. Hij is naar Portugal gevlucht en ze hebben hem 

zomaar laten gaan. Voor de jongens betekende die veroordeling echter een keerpunt in hun leven: ze 

werden eindelijk serieus genomen. Ze zijn gehoord. Daar is het mij altijd om te doen geweest.”

Geen enkel ander medium heeft voor zover na te gaan enige aandacht besteed aan de 

weerzinwekkende feiten die door Keuls werden onthuld, net zomin als enige medium de zaak-

Demmink heeft willen aanpakken of serieus heeft willen kijken naar het Nederlandse pedofielen-

netwerk rond de SG van Justitie. Dat leidt opnieuw tot de vraag: waar staat Peter R. de Vries?

47 Reacties op “Demmink & Holloway: the same 
shit”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

8 Nov 2008 om 16:27 

Micha,

Voorop gesteld dat ik jou en je vechtlust tegen ‘alles wat vies en voos is’ zéér respecteer en waardeer, toch 
even twee opmerkingen:

1. Je beschuldigt Peter de Vries met zoveel woorden van directe of indirecte medeplichtigheid aan de Demmink-
Mist (ook het duitse woord is van toepassing). Dat lijkt me niet zo verstandig, een beetje prematuur. 
Je deed dat eerder m.o.m. ook wat betreft Stan de Jong, maar die heeft inmiddels Demmink toch ook weer bij 
de kladden gevat.

2. Je beschrijft een gang van zaken die wellicht waar is, maar die nog bewezen moet worden, hoe dan ook. Doe 
dat liever in de veronderstellende zin, zolang dat bewijs er nog niet is.

De vraag: ‘Waar staat Peter R. de Vries’ (inzake Demmink neem ik aan) is een goede. 
Dát zou ik ook wel eens willen weten.

2.  bzzmn 

8 Nov 2008 om 16:55 

volgens ingewijden is peter de vries een zionist en een propaganda-instrument met als primair doel het afleiden 
van het volk onder de noemer: “brood en spelen”.

meneer de vries behandelt alleen bijzaken en nooit hoofdzaken, zo is mijn ervaring en dat ziet men in dit artikel 
ook weer. goed werk, micha!

inzake het poisoning for profit schandaal in nederland (geimpregneerd hout; groene stroom; overheids-collusie 
met de bouw-maffia) hebben wij hem eens gevraagd zich in de materie te verdiepen. nooit antwoord gehad 
hoewel wij toch een gigantisch groot crimineel netwerk hebben blootgelegd (onze overheid).

meneer de vries zal zijn vingers hier ook niet aan branden, mark my words. ook peter wil graag zijn baan 
behouden en niet ge-zelfmoord worden.

off-topic: ik heb je site aan mijn blogroll toegevoegd en doe vanaf nu mee aan je “centerum censeo” actie 
inzake demmink.

dus om maar even gepast af te sluiten: overigens vind ik dat joris demmink voor het gerecht gebracht dient te 
worden.

3.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 19:30 

Micha Kat: 
=== 

Bezoekers

●     9 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165411 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1240/demmink-holloway-the-same-shit.html (2 of 10) [3/11/2009 1:24:23 AM]

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6416
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6416
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1240/demmink-holloway-the-same-shit.html/feed
http://www.groepzuid.nl/
http://rudhar.com/
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Demmink & Holloway: the same shit at Klokkenluideronline

Maar de belangrijkste aanwijzing voor de schuld van Paulus -en dat brengt ons weer bij de zaak-Demmink- is 
dat hij lid was van de rechterlijke macht. 
/===

Duidelijk kan je het niet hebben: Micha Kat is nu echt definitief de weg kwijt. Puur het feit dat iemand tot een 
beroepsgroep behoort (of heeft behoord of ervoor gestudeerd heeft om ertoe te gaan behoren), wordt als 
voldoende bewijs gezien dat die persoon misdaden heeft gepleegd die misschien bepaalde andere leden van die 
beroepsgroep ook zouden kunnen hebben gepleegd.

Dit is echt nog veel erger dan de middeleeuwse heksenprocessen, Micha! Denk nou eens na en ga eens normaal 
en serieus over dingen nadenken!

Eerder ook al: Ed Nijpels was burgemeester van een stad, in die stad was wel eens iets gebeurd, ergo: hij is 
ook schuldig aan hetzelfde feit.

Het is echt volkomen krankzinnig, deze manier van denken. Gevaarlijk ook.

4.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 19:42 

> overigens vind ik dat joris demmink voor 
> het gerecht gebracht dient te worden.

Dat vind ik ook.

5.  bzzmn 

8 Nov 2008 om 20:46 

@ruudharmsen: doe je huiswerk voordat je brand gaat schreeuwen. het is vervelend en gevaarlijk ook.

6.  AIRVD 

8 Nov 2008 om 21:36 

Ik ben het niet vaak met RuudHarmsen eens maar moet hem toch nu een beetje gelijk geven. Volkomen 
onzinnige theorie dat Paulus van der Sloot Natalee verkracht zou hebben. Natalee is immers het land 
uitgesmokkeld door haar stiefvader. Joran en Paulus weten dat maar spelen het spelletje mee onder bedreiging.

7.  E-bee 

8 Nov 2008 om 21:43 

@BZZMN. 
Of Peter R. de Vries een bewuste zionist, kabalah of andere occulte groepering is is weet ik niet, in de 
aansturende achtergrond is dat in ieder geval wel aanwezig. Hij is een ijdel instrument ter afleiding van de 
hoofdzaken en wordt ook wel bediend om lastige elementen in de samenleving op te ruimen i.o. van justitie, al 
dan niet op grond van hysterie via de massa media. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is en wordt daartoe 
in staat gesteld en er voor beloond met roem en geld. Massa mind control. Stan de Jong leidt ook altijd af van 
hoofdzaken, leeft in het ludieke linksrechtse verleden en kwam pas met zijn Demmink verhalen toen de race al 
liep. Zelfde verhaal, verdeel het volk in partijen. 

De NL overheid betitelen als een gigantisch groot crimineel netwerk is schromelijke onderschatting. Dit is een 
filiaal van een criminele bankiersorganisatie. Men is zo geconditioneerd(MC)in deze samenleving met kranten/
tijdschriften en tv, die alleen triviale zaken melden, de werkelijkheid onderbelichten en PRdeVachtige 
programma,s, dat men het toch niet zou geloven. Aanvallen op individuen binnen de NL overheid zijn zinloos, 
zij zijn slechts puppets, zijn slechts het blind uitvoeren van bevelen toevertrouwt(moreel zijn ze daar op 
uitgezocht) en worden internationaal aangestuurd. Hoever ze daarmee zijn? De NL regering dient in 2010 
volledig genazificeerd te zijn. Daarmee kunt u er dus van uitgaan dat alle sleutelposities in de regering, politiek, 
politie en justitie, vrijwel zijn ingenomen door moreel gestoorden, al of niet pedofiel, lid van occulte groepen, 
last van waandenkbeelden, drugsverslaafd, etc. De aanname dat alle leden van de rechterlijke macht inmiddels 
onder deze categorie vallen is redelijk nauwkeurig te noemen. Justitie viel als eerste om, dat was al decennia a 
go. 
Dat geldt dus ook voor bijna alle omhooggevallen lieden in de NL samenleving, in het zakenleven, onder 
ambtenaren, burgemeesters, etc. en dus ook onder de categorie triviale BNers. Dus ook PRdeV. 
Demmink is zeker aan te pakken, uiteindelijk zal hij echt wel omvallen als het te lastig wordt, men is 
inwisselbaar, maar dan wordt gewoon de volgende geinstalleerd. Al degenen die zich daarop verheugen: De 
cultuur rond HB en JPB kennende, denk dan aan het nationaal socialisme, zal de volgende weer erger zijn. 

.

8.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 21:46 

bzzmn, 8 Nov 2008 om 20:46 
=== 
volgens ingewijden is peter de vries een zionist en een propaganda-instrument met als primair doel 
/===

=== 
@ruudharmsen: doe je huiswerk voordat je brand gaat schreeuwen. het is vervelend en gevaarlijk ook. 
/===

Kennelijk interesseren de feiten jou niet, als het maar lekker complotterig klinkt, dan moet het wel waar zijn. 
Typisch UFO-denken, deed ik ook toen ik 17 was, nu ben ik toch iets verstandiger geworden, hoop ik.
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Meer hierover: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070321.htm 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070225.htm 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070501.htm

9.  E-bee 

8 Nov 2008 om 22:20 

Toch wel helemaal met Micha Kat hier eens dat in de corporate media over deze Yvonne Keuls weinig werd 
gemeld, zeker als je bedenkt dat dit weer een belangrijke draad is. Hier hoor je ze niet over op de blog,s en 
sites. Ook binnen de gezondheidszorg en het onderwijs zijn ontzettend veel hooggeplaatste lieden actief 
betrokken bij kindermisbruik. 

Het is overigens (allang) geheim overheids-beleid van de NL politici om pedofilie GEHEEL uit het strafrecht te 
krijgen, dat duurt nog maar een paar jaar. 
Misschien helpt dat om beter te begrijpen wat er aan de hand is met Demmink en gelijkgestoorden. 
Dit is al heel lang aan de gang(denk maar aan die PvdA senatoren) maar iedere keer slagen de media erin dit 
onder te belichten, te doen alsof het om individuele gevallen gaat of zelfs geheel nieuw.(s) Die maken daar ook 
deel van uit.

@BZZMN 
reactie op 5 terzake Ruudharmsen. 
Hear, hear!

10.  Inanna 

9 Nov 2008 om 08:59 

Beste Micha, 
Gisteravond (vannacht) is er op de Antillen een reportage uitgezonden over de zaak Holloway van de 
onderzoeksjournaliste Renée Gielen. Zij heeft op deze zaak een heel andere kijk. Natuurlijk heb ik die reportage 
nog niet gezien, maar de DVD komt eind november ook op de Nederlandse markt. 
Volgens Gielen klopt de houding van de familie van Natalee niet. Het gaat dan om het gedrag van moeder Beth, 
de stiefvader en de twee stiefbroers. Beide stiefbroers waren ook op Aruba toen Natalee verdween. Ik ben 
benieuwd wat Gielen ontdekt heeft. Vandaar dat ik jouw oordeel over Paul van der Sloot wat voorbarig vind. 
Lees ook: 
http://www.nwo-info.nl/2008/02/19/waarom-joran-niet-wordt-aangehouden/ 
en link vooral door!

Verder mijn oprechte bewondering voor je speurwerk! Dat verhaal van Ivonne Keuls kende ik nog niet, maar 
dat ik het niet kende, dat is tekenend voor de doofpotcultuur!!! In de Trouw staan soms nog dingen die andere 

kranten links laten liggen. Ik zal dat boek maar eens uit de bibliotheek halen… ;-)

11.  Micha Kat 

9 Nov 2008 om 10:38 

@Inanna 
Ja, ik ken globaal de theorieen over de family Holloway en dat Natalee seksueel misbruikt zou zijn door haar 
stiefvader die grote belangen heeft en dat ze wellicht op het punt zou hebben gestaan haat stiefvader te 
exposen als -opnieuw- een seksual pervert omdat ze pertij koos voor mammie Beth in het conflict dat zijn weer 
had met stiefvader met wie ze in scheiding lag of alweer was gescheiden… 
Niets is onmogelijk! 

In deze link meer backgrounds over de samenspanning tussen Pa en Joran van der Sloot: 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1991664/___Joran_en_vader_spannen_samen___.html

ach, iederee heeft zijn eigen approach ik werk veel met ‘patronen’ die zich in vergelijkbare situaties altijd 
blijken te herhalen vanuit het logische feit dat ‘de macht’ steeds weer dezelfde reflexen vertoont: alles wat wijst 
op delicten gepleegd door ‘leden’ van de ‘juridische familie’ moet worden gekilld en een ieder die ook maar de 
geringste bedreiging vormt voor een ‘lid’ moet worden bestreden met alle middelen die de macht tot zijn 
beschikking heeft. En dat zijn er nogal wat. Ik heb dat op bizarre wijze aan den lijve mogen ondervinden in de 
zaak-Westenberg die nog altijd loopt; thans moet ik mij in hoger beroep verweren tegen de beschuldigingen 
van deze hoge rechter (vice-president van de Haagse rechtbank) dat ik zijn reputatie heb bezoedeld terwijl ik 
toen ik de bewuste passage opschreef niet eens wist wie hij was of waar het allemaal over ging. Het was een 
voetnoot van 20 woorden in een boek van 10 hoofdstukken. Desalniettemin hebben deze woorden de 
belastingbetaler nu al 150.000 euro gekost, wat zoveel geld is er reeds uitgegeven om de reputatie van deze 
Westenberg overeind te houden. 

Naar mijn weten is het enige ‘lid’ dat ooit is aangepakt de Rammende Rechter. (Fernhout werd veroordeeld 
zonder strafoplegging en kreeg een mooie nieuwe baan). Maar dat kwam omdat de Rammende om zich heen 
begon te schoppen; aanvankelijk wilde ‘de club’ ook hem van de haak halen.

Dank voor je goede werken!

Micha

12.  Maryke 

9 Nov 2008 om 11:29 

Weet je wat ik vaak als reactie krijg als ik iets van hier aan de buitenwereld doorgeef? 
Ach, dat gebeurd al zolang, daar doe je niets tegen, alsof het ‘traditie’ is verdorie.

Thanks for not giving up, Micha!
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13.  Rudolf Paul 
9 Nov 2008 om 13:33 

@ Inanna 
“Dat verhaal van Ivonne Keuls kende ik nog niet”, schrijf je.

In 1995 was Ivonne Keuls te gast bij Flanor (literaire studenten club) te Groningen — ik was zelf aanwezig. Ze 
vertelde over de gebeurtenissen in de jaren tachtig, over de pedofiele kinderrechter en dat ze zich zo bedreigd 
had gevoeld dat ze een tijdje haar huis heeft verlaten en ergens in het buitenland ondergedoken zat. Haar 
woorden maakten indruk op mij. Iemand zou de schrijfster nu weer eens moeten interviewen en haar vragen 
hoe dat toen zat met die bedreigingen vanuit het justitiele wereldje.

14.  Inanna 

9 Nov 2008 om 18:07 

Beste Rudolf Paul, 
“Iemand zou de schrijfster nu weer eens moeten interviewen en haar vragen hoe dat toen zat met die 
bedreigingen vanuit het justitiele wereldje.” 
Daar heb je gelijk in, maar ik ben geen journaliste. Misschien zou ik het in dit geval moeten worden! In elk 
geval wil ik dat boek lezen. Het staat genoteerd voor mijn volgende bezoek aan de bibliotheek.

Beste Micha, ik begrijp wat je bedoelt, maar voorbarige conclusies kun je ook anders formuleren. “Dit heeft bij 
mij geleid tot het vermoeden dat…” 

Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe ontdekkingen van Renée Gielen, want niet alleen Joran en zijn pa Paul 
deugen niet, er hangt ook een bittere geur rond het meisje zelf en rond haar naaste familie. Dat laatste wordt 
door PR systematisch ontkend en weggemoffeld. Beth Holloway/Twitty als liefdevolle moeder, maar het voelt 
niet goed… Al haar emoties lijken gefabriceerd door Max Factor.

15.  Ton Biesemaat 

9 Nov 2008 om 21:34 

@Inanna 
Ik zal Ivonne Keuls vragen of ik haar kan interviewen. Maanden geleden zag ik haar zitten in het filmhuis in Den 
Haag. Maar toen dacht ik nog laat die mevrouw van een leuke film genieten en niet aan haar hoofd zeuren. Nu 
heb ik daar spijt van met de informatie die nu naar voren komt. De bedreigingen uit het justitiële wereldje 
waarover Rudolf Paul spreekt doen me wel denken aan verhalen rond Demmink waarbij Henk Krol 
geïntimideerd zou zijn.

16.  AIRVD 

9 Nov 2008 om 22:04 

Peter R. de Vries laat in z’n uitzending van vandaag een aantal “rechtspsychologen” opdraven om aan te tonen 
dat de leugens van Joran van der Sloot op waarheid gebaseerd zijn. De tegenstrijdigheden en de geverifieerde 
feiten die niet kloppen in Jorans verhaal zijn volgens rechtspsycholoog Victor van Koppen bedoeld om 
verwarring te veroorzaken. Heel logisch, want hij verteld toch de waarheid? En het is geen politieverhoor? (van 
Koppen is duidelijk in de war) 
En wat denk je. De rechtspsychologen die Peter R. de Vries laat odpraven zijn de ‘usual suspects’ die pedofiele 
zaken downplayen en de daders vrijpleiten: Victor Van Koppen en Harald Merkelbach (downplayer van de X 
getuiges). En Corine de Ruiter van de uni van Maastricht, collega van pedo Fokke Fernhout en Hans Crombag. 
De usual suspects die vriend Peter even een handje helpen.

17.  AIRVD 

9 Nov 2008 om 22:34 

Het doel van Peter R. de Vries is om ervoor te zorgen dat de echte daders voor eeuwig en altijd buiten beeld 
zullen blijven: de stiefvader van Natalee Holloway en Beth Twitty. 
De usual suspects rechtspsychologen verlenen graag hun medewerking daaraan. Maar Joran zal nooit berecht 
worden, hij is onschuldig voor de ontvoering cq moord en justitie weet dat. 
De vader van Joran is hoogstwaarschijnlijk bedreigd met de dood door de Amerikaanse consul of FBI -deze 
heeft ook de hoofdcommissaris in Aruba, Gerald Dompig, met de dood bedreigd- en heeft z’n zoon goed 
geïnstrueerd. Nooit praten maar liegen en verdraaien.

Joran weet nu blijkbaar hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar steekt en probeert zelf wat vrouwenslaven te 
verhandelen. 

Seksslaven werden Peter R. de Vries ook beschikbaar gesteld na het winnen van de Emmy award (door de 
familie Holloway). Zo gaat dat in dat wereldje.

18.  Observator 

10 Nov 2008 om 09:50 

Ik zou bijna gaan denken dat jij Joran bent, AIRVD! 
Doe es een beetje aan bewijsvoering?

19.  E-bee 

10 Nov 2008 om 11:05 

@AIRVD. 
“Seksslaven werden Peter R. de Vries ook beschikbaar gesteld na het winnen van de Emmy award”(Door de 
familie Holloway)
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Graag meer bijzonderheden.

20.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 13:42 

@Observator 
Ik heb je al meerdere male gewezen op de Netwerk uitzending waarin alles duidelijk wordt. Je valt een beetje in 
herhaling. 
http://www.netwerk.tv/node/1198

@E-bee 
Peter R. de Vries maakt gebruik van seksslaven. Hij is bedankt door de familie Holloway met seksuele diensten. 
Meer kan niet niet kwijt. Dat zou een goede journalist moeten uitzoeken.

21.  E-bee 

10 Nov 2008 om 14:21 

@AIRVD.

Waar/wanneer/waaruit is bekend geworden dat Peter R. de Vries gebruik maakt van seksslaven. 
Als je iets ZO opschrijft wil ik ook weten WAAR de link of informatie te vinden is.

Nogmaals dan mijn verzoek: Graag meer bijzonderheden.

22.  Observator 

10 Nov 2008 om 14:39 

@ AIRVD

Netwerk? NETWERK????

Ik steun het verzoek van E-bee (10/11/08, 14:21). 
Uiteraard!

23.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 14:45 

@E-bee 
Ze zijn hem ter beschikking gesteld. Prostituees zeg maar. Ik kan er nog niks op internet over vinden dus kan 
geen link geven. 

@Observator 
Ja NETWERK.TV !!! Dat programma weet je wel.

De uitzending zou eerst bekeken moeten worden alvorens we verder kunnen discussieren.

http://www.netwerk.tv/node/1198

24.  Observator 

10 Nov 2008 om 15:05 

AIRVD, ik had nooit zoveel zwakheid achter je vermoed.

Een weldenkend mens neemt ‘Netwerk’ niet slechts met een korreltje, maar met een baaltje zout.

JIJ beweert iets, JIJ moet je bewering dus waar maken. 
En dat doe je nog steeds niet.

Een goed voorbeeld voor je is Peter R. de Vries. 
DIE doet dat wél.

25.  E-bee 

10 Nov 2008 om 15:06 

@AIRVD. 
Seksslaven of prostituees. Ter beschikking gesteld aan PRdeV door Holloway. Beweert U, AIRVD. Alles is 
mogelijk en nu kan ik me bij PRdeV wel een beeld vormen maar dit is voor mij compleet nieuw, reden waarom 
ik er zo expliciet naar vraag. Ik kan me eerder voorstellen dat HB of JD daar gebruik van maakt dan PRdeV. Ik 
vind het niks meer als een loze bewering als je dat niet kunt verduidelijken en ik moet er ook 3 X naar vragen 
en weet het nu nog niet. Het vertroebelt de discussie en maakt u niet geloofwaardiger, geen goede zaak voor 
iemand die zelf schrijft. U beweert maar iets.

26.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 15:12 

Jij stelt een SBS programma dat bewezen leugens bevat boven een journalistiek programma als Netwerk. Dat 
zegt veel over u.
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27.  Wim Heitinga 

10 Nov 2008 om 16:03 

To Whom it May Concern!

AIRVD is een GeenStijl-trol die hier op deze website het werk van Micha Kat aan het ridiculiseren is. 
Dit naar aanleiding van een paar kritische artikelen die Micha Kat in het verleden over GeenStijl geschreven 
heeft. 
Om boven alle verdenkingen te blijven schrijft hij/zij weleens een paar quasi kritische stukjes over GeenStijl op 
zijn weblog, maar laat u zich niet voor de gek houden. 
Geniet vooral van zijn/haar absurdistische posten, hier en elders, maar neem hem/haar vooral niet serieus. 
Uiteindelijk komt hij/zij hier alleen maar trollen om de credibility van Micha Kat te ondermijnen.

U bent gewaarschuwd!

28.  Observator 

10 Nov 2008 om 16:47 

AIRVD, je bent min of meer ontmaskerd als je het mij vraagt. Vooral door jezelf.

Bovendien lijkt het er op dat je een dermate donkere zonnebril op hebt dat je daardoor, ondanks het toch wel 
behoorlijk heldere licht dat op Joran scheen bij SBS6, totaal niet gezien hebt welk vlees er in de kuip zit.

29.  Pierre Lebon 

10 Nov 2008 om 17:34 

Geachte medereaguurders! Laat u niet opkloten door AIRVD. Net zomin als ik geloof dat hij een GS Trol is, (ik 
zit zelf vaak en overtuigd op GS) geloof ik ook niet dat hij iets zinnigs te melden heeft. 
Hij is een overtuigd en volhardend complotdenker die af en toe met zich zelf aan de haal gaat. 
Peter R de Vries en sexslaven als bedankje zijn onzinnige theorieën. 
De Vries maakt integere programma’s maar zoekt uiteraard het succes en de kijkcijfers. 
Hij succes en wij de waarheid, lijkt me een goede ruil.

30.  Oogeg 

10 Nov 2008 om 17:46 

Daniel Young en Kelly Castillo, Julia Renfro, Gerold Dompig e.a. geven een heel andere kijk op de zaak dan 
PRdeV doet. 
Als Dompig inderdaad bedreigt is door de amerikaanse consul en het hoofd van de FBI in het caraïbisch gebied 
(netwerk) en de connecties van Jug Twitty inderdaad reiken tot in witte huis, waarvan Condoleeza Rize en Dick 
Cheney bij naam genoemd worden, begin ik er welhaast aan te twijfelen of de Emmy van Peter R al dan niet is 
toegekend om zijn versie van de zaak te onderschrijven. Peter R kan dit vermoeden natuurlijk doen verdwijnen 
door de door Micha toegeworpen handschoen Demmink op te pakken.

De overeenkomst met de affaire Demmink lijkt me dan ook overduidelijk; DIT is de grote klassejustitie-
kindermisbruik-doofpotshow waarin chantabale notabelen nét te ver zijn gegaan in het praktiseren van hun 
seksuele perversies waardoor public-exposure dreigt.

31.  Observator 

10 Nov 2008 om 18:08 

Conclusie naar aanleiding van diverse verhalen:

Het is tijd dat Peter R. de Vries nu Demmink gaat aanpakken. 
En daar ben ik het mee eens. 
Of is hij daar al mee bezig?

De tijd zal het leren.

32.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 18:19 

@Oogeg 
Kijk! Jij bent zo’n beetje de enige hier die het schijnt te begrijpen. E-bee kraamt hier voor 90% onzin uit en 
Observer gelooft heilig in een SBS 6 programma dat vol bewezen leugens staat. Zijn held gaat wel even de 
Demmink zaak aanpakken *proest*. Ik heb hier vandaag gelachen, en dat is ook weleens weer leuk voor de 
afwisseling.

33.  Observator 

10 Nov 2008 om 18:23 

Beste AIRVD,

Ik lach wel wat later.

34.  AIRVD 
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10 Nov 2008 om 18:35 

Lach jij later maar, wederom een zinnige reactie van je.

35.  E-bee 

10 Nov 2008 om 18:57 

Ha! @AIRVD.

Gaarne nadere toelichting aangaande Uw onzin betreffende de seksslaven voor PRdeV.

36.  E-bee 

10 Nov 2008 om 19:19 

Peter R. de Vries zijn mediashow is een instrument van Justitie, gezien zijn pogingen de aandacht af te leiden 
van de echt kwaadaardige kindermisbruikers. Topstukken van Justitie. 
Wat praat die man langzaam trouwens, en veel over zichzelf. Eigenroem stinkt.

37.  Observator 

10 Nov 2008 om 20:50 

In een discussie zeggen dat je ergens om lacht, AIRVD, is toegeven dat je geen argumenten hebt en daarbij 
evenmin je beweringen kunt staven. Het is een zwaktebod.

Als iemand reageert met de mededeling dat hij wat later zal lachen, dan geeft hij daarmee aan dat hij, net zo 
weinig serieus als jij, stelt dat wie het laatst lacht, het best lacht. 
Zullen we het maar weer over FEITEN hebben, en wil je alsnog jouw ‘feiten’ verantwoorden?

38.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 21:27 

@Observator 
Ik heb het al duizend keer tegen je gezegd: alle feiten die mijn verhaal ondersteunen worden verteld in de 
Netwerk uitzending. Als je die niet wilt bekijken houdt het op. Maar val mij er dan niet meer mee lastig. En lees 
de reactie van Oogeg, die begrijpt het. 
En het lachen ging vooral om je naïeviteit en om de gestoorde reacties van E-Bee en ene Wim Heitinga.

@All 
Wie meer wilt weten over Peter R. de Vries: http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2008/11/maffia-
journali.html Een man met inside knowledge.

39.  E-bee 

10 Nov 2008 om 21:31 

Nog even AIRVD en ik ga geloven dat gij er een zijt, een seksslaaf. Geeft u nog antwoord?

40.  E-bee 

10 Nov 2008 om 21:51 

Steve Brown was vroeger een zeldzaam goede en zeer gevatte klant van me voor wie ik foto,s van “dagjes uit” 
voor de Happy family afdrukte, bij de Oude rai… Dat waren mooie tijden. Zijn artikel leest lekker weg en in de 
stijl die ik gewend ben van hem. Hij gaf de verwijzing dat een draadje waar Peter R. de Vries aan vastzit, wel 
eens een “lijntje” zou kunnen zijn.

41.  Oogeg 

11 Nov 2008 om 12:28 

Los van de speculaties over seksslaven, waarvoor toch wel wat argumenten te berde gebracht zouden mogen 
worden AIRVD, lijkt Peter R me niet de integere misdaadjournalist en zegening voor het Nederlandse 
rechtssysteem waarvoor hij zelf door wil gaan. Gisteren heb ik de de reportage van zondag jl gezien. Deze is 
geheel en al gebaseerd op uitlokking door Peter R, Joran is de opportunist die er (weer) met twee grote voeten 
intrapt; populistisch broddelwerk en niet echt de moeite van een discussie waard.

42.  AIRVD 

11 Nov 2008 om 13:17 

@Oogeg 
Vergeet “seksslaven”, daar ga ik niks meer over zeggen. Lees daarvoor bijvoorbeeld de weblog van Steve 
Brown. Maar het schijnt dat mensen van dat woordje in opperste staat van opgewondenheid raken. Beetje 
jammer want door alleen daarop te focussen worden de rest van mijn reacties van 22:04 en 22:34 ondermijnt. 
Vervolgens denkt E-bee toch een antwoord te kunnen krijgen door mij stoorzender te noemen en weet ik wat 
voor onzin nog meer. E-bee heeft alle grip op de werkelijkheid verloren, gezien haar/zijn reacties. Negentig 
procent van wat E-Bee uitkraamt op deze site is onzin. Ik zal dan ook niet meer serieus daarop reageren.

Mijn reactie die E-bee probeert te ondermijnen door op het woordje sesslaaf te focussen was:
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Peter R. de Vries laat in z’n uitzending van vandaag een aantal “rechtspsychologen” opdraven om aan te tonen 
dat de leugens van Joran van der Sloot op waarheid gebaseerd zijn. De tegenstrijdigheden en de geverifieerde 
feiten die niet kloppen in Jorans verhaal zijn volgens rechtspsycholoog Victor van Koppen bedoeld om 
verwarring te veroorzaken. Heel logisch, want hij verteld toch de waarheid? En het is geen politieverhoor? (van 
Koppen is duidelijk in de war) 
En wat denk je. De rechtspsychologen die Peter R. de Vries laat odpraven zijn de ‘usual suspects’ die pedofiele 
zaken downplayen en de daders vrijpleiten: Victor Van Koppen en Harald Merkelbach (downplayer van de X 
getuiges). En Corine de Ruiter van de uni van Maastricht, collega van pedo Fokke Fernhout en Hans Crombag. 
De usual suspects die vriend Peter even een handje helpen.

Deze rechtssychologen staan overigens bij pedofiele rechtszaken op de voorste rij om te verklaren dat 
getuigenverklaringen gebaseerd zijn op “False Memory Syndrome” oftewel valse herinneringen. Bij Joran is het 
tegenovergestelde het geval: alles is op waarheid gebaseerd ondanks de bewezen leugens en 
tegenstrijdigheden in zijn verhaal.

43.  Oogeg 

11 Nov 2008 om 15:16 

@AIRVD

Tegen je laatste betoog valt niets in te brengen. 

De concentratie van Peter R op ongevaarlijke kruimelcrimineeltjes was de winnaar van de VSCD oeuvre-prijs en 
bewaker van politiek correct links Nederland Freek de Jonge dus ook al opgevallen. Het is jammer te noemen 
dat de heren P&W niet bij machte of van zins waren hieruit een vruchtbare discussie te destilleren.

Maar, laten we Peter R, vooralsnog en wellicht tegen beter weten in, nog even het voordeel van de twijfel geven 
in afwachting van een reactie op de oproep van Micha inzake Demmink.

44.  E-bee 

11 Nov 2008 om 15:31 

@Oogeg. 
M.b.t. de “seksslaven”: Rond de persoon Peter R de Vries is van alles mogelijk, dus als een zichzelf wel serieus 
vindende scribent dit naar voren brengt, acht ik het redelijk dat deze zonder breedsprakig te worden, antwoord 
of verwijst danwel redeneert waarom hij dit meldt. Deze persoon heeft zich nu in een bepaald daglicht gesteld 
waardoor ik twijfel welke zaak hij eigenlijk dient. Temeer als je ziet tot in welk detail HIJ iedere keer weer gaat, 
wat ook weer afleidt…

De uitzending van Zondag begint met een stuk marketing, eigenroem en langdurige terugblik. Dan de 
opgeklopte “de zaak Joran” presentatie waarbij de Vries irritant breed uitgemeten spreekt. Vervolgens krijg je 
langdurige staaltjes verboden opsporingsmethoden te zien waar wij voor zouden worden opgepakt. Die niet 
bruikbaar zijn. En dan nog. 
Intusen gebeurt er van alles op dat eiland, Condoleeza Rice, prive vliegtuigen, F16,s etc. en de wildste 
geruchten die zo gek nog niet zijn. Misschien is die Holloway wel een seksslaaf van een hotemetoot, er is daar 
iets aan de hand. 
De Vries is dus gewoon een grote huichelaar die de aandacht afleidt.

45.  Oogeg 

11 Nov 2008 om 16:28 

@ E-Bee

quote 
M.b.t. de “seksslaven”: Rond de persoon Peter R de Vries is van alles mogelijk, dus als een zichzelf wel serieus 
vindende scribent dit naar voren brengt, acht ik het redelijk dat deze zonder breedsprakig te worden, antwoord 
of verwijst danwel redeneert waarom hij dit meldt. 
unquote

Mee eens. Maar, zowel de gewraakte uitspraak door AIRVD als het van een dergelijke futiliteit een halszaak 
maken, dragen niet bij aan compleet maken van “the big picture”. Ik denk dan ook dat dergelijke discussies als 
niet levensvatbaar mogen worden beschouwd en op dit weblog achterwege dienen te blijven.

Om terug te komen op Joran: m.i. is deze jonge opportunist en wannabe de scapegoat van de Twittys en de 
omhooggevallen “misdaadverslaggever” Peter R., niet meer, niet minder. In de uitzending van Peter R van 
zondag jl wordt nog even (dankbaar) gebruik gemaakt van de publieke verontwaardiging die daaruit ontstond 
om Joran verder te criminaliseren (en Peters ego op te verder op te poetsen).

46.  E-bee 

11 Nov 2008 om 17:10 

@Oogeg. 
Mee eens. Een makkelijk slachtoffer van een egotripper. 
Dat maakt de achtergrond alleen maar interessanter om echt te onderzoeken op dat eiland, waar van alles 
gebeurt.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » De nieuwe Joran-show van PR de Vries 
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Fortis ontkent kindermisbruik Lippens niet!
Gepubliceerd door Micha Kat 4 september, 2008 in Algemeen. 

manen_j.jpg Net Kim Cauberghs van Fortis (afdeling perscontacten) weer aan de lijn. Ze zou 

immers voor me navragen wat het standpunt van Fortis is over de -op internet wijd 

verbreide- beschuldigingen dat bestuursvoorzitter Maurice Lippens een sadistische kinderverkrachter 

is. Hiertoe zou ze -zo meldde ze eerder- eerst ruggespraak moeten hebben ‘met Legal’. Een email 

van mijn kant bleef onbeantwoord. Nu zegt Kim dat alle contacten tussen Fortis en journalisten die 

meer willen weten over Maurice Lippens en zijn seksuele voorkeuren ‘uitsluitend verlopen via de 

Fortis-raadsman Joris van Manen bij De Brauw Blackstone Westbroek’. Nogal een statement. Fortis 

zelf weigert dus te ontkennen dat bestuursvoorzitter Maurice Lippens een weerzinwekkende sadist is 

die het leven van minderjarige kinderen vernietigt door ze te seksueel misbruiken! In plaats van zich 

keihard op te stellen achter hun bestuursvoorzitter wordt verwezen naar een advocaat te Amsterdam! 

Wat kunnen we hieruit concluderen? Blijkbaar ligt de ‘pedo-zaak Lippens’ ‘net iets te ingewikkeld en 

te genuanceerd’ om te kunnen worden ontkend dan wel behandeld door de eigen persvoorlichters. 

Nee, deze kwestie van eminent belang moet worden neergelegd bij een advocaat ad 500 euri per 

uur!  Alsof die vragen van journalisten met kennis van zaken en naar waarheid kan beantwoorden na 

al zijn leugens (”geen enkele feitelijke grondslag!“) in zijn pleidooi in deze zaak! Well, de declaraties 

van Joris van Manen zullen er in elk geval wel bij varen! Go, Joris, go! Stuur uit die pedofielen-

declaraties aan Fortis en Lippens! Fill your pockets! Er kan altijd nog wat meer bij!

Noot: mocht Fortis dit artikel onrechtmatig achten, zal het worden voorgelegd aan de CPML 

(Commissie Pedofilie Maurice Lippens) conform art. 1.4 van de vaststellingsovereenkomst Fortis & 

Lippens/Kat & Klokkenluideronline.  

16 Reacties op “Fortis ontkent kindermisbruik 
Lippens niet!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  M. 
4 Sep 2008 om 18:19 

Goh… weer erg veelzeggend.

Ik vraag me wel af hoe lang ze deze meneer Van Manen dit nog laten afhandelen.

2.  Kantklosser 

4 Sep 2008 om 20:21 
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mooie dame, die Kim Cauberghs…

http://nl-nl.facebook.com/people/Kim_Cauberghs/633557134

3.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 22:29 

dit vond ik bij een collega van Micha 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.

Wel aardig om te weten dat de Brauw Blackstone Westbroek zich laten adviseren door een raadsheer van het 
gerechtshof? Hoezo, verstrengeling van belangen?

4.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 22:33 

Geniaal die jongens van Lippens…. gewoon een advocaat inhuren die de rechterlijke macht soufleert, of 
andersom. 
Maar het blijkt allemaal mogelijk in NL, het is één grote familie. 
En wat moet je dan nog denken van Demmink en de engel op zijn schouder? 
U mag door voor de koelkast…….

5.  E-bee 

5 Sep 2008 om 00:32 

Argusoog.punt heeft een artikel over de Haut de la Garenne op Jersey geplaatst. Het eiland wordt geregeerd 
door de pedocraten. Gruwelijk. 
Een Frans kinderpornonetwerk van de elite.

6.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 00:40 

Nederland had zijn een eigen de Haut de la Garenne, namelijk de Emmense sekskelder. Ook met verborgen 
kelders netals bij de la Garenne alleen is de Emmense zaak in de doofpot gestopt en zijn de kelders zogenaamd 
nooit gevonden in tegenstelling tot de La Garenne. 

Als je op “Emmense sekskelder” googled vind je maar twee websites. Waaronder deze:

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/08/05/Vp/02.html

7.  IBIS 

5 Sep 2008 om 11:50 

De Haut de la Garenne, Jersey, is het sinistere werk van de grootste internationale organisatie van 
kindermisbruikers en transporteurs ter wereld.

De Nederlandse politici, de Nederlandse justitie en de Nederlandse politie zijn hun vrienden en deelnemers in dit 
sinistere netwerk.

Een van de deelnemers wordt hier bij Klokkenluideronline.nl het vuur aan de schenen gelegd.

8.  Pierre Lebon 

5 Sep 2008 om 12:41 

IBIS? verklaar je nader als dat kan?

9.  Micha Kat 

5 Sep 2008 om 12:55 

@IBIS.. 
Lemmie guess… zijn de initialen JD?

10.  IBIS 

5 Sep 2008 om 14:27 
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M. L.& L. L.

11.  IBIS 

5 Sep 2008 om 14:30 

J. D. is chantabel. Alles er onder weet daar van.

12.  Pierre Lebon 

5 Sep 2008 om 15:04 

En ik ben nu lost

13.  Pierre Lebon 

5 Sep 2008 om 15:14 

De broertjes dus, maar het is wel de eerste keer dat ik lees dat er een link is tussen specifiek die 2 en 
HdlGarenne. 
NL politici, justitie en politie weten overal van en nemen zelf deel? 
Zijn dat nu ballonetjes die worden opgelaten?

14.  Juriste 

7 Sep 2008 om 22:33 

Pierre, Ik vind het helemaal niet zo geniaal om de advocaat het werk te laten doen van een 
communicatieadviseur, want dat is een heel ander vakgebied. Daarom komt Fortis ook steeds zo negatief in het 
nieuws. De advocaat stuurt zichzelf aan in dit geval en dat is altijd duur en ineffectief. In feite bevindt Fortis 
zich in een verdedigingspositie, waardoor geen communicatiebeleid meer wordt uitgezet, maar een 
advocatenkantoor is ingehuurd om alvast alle mogelijke aanvallen te pareren. Dat zie je wel vaker bij een 
bedrijf, dat leeg is. Dan is er alleen nog een advocaat als contactpersoon.

15.  Pierre Lebon 

8 Sep 2008 om 10:40 

Ja, en als je de media van van vanmorgen mag geloven bevindt Fortis zich in de onmogelijke situatie van een 
snel uitterend eigen vermogen. 
Daar komt bij dat een aantal NL financiële instituten hebben besloten hun cliënten voor een groot deel te 
compenseren mbt woekerpolissen e.d. hiervoor zijn miljarden gereserveerd. Het is goed gebruik dat andere 
banken hierin volgen. Fortis was een hoofdrolspeler op dit gebied en zal dus ook moeten reserveren. 
Gaat Fortis omvallen?

16.  Pierre Lebon 

8 Sep 2008 om 13:05 

Juriste: overigens kan ik mij niet herinneren te hebben beweerd dat de advocaat voor communicatie adviseur 
speelt. 
Ik heb het in mijn posting over de weledelgestrenge heer Duynstee, die raadsheer is van het Amsterdamse 
gerechtshof, en als 1 van zijn nevenfuncties heeft: extern adviseur van het advocatenkantoor van Lippens. 
Dit maakt het mijns inziens mogelijk om ingeval van een gerechterlijke ingreep tegen Kat een ééntweetje te 
overwegen. 
Ik heb sinds kort niet meer zo’n hoge muts op van de integriteit van diegenen met een onbetwiste integriteit, 
maar ik kan het mis hebben.
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