
Het einde van de onafhankelijke journalistiek at Klokkenluideronline

25 Mei 2008 om 13:58 

@Charles Groenhuijsen: 
het gaat er niet om of u sympathie heeft voor de denkbeelden van Wilders, maar om het feit dat binnen de 
media tegen u een dergelijke ‘verdenking’ van gerezen!
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Het farmaceutisch complot (2)
Gepubliceerd door Micha Kat 1 mei, 2008 in Algemeen. 

bigfarna2.jpg Het is in werkelijkheid allemaal nog veel erger met het farmaceutisch complot als 

zelfs de grootste samenzwerings-fetisjist zou kunnen bedenken. Pas de laatste 

jaren immers is duidelijk geworden dat alle ‘wonderpillen’ niet alleen tal van afschrikwekkende 

fysieke bijwerkingen kennen, maar ook kunnen leiden tot een keur aan geestesstoornissen zoals 

depressie, slapeloosheid, gewelddadigheid, onzekerheid, you name it. Als voorbeeld moge dienen de 

pil (Rimonabant) die door NRC Handelsblad als ‘wonderpil’ werd gepromoot maar die in werkelijkheid 

een ‘zelfmoordpil’ bleek die in trials in verband werd gebracht met maar liefst zestig psychologische 

aandoeningen. Lees mijn pleidooi in de wonderpil-zaak als algemene inleiding in het farmaceutisch 

complot. De weerzinwekkende waarheid over de effecten van tal van ‘wonderpillen’ wordt langzaam 

maar zeker duidelijk. Wist u bijvoorbeeld dat de meeste van alle high school shootings in de VS op 

naam staan van killers die verregaand onder invloed stonden van de wonderpillen van big farma? 

Mag niet gezegd worden. Althans: niet in de mainstream media, maar wel in alarmerende stukken 

van farmaceutische klokkenluiders zoals deze! 

De tientallen doden vanuit deze zinloze massa-slachtingen kunnen dus wellicht worden opgeteld bij 

het aantal slachtoffers van de pillen van big farma (inzake Vioxx staat de teller thans op zo’n 60.000, 

toch bijna 100 Srebrenica’s). De vraag is hoe nu verder…. De toekomst belooft een bikkelharde strijd 

tussen de legers van big farma en de dappere maar eenzame soldaten uit de medische wetenschap 

en de journalistiek die de wereldbevolking proberen te redden van een nieuw type genocide, ditmaal 

niet veroorzaakt door wreedheid en sadisme maar door een gewetenloze zucht naar geld.

7 Reacties op “Het farmaceutisch complot (2)”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Meneer 

1 Mei 2008 om 17:41 

Ehmm…heer Kat. Geestesstornissen zijn zeker niet “slapeloosheid” of “depressies”. Bovendien kun je depressies 
ook ontwikkelen als er geen moordpillen zijn geslikt, bijvoorbeeld na het overlijden van een geliefde zijn de 
achterblijvers vaak vatbaar hiervoor. 

Nee, ik zal u een mooi voorbeeld geven. Jaren geleden meldde de Avro (zeker een jaar of 20 geleden) over het 
geneesmiddel HALCION die als slaapmiddel werd voorgeschreven. De pil had verschrikkelijke en directe 
bijwerkingen. Sommige patienten ontwikkelden depersonalisatie en beukten net zolang met hun hoofd tegen 
een muur, dat hun hersens eruit kwamen. De Avro sloeg alarm over HALCION en zover ik weet wordt het 
middel in de wereld nog steeds gebruikt. Van deze pil wordt een mens echt knettergek. Hoe ik dit weet? Nou 
tijdens de uitzending (ik ben die niet meer vergeten!) kwam ook een psychiater aan het woord die over de 
afschuwelijke bijwerkingen van HALCION sprak.

HALCION is een van die regelrechte moordpillen, waarbij er (zover ik weet) geen aanklachten nog 
schadevergoedingen door de nabestaanden zijn ingediend. Gelukkig wilde de Avro niet meedoen aan deze 
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Het farmaceutisch complot (2) at Klokkenluideronline

maffia-pil, en veroordeelde het gebruik van de pil tijdens een televisie-uitzending.

2.  Engeland-vaarder 

3 Mei 2008 om 22:29 

Even off-topic, maar dit bericht is wel een klokkenluiders-onderscheiding waart. Lees mee en huiver…

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/05/03/385492.aspx

3.  dasmaf 

4 Mei 2008 om 17:03 

Nou moe! De dader van die schietpartij op de Jokela school in Finland eerder dit jaar (8 doden als ik het goed 
herinner) zat OOK aan de anti-deprissiva!

4.  dasmaf 

4 Mei 2008 om 17:04 

ff googlen leverde dit op:

http://www.hs.fi/english/article/Jokela gunman said he used antidepressants/1135231686882

5.  dasmaf 

4 Mei 2008 om 17:05 

http://www.hs.fi/english/article/Jokela gunman said he used antidepressants/1135231686882

Link

6.  Joshua 

11 Mei 2008 om 22:01 

http://ssristories.org/index.php.html 
zie hier nog honderden andere gevallen van anti-depresivia. 
het aantal is werkelijk ONGELOFELIJK.

7.  Joshua 

11 Mei 2008 om 22:02 

gevonden via: http://www.drugawareness.org
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PvdA gaat ten onder, nu aan spindoctor
Gepubliceerd door Micha Kat 18 april, 2008 in Algemeen. 

ella.jpg De ineenstorting van de PvdA verloopt nog vele malen verbijsterender en onthutsender 

dan zelfs de grootste socialisten-hater had kunnen bevroeden. In een journalistieke 

prestatie die ongekend en uniek kan worden genoemd heeft Geenstijl-TV reporter Rutger Castricum 

voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse politiek een nivo van incompetentie en falen 

blootgelegd waarnaar men zelfs tevergeefs zal zoeken in de sprookjes van Grimm. Zelfs de site van 

Elsevier wijdt een artikel aan deze scoop van Geenstijl. Stel je voor: je faalt, krijgt op kosten van de 

belastingbetaler (op zich al een schande) een spindoctor toegewezen, de kranten staan er vol van en 

als je dan vragen krijgt over die spindoctor -die dus bedoeld schijnt te zijn om de performance te 

verbeteren- houd je de kaken stijf op elkaar alsof je een lama bent! Maar wacht eens even…. zijn we 

niet te kortzichtig? Is hier niet sprake van een nieuwe school in de spindoctors-kunde, spinning by 

silence? Natuurlijk! Die Dig Istha heeft gezegd: 

Ella, eerst gaan we een week of wat onze mond houden, gewoon helemaal geen antwoord meer 

geven! Intussen gaan we samen aan de slag, eerst een cursus Nederlands, dan voorzichtig wat 

snuffelen aan je beleidsterrein met vragen als: wat is nu eigenlijk een wijk? Wat is een 

woningcorporatie? Stap drie: we buigen ons samen over de beginselen van de staatshuishouding. In 

deze fase zullen begrippen als ‘departement’, ’staten-generaal’ en ‘amendement’ de revu passeren. 

Dan komt er een examen en pas dan kun je weer voorzichtig beginnen met het beantwoorden van 

wat simpele, voorgeselecteerde vragen van gezagsgetrouwe journalisten van NRC Handelsblad en de 

NOS.

Intussen gaat ook op andere fronten de ineenstorting van de PvdA vrolijk verder. Zelfs Job Cohen 

(PvdA) is thans begonnen aan een vrije val. Daarnaast doet Eveline Graaier Herfkens een vrolijke duit 

in de zak en belooft ook de opvolging van -weer zo symbolisch!- de door hartkwalen gekwelde 

voormalig fractievoorzitter Tichelaar een onluisterende en smakelijke diadochen-oorlog te worden die 

de ineenstorting nog weer zal versnellen! We verheugen ons het meest op de gierend incompetente 

beleids- en bureaucratie-troela Mariette Hamer!

1 Reactie op “PvdA gaat ten onder, nu aan 
spindoctor”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Henk 

25 Apr 2008 om 19:31 

  

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/676/pvda-gaat-ten-onder-nu-aan-spindoctor.html (1 of 2) [3/11/2009 1:51:19 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/674/nvj-steunt-kat-in-zaak-westenberg.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/678/frank-van-kappen-en-rob-de-wijk-opgeblazen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/ella.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/ella.jpg
http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/202186/
http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/202186/
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3760567/_Cohen_onder_vuur_wegens_lesbrief__.html?p=18,2
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/4/18/180408_herfkens.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/676/pvda-gaat-ten-onder-nu-aan-spindoctor.html/feed
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


PvdA gaat ten onder, nu aan spindoctor at Klokkenluideronline

Binnenkort staan wij op straat. Wij waren verzekerd door Achmea Rechtsbijstand.En moeten wij net als Ad Bos 
in een caravan wonen gedurende ten minste drie jaar door diefstal en bedrog van Achmea. Dat zijn de normen 
van Balkenende. Wij werden geconfronteerd met bedrog, oplichting en diefstal voor vele tienduizenden euro’s 
door Achmea Rechtsbijstand, waar juristen van de afd. voorlichting verklaren in opdracht der directie te 
handelen om de verzekerde te moeten bedriegen. Wij probeerden aangifte te doen van genoemd bedrog. Maar 
de politie van Almere (Harlaar) heeft geen zin om proces-verbaal van genoemde wetsovertreders op te maken. 
Ook wenst politieman Harlaar die weigering niet zwart op wit neer te schrijven. 
De basis is een stinkende doofpot affaire in Stavoren met aannemer Friso. De gemeente Nijefurd verstrekte aan 
genoemde aannemer bouwvergunningen in strijd met het bestemmingsplan, die genoemde aannemer 
3.000.000 meer opleverden. Het gebouwde werd door de ambtenaren niet gecontroleerd en bleek zo leek als 
een zeef. Rioolwater kwam uit het plafond in de woonkamer en hemelwater stroomde door de 
elektriciteitsbuizen. Vloeren vertoonden hoogte verschillen van 40 mm op 2 meter afstand en bleken 
ondeugdelijk. Ben je het als koper dan niet eens met de wanprestatie van aannemer Friso dan krijg je ook geen 
GIW garantie. Wij kregen dus geen garantie de aannemer weigerde te herstellen. De topdeskundige van 
Vereniging Eigen huis Kersemaker keurde genoemde vloeren goed. De Raad van Arbitrage oordeelde Bij vonnis: 
alle vloeren er uit hakken, ze zijn ondeugdelijk en gevels waterdicht maken. Nu zeven jaar later is het pand nog 
steeds niet opgeleverd. !!! 
Toen wij gebruik wilden maken van onze rechtsbijstand verzekering bleken de 250 deskundigen niet meer te 
bestaan. Onze onbeperkte rechtshulp vergoeding bleek plots achteraf te worden beperkt en bleven wij met een 
rekening van € 50.000 euro zitten. Er blijkt een lijst te bestaan van geheime medewerkers zodat voor 
verzekerden het niet na te gaan is of de niet gevraagde externe deskundige jurist nu wel of niet als Achmea 
medewerker is te herkennen. De advocaten kantoren in ons geval Van Diepen en Van der Kroeft (VDK) 
verstrekken de verzekerde ook geen duidelijkheid over de hoedanigheid van de VDK dienstverlening. Te weten 
als zelfstandig maar niet noodzakelijke advocaat met beperkte onkosten vergoeding of als inleenkracht van 
Achmea als ware het eigen personeel van Achmea Rechtsbijstand met onbeperkte onkosten vergoeding. Het 
keer punt blijkt te liggen bij 25.000€. Advocaten die het met deze regels niet eens zijn en dat de verzekerde 
meedelen weten zich verder uitgesloten van toekomstige opdrachten. En zwichten dus. In ons geval bleek ons 
later dat aannemer Friso een werkovereenkomst had met Achmea. Zijn projecten mogelijk ook verzekerd bij 
Achmea. Achmea had dus belang er bij om te voorkomen dat de geleverde rechtshulp daad werkelijk tot 
resultaten zou leiden. Dan zou Achmea moeten betalen. De directeur M.C. Keus ging zover dat hij valsheid in 
geschrifte pleegde toen de ombudsman Wabeke der verzekeringen nu bij het Kifid meedeelde dat een advocaat 
(procuratie) nodig was voor het voeren van een procedure bij de Raad van Arbitrage waar koper en verkoper 
van een woning naar toe moeten volgen hun GIW overeenkomst. En in de statuten van genoemde Raad is 
tussen komst van een advocaat niet noodzakelijk gemaakt. Toch had Wabeke net last van een Achmea zeer 
goed uit komende gerechtelijke dwaling en Wabeke gaf de liegende directeur gelijk. 
Wij werden in Stavoren geconfronteerd met inbraak, brandstichting en vandalisme. Onze huurders en wij 
werden bedreigd in het “vriendelijk” Stavoren. Wij werden vervolgens geconfronteerd met leugens en terreur 
door de gemeente ambtenaren. Onze vergunning bleek plotseling ingetrokken en we mochten van de ene op de 
ander dag ons nieuw gebouwde woning niet meer gebruiken. Niet voor permanente bewoning en niet voor 
recreatieve bewoning. De notaris Houtsma die ons voor ondertekening van de koopakte de gemeentelijke 
vergunning had geleverd ( wij zouden zonder die vergunning niet gekocht hebben ) beschreef de door hem 
gebruikte niet bestaande juridische term “Recreatief gebruik” plotseling als “niet permanent bewoond” De 
notaris schreef over de door hem opgemaakte akte, dat voor de uitleg maar een mediator ingeschakeld moest 
worden. Het was diezelfde Houtsma die niet wist van een gebruiksverordening twee de woningen in dat gehucht 
Nijefurd waar hij woont en waar Stavoren deel van uitmaakt. De ombudsman heeft een nog ruimere uitleg over 
de Nederlandse wet : als een ambtenaar bewust de wet overtreed en een burger schade berokkend en 
genoemde ambtenaar weet zich een jaar lang schuil te houden dan gaat de ambtenaar vervolgens vrij uit en 
kan niet meer worden aan gesproken op zijn overtreding. Die was toch in het voordeel van de staat? 
Ons onbewoonbaar verklaarde pand werd door de ING verkocht. Als je dat als bank doet dan hoef je niet meer 
met de oude eigenaar af te rekenen. De opbrengst van 340.000 werd nog verhoogd met € 15000 aan 
gekelderde aandelen. De hypotheek bedroeg €295.000,- . Toch hebben we nooit meer een cent gezien van ING 
van die vermiste € 50.000,-. 
Wij zijn nu degenen die het alle maal verkeerd deden . 
En dan blijkt: als Nederlander moet je je bij de grens laten omkleuren want je hebt geen enkel recht op 
rechtsbijstand want de maatstaf daar voor is je inkomen zonder beslaglegging. En wie legde beslag jawel de 
overheid. 

We worden nu door de fiscus ons huis uitgetreiterd en wonen straks ergens op de hei. Maar misschien worden 
we dan weer veroordeeld net als eerder ; Boete voor te hard rijden op een onbekende weg in Nederland.
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Staatsterreur rukt op; nu door minister Eurlings
Gepubliceerd door Micha Kat 1 april, 2008 in Algemeen. 

schiphol.jpg Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag besloten, in 

samenspanning met zijn collega Cramer van VROM, om de reservering van gronden 

voor de aanleg van een zevende Schiphol-baan, de zogeheten ‘parallelle Kaagbaan’ te verlengen , 

ook nadat de provincie Noord-Holland de verlenging van deze reservering die per april dit jaar afliep, 

recent afwees. Deze moedige beslissing van Gedeputeerde Staten van de provincie werd wijd en zijd 

geprezen rond Schiphol. Zo lieten de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude in een 

gezamenlijk persbericht weten blij te zijn met het tegenhouden van weer een Schiphol-baan waarmee 

de overlast voor de omwonenden alleen maar zal toenemen. Ook de verantwoordelijk wethouder van 

Haarlemmermeer toonde zich verheugd. Maar dit verzet vanuit lagere overheden tegen het Schiphol-

uitbreidingsbeleid waarvan de desastreuze uitwerking nu toch wel voldoende is bewezen, lijkt voor de 

bewindslieden uit het kabinet Balkenende-IV (’normen en waarden!’) eerder een stimulans nog eens 

een nieuw ‘blik staatsterreur’ open te trekken en het besluit van de porvincie gewoon te overrulen. 

Zoiets noemen we bestuursdwang, maar in hun brief aan de kamer beroepen beide bewindslieden 

zich… 

… natuurlijk op hun wettelijke rechten om in te grijpen in het geval van ‘onwenselijke’ planologische 

ontwikkelingen. Deze affaire is opnieuw een bewijs voor de opmars van de staatsterreur in Nederland 

die van zaken als democratie en inspraak steeds meer een farce maakt. De vraag is nu hoe de regio 

zal reageren op dit noodlottige nieuws uit Den Haag dat er duidelijk op lijkt te wijzen dat de expansie 

van Schiphol geen strobreed in de weg mag worden gelegd. Deze zevende baan lijkt trouwens slechts 

de opmaat naar nog meer banen; de ‘banen-terreur’ vanuit Schiphol en Staat zal het leven van de 

omwonenden veranderen in een hel van geluid, vervuiling, ziekte, leerachterstanden, depressies en 

wat al dies meer zij, zolang de verantwoordelijke bewindspersonen maar gevrijwaard blijven van de 

overlast. Wanneer breekt de Grote Opstand in de Schiphol-regio nu eindelijk eens uit? Lenin zei: “Met 

lege magen is het slecht revolutie maken.” De magen van de Schiphol-omwonenden zullen niet snel 

leeg raken. Maar Lenin had ook kunnen zeggen: “Met mensen die elke nacht zacht en vredig slapen is 

het slecht revolutie maken.”
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Staatsterreur rukt op; nu door minister Eurlings at Klokkenluideronline

een waarheid als een koe

2.  Micha Kat 

1 Apr 2008 om 19:53 

Aan Provinciale Staten Noord-Holland en 
Raad Haarlemmermeer 

Ref.: 13676/P/e 

Geachte leden,

Minister Eurlings alsmede minister Cramer, negeren het verzet van de regio, waaronder de gemeente 
Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland, bewonersgroeperingen, burgers en bedrijfsleven. Dit blijkt uit 
bijgaande brief van deze ministers aan de Tweede Kamer van heden (bijlage 1). Daarbij kiest Den Haag helaas 
voor het conflict-model en niet voor het harmonie-model.

Belangwekkend is in dat verband de door minister Eurlings bijgesloten brief aan hem van de provincie Noord-
Holland d.d. 25 maart jl.

Ten aanzien van onze schadeclaims die ontstaan door verlenging van de reservering wordt in die brief gesteld 
“Op basis van het voorliggende advies van onze huisadvocaat tevens landsadvocaat, hebben wij geconstateerd 
dat de juridische risico’s van een voortzetting van de reservering van de parallelle Kaagbaan voor de provincie 
beperkt zijn.”

Allereerst opmerkelijk dat de provincie voor dit advies de landsadvocaat heeft ingeschakeld gezien het evidente 
conflict of interest bij de advisering. Immers de Staat, dat wil zeggen minister Eurlings, had en heeft belang bij 
zo’n uitkomst. Belangrijker nog is dat aan adviezen van de landsadvocaat weinig waarde kan worden gehecht, 
zie de gang van zaken bij de vrijwaring door de Staat van de gemeente Haarlemmermeer in 2002 in verband 
met het bouwverbod. Toen de gemeente de vrijwaring in 2005 inriep, betwistte de landsadvocaat deze. Ook de 
juridische adviezen aan voormalig gedeputeerde Meijdam inzake besluitvorming met betrekking tot het 
Groenenberg-terrein zijn niet juist gebleken.

Hoewel de provincie in de brief aan Eurlings mededeelt: “Ik moet constateren dat het Schiphol-dossier meer 
dan ooit een uiterst beladen onderwerp lijkt, hetgeen besluitvormingsprocessen in de regio inzake de 
luchthaven zwaar belast.” is dat voor minister Eurlings en minister Cramer geen reden om het harmonie-model 
te bewandelen, integendeel.

Gesteld wordt dat het Rijk “het instrumentarium van de wet op de ruimtelijke ordening” wil gebruiken om 
ongewenste ruimtelijke wijzigingen of ontwikkelingen tegen te gaan. Eurlings wil dit instrumentarium echter 
voor een heel andere reden gebruiken, namelijk om de grootste concurrent van Schiphol Real Estate uit te 
schakelen. Immers de ontwikkeling van ons Groenenberg-terrein en Chipshol Park Fase II dreigt hij aldus te 
blokkeren evenals de door het bedrijfsleven gewenste N201 Boerenland-variant. In feite is sprake van een 
herhaling van de bouwverbod-affaire 2003, met dien verstande dat nu niet de bouw van één locatie maar zelfs 
van twee locaties wordt geblokkeerd door het Rijk. Chipshol zal zich daar uiteraard, net als 5 jaar geleden, niet 
bij neerleggen en zonodig de confrontatie met minister Eurlings c.s. aangaan en schadeclaims indienen die 
kunnen oplopen tot honderden miljoenen. Daarnaast zullen ook andere gedupeerde bedrijven met omvangrijke 
schadeclaims komen.

Ik verzoek u uw invloed dan wel die van uw partij in Den Haag aan te wenden teneinde te bewerkstelligen dat 
minister Eurlings terug moet komen op zijn voornemen om onze bouwplannen en de Boerenland-variant te 
blokkeren.

Voorts verzoek ik u erop toe te zien en te bevorderen dat de gemeente en provincie die op grond van de 
regelingen met Chipshol gehouden zijn op constructieve wijze planologische medewerking te verlenen aan de 
ontwikkeling van zowel het Groenenberg-terrein als Chipshol Park Fase II als de Boerenland-variant die 
verplichting op korte termijn inderdaad nakomen. Na uw succesvolle verzet tegen verlenging van de reservering 
van de parallelle Kaagbaan door Gedeputeerde Staten heb ik er alle vertrouwen in dat u een doorslaggevend 
positieve rol hierin zult spelen.

Met vriendelijke groet, 
hoogachtend, 
Chipshol Holding BV

Drs. P.J. Poot

3.  Meneer 

3 Apr 2008 om 22:02 

Meer rotzooi onder de pet. Wie dit leest merkt dat er sinds de Bijlmerramp in 1992 niets geleerd is!

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/04/03/369678.aspx

4.  jaapdekoster, Nieuwpoort 

19 Apr 2008 om 15:30 

Zeer geachte Micha de Kat,

Wat een leesstof mag ik hier steeds aantreffen…….! 
Ik woon immers aan het Italie aan de Noordzee…. 
Zembla is weer druk in de weer voor de klokkenluiders…..! 
Mijn brieven liggen al lang bij Zembla…..Ook bij Nova 
Ik was immers een klokkenluider toen het woord nog niet bestond………

Ik had in april 1984 aan de Belastingdienst in Gorinchem geschreven, dat ik, na maandenlang zonder enige 
vorm van uitkering te hebben geleefd. een eigen bedrijf was gestart. 
Ik had hen geschreven dat ik ging werken in een branche die ook toen al bol stond van fraude en korruptie…… 
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Gemeenten werken daar al jaren gewoon aan mee….! 
Ik begon als bouwkundige een eigen bouwkundig bureau……

Mijn stukken liggen inmiddels overal….. Ik hoef echter niet op de TV had ik de mensen van NOVA en ZEMBLA 
gezegd en geschreven. 
Ik heb immers het voorbeeld van Ad Bos…….

Ik had de KLPD uit Driebergen op bezoek gehad toen de Parlementaire Enquete over de Onregelmatigheden in 
de Bouwwereld nog gestalte moest krijgen……. 
Ik had hen toen het nodige geleerd ….. 
Ik had de Nationale Recherche op bezoek gehad en rechercheur Ton Taalman had een proces-verbaat 
opgemaakt dat door mij was ondertekend. Zeven maanden daarna een brief van vier regels dat men 
onvoldoende had kunnen konstateren wat mis was …… Ik had daarna de Rijksrecherche op bezoek gehad. Ik 
had tal van leden van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld. In de meeste gevallen namen genoemd …. 
Ik had op 12 april 2003 in de auto een hersenbloeding gekregen…….. en de eerste aannemer moet nog bellen 
hoe het met mij gesteld is …… Ik kende de bouwwereld, maar ook de overheden …. 
Ik had vele brieven geschreven naar de Inspekteurs van de Belastingen. Zelfs brieven naar de Fiscale 
Inlichtingen- en 
Opspoerings Dienst ……. 
Ik had een aantal malen bij gemeenten gebruik gemaakt van mijn spreekrecht en aldaar ingesproken…… 
Marijke Vos die het rapport over de bouwfraude had gepresenteerd kent mij na tal van brieven en had de 
historische woorden gesproken: 
Er was geen onderzoek gedaan naar het funktioneren van gemeenten……. 
Ik had media diverse keren benaderd……….

Ik had zelfs Ad Bos gesproken toen hij met zijn politieke partij was begonnen en hem zelfs een aantal brieven 
geschreven……. 
Koningin Beatrix had in een van haar troonredes gezegd: 
De burger moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid…. Die woorden staan in mijn geheugen gegrift 
en die woorden had ik in veel van mijn brieven herhaald …..

Ad Bos en ik kunnen elkaar de hand geven! Wat leven wij in een mooi land!

Jaap de Koster, bouwkundige h.t.i., Patersgang 5, 2965 BJ Nieuwpoort. Tel. 0 184 60 2175.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Ben Knapen krijgt de rekening ING gaat omvallen, bank reddeloos verloren »

Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren
Gepubliceerd door Micha Kat 19 februari, 2009 in Algemeen. 

enquete.jpg Wie koopt NRC Handelsblad? Denk en beslis mee met Klokkenluideronline! 

“Koop ons, please! We zijn allemaal kwaliteitsjournalisten, stuk voor stuk! We hebben ook hele goede 

banden met de macht en met juridisch Nederland! Onze kookrubrieken zijn internationaal vermaard 

en alleen al onze gepatenteerde cryptogrammem verdienen een aparte beursnotering! Bovendien 

kunnen wij ervoor zorgen dat nieuwe politieke stromingen worden gedemoniseerd en zelfs dat ‘foute’ 

politici die op het punt staan de verkiezingen te winnen een kogel door de kop krijgen! Welke krant 

kan dat allemaal zeggen? Koop ons!” De ontluistering van het eens zo trotse NRC Handelsblad (zie 

hieronder de voormalige Bilderberg-conferentieganger hoofdredacteur B. Knapen zwetend voor de 

camera) is compleet met de tenenkrommende oproep aan ‘de wereld’ om de krant te kopen. Wie 

koopt demonisator Folkert? Wie doet een bod op de corrupte ‘pillendraaier’ Wim Wonderpil Kohler? 

Wie is bereid de poeplap te trekken voor de commentaren van PvdA-troela Heleen Mees? Voor de 

analyses van de ‘geheel onafhankelijke’ Frank Vermeulen? Ik weet wel een partij: de zakkenvullers 

van het oude management, Ben Bilderberg Knapen, Falende Philip, Charismatische Ton: laat die de 

walmende puinhopen van Lux et Libertas die ze deels zelf hebben veroorzaakt maar opkopen! Ze 

krijgen binnenkort toch al fikse schadeclaims aan de broek wegens diefstal en wanbeleid. Newspaper 

for sale! Het doet uw webmaster denken aan de ondergang van 

de fameuze Krant op Zondag die hij van nabij heeft mogen meemaken en die op hilarische wijze is 

beschreven in het (zwaar onderschatte) standaardwerk De Krant op Zondag (1992) door Rene de 

Bok.  Voor de liefhebbers en fijnproevers een citaat op hoofdstuk 16 (Missie naar Praag):

pieterstorms.jpeg QUOTE Na de eerste krantloze zondag begint de onthechting, de 

ontnuchtering treedt in werking. Je vraagt je af waarom je het zo lang hebt 

volgehouden. Dit is het afscheid, hoe dan ook. Pieter Storms is na de eerste teleurstelling bereid te 

gifbeker tot de bodem leeg te drinken. Een Britse media-consultant die hem in de Huddestraat 

opzocht en die zijn grote bewondering voor het produkt uitsprak, heeft hem ingefluisterd dat er 

komende zondag in Praag een congres wordt gehouden van de FIEJ, de internationale 

uitgeversfederatie. Brian Madoff Knox Peebles, een figuur uit de wereld van de Dickens-romans. “Als 

je op zoek bent naar interesse van de internationale uitgeverswereld en de hand wil leggen op 

floating money, dan is Praag the place to be next.” Pieter Storms wil daar niet met lege handen 

aankomen. Een paar oude kranten en een paar kilo coke uit the Storms factory meeslepen is geen 

probleem. Maar veel indruk zal dat niet maken, een stapeltje afleveringen van een krant die niet 

meer verschijnt. Pieter staat een initiatief voor de geest dat een swingende uitstraling heeft en nog 

niet vertoond is in de internationale uitgeverswereld: “We hebben nooit iets gedaan waarvan men 

vond dat het alledaags was.” Dus bedenkt hij dat we in Praag geen oude krant maar een geheel 

nieuwe krant moeten presenteren waarin we nog eens op een rijtje zouden zetten wat de grote 
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Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren at Klokkenluideronline

aantrekkelijkheden van de krant waren en welke kans geldschieters zouden missen als ze dit aanbod 

afsloegen of negeerden.

Jos van Wersch werft redactieleden om deze speciale editie van De Krant op Zondag te maken. Zo 

eenvoudig is dat niet. Want er is iets gebroken in de loyaliteit van de redactie. Hoewel er in de 

persverklaring van de redactie op 15 mei nog wordt gerept over het ‘ondersteunen van iedere 

inspanning om de krant op de markt te houden’ is daar vier dagen later niet veel meer van te 

merken. Het eerste initiatief in die richting schijnt al niet aan te slaan bij een groot deel van de 

redactie. Als Storms in een van zijn meest dramatische oproepen om redactionele krachten vraagt, 

laten enkelen zich na leng morren en met grote tegenzin charteren. Paul van Eijndhoven vertaalt een 

interview met Pieter Storms in het engels en de opmakers Rene van der Vooren en Ben Koster 

ontwerpen een lay-out voor de extra krant. Het gaat zeer moeizaam en gedurende de hele produktie-

week staan Koster en Van der Vooren in permanent telefonisch contact met leden van de 

redactieraad en vooral met de eenhoofdige redactiecommissie Aly Knol. Aly roept medewerkers op dit 

werk te weigeren omdat er nog niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden: de freelancers die met 

naam in de extra editie verschijnen hebben nog niet betaald gekregen voor hun vorige produkten. De 

NVJ wordt gepolst of dat werk kan worden geweigerd. (…) Uiteindelijk komt het produkt in Brussel 

gereed. Marjanne Vermeulen en Jos van Wersch leggen de laatste hand aan de krant (…) De 

openingsfoto wordt er een van Pieter Storms met een krant en de kop: Sunday Paper for Sale, Now! 

met de onderkop: Niche in Dutch Newspaper Market. “De krant is op zoek” zegt het voorpagina-

artikel, “naar een nieuwe eigenaar die 15 miljoen wil investeren.” UNQUOTE

Ja, daar werd journalistieke geschiedenis gesnoven geschreven!  Over die Brian Madoff Knox Peebles 

die de KOZ-delegatie te Praag in contact zou brengen met internationale uitgevers/investeerders 

schrijft De Bok nog (blz. 160): Voordat hij so wie so bereid is iets voor ons te doen, moeten we hem 

5000 Engelse ponden overmaken, als fee voor zijn pogingen ons in contact te brengen met de media-

tycoons.” De eerste meeting met Knox Peebles is te hilarisch om hier niet te vermelden:

madoff.jpeg QUOTE De eerste avond neemt Peebles ons mee naar een oud-Tsjechisch 

restaurant, een prijzig etablissement in antiek decor waar veel slechte wijn wordt 

geschonken. Peebles is in grote vorm, vertelt uitvoerig over zijn fraaie ingangen in de internationale 

uitgeverswereld. Maxwell was een van zijn vrienden, Murdoch, Tapie, hij kent ze allemaal. Slechts 

een keer verraadt hij zijn nervositeit als hij een fles Karpaten-wijn omver stoot en een halve liter wijn 

in de schoot van zijn opdrachtgevers terechtkomt. Maar hij herstelt zich snel, en al gauw vliegen de 

namen van de uitgeversdynastieen weer over tafel. De volgende morgen accrediteert Pieter onze 

delegatie met een klein vermogen, een stapel bankbiljetten uit onbekende bron. UNQUOTE

Tsja. Ziet u het reeds voor u, Birgit Donker in een schimmige tent ergens in Oost-Europa, verstrikt in 

de netten van oplichters en piramidespel-exploitanten?  Uw webmaster kent nog wel wat mannetjes 

in Laos en Thailand die mogelijk interesse hebben in Lux et Libertas! Birgit, het bier staat koud! See 

you in Bangkok!

nrcboek.jpg Bestel nu het boek van uw webmaster Lux. Libertas en Leugens uit 2004 

waarin de ondergang van NRC Handelsblad reeds wordt aangekondigd.  

Wie koopt NRC Handelsblad (en natuurlijk NRC Next)? Denk en stem mee met 

Klokkenluideronline! 

1. Het oude management Ben Knapen, Philip Alberdingk Thijm, Ton aan de Stegge en Theo Bouwman

2. Irene Costera Meijer, media-professor

3. De PvdA op instigatie van oud-commissarissen Wim Meijer en Marjanne Sint; Heleen Mees wordt 

hoofdredacteur

4. Sanofi-Aventis, de producent van de ‘wonderpil’ van Wim Kohler
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5. De Thaise ex-premier Thaksin

6. Silvio Berlusconi

7. De PVV; Dion Graus wordt hoofdredacteur

8. Pieter Storms en Nina Brink; Eric Smit wordt hoofdredacteur, de drukkerijen worden ‘omgebouwd’ 

tot XTC-lab

9. Rijkman Groenink en Maurice Lippens

10. De Europese Commissie; de redactie wordt omgebouwd tot Europees ‘enquete-bureau’.

5 Reacties op “Te koop: blik corrupte, arrogante 
demonisatoren”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  groot 

19 Feb 2009 om 11:18 

Ehh .. Wouter Bos?

2.  DNH 

19 Feb 2009 om 11:26 

Als ik, DNH, maar het geld bezat had ik allang een krant laten rondsturen. 
Voor een paar nozele kwartjes de Waarheid bij u in huis! 
Dan had ik een boekje opengedaan over de demonisering van pedofielen, diewelke, in tegenstelling tot de 
waarheidsverkondiging van de multi-culturele samenleving, alles met discriminatie te maken had en fascistisch, 
illegaal en zeer gevaarlijk voor de jeugd is. 
Helaas, God heeft anders beschikt. 
De leugen beheerst de media, op de waarheid heerst nu een ban! 
Ik sluit mezelf op in een diepe kerker.

3.  Richard Sorge 

19 Feb 2009 om 13:17 

Je vergeet je vorig werkgever, De Telegraaf. Daar zijn ze gek op kwaliteit. En omdat ze nog niet alle vermogen 
verkwanseld hebben aan televisie gaan ze zeker meebieden.

4.  Observator 

19 Feb 2009 om 13:34 

Vindt iemand hier het gek als ik een hekel heb aan praktiserende pedofielen?

5.  Nihil Dicens 

19 Feb 2009 om 17:42 

Er zou inderdaad echte onafhankelijke journalistiek moeten komen in de kranten. Gelukkig bestaan die 
journalisten nog en ik moet erbij zeggen dat een krant als het Katholiek Nieuwsblad (misschien niet iedereens 
favoriet) heel lang aan de weg timmert om een onafhankelijker geluid te laten horen. Ze doen dat beslist beter 
dan NRC en AD tezamen. 

Een voorbeeld: het Katholiek Nieuwsblad (KN) heeft jarenlang tegen de stroom in een respectabel dossier 
opgebouwd over de AP-23 affaire (de z.g. mortiermijn) waarbij een aantal doden (militaire instructeurs) zijn 
gevallen. Bijna iedereen zweeg hierover, behalve dan de site van Kat en het Katholiek Nieuwsblad. 

En opvallend: KN krijgt zover ik weet geen subsidie en moeten met een klein aantal lezers het hoofd financieel 
boven water proberen te houden. Het is overigens wel de enige krant die last gehad heeft van een ernstige en 
moreel verwerpelijke sabotage-actie door de Volkskrant in 1993 bij het vertrek van bisschop Phillipe Bär uit 
Rotterdam.
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« BREAKING * baas Icesave crimineel * BREAKING Sjuul Paradijs handlanger van de Staat? »

Criminele bankiers kregen carte blache
Gepubliceerd door Micha Kat 10 oktober, 2008 in Algemeen. 

groenink.jpg Waarom is het nieuws dat Landsbanki-baas Gudmundsson een crimineel verleden 

heeft zo shocking? (De site van Elsevier heeft het tot dusver als enig medium van 

belang overgenomen; de rest blijft vooralsnog zwijgen, waarschijnlijk om Wellink in bescherming te 

nemen). Omdat hij naadloos past in het beeld dat we hier op deze site al maanden achtereen 

presenteren: het nobele bankiesvak is in handen geraakt van criminelen. Wat dat betreft zijn 

Gudmundsson, Lippens en Groenink van hetzelfde laken een pak. De IJslander als klassieke 

zwendelaar en oplichter, Lippens als perverse zedendelinquent en Groenink als megalomane despoot, 

verteerd door macht en ambitie: alle drie pleegden ze delicten maar werden 

gudmundsson2.jpeg

gespaard door een 

gecorrumpeerd rechtssysteem, corrupte media, corrupte toezichthouders. 

Van Groenink was het begin jaren negentig al duidelijk dat hij een 

criminele inslag heeft, maar de bescherming die hij genoot van ‘hogerhand’ ging zo ver dat er voor 

zijn delict, handel met voorkennis, zelfs een compleet nieuw begrip werd geintrocudeerd: 

koersorkestratie. Dat werd in de wet immers niet genoemd als delict en aldus 

lippenspedo.jpg

kon Rijkmannetje 

vrijuit gaan. De gevolgen zijn bekend: ABN Amro is genationaliseerd, net als de 

banken van kindervriend Lippens die vervolgd had moeten worden wegens 

kindermisbruik en voetbalfanaat Gudmundsson die nooit aan het hoofd had mogen komen van 

Landsbanki wegens zijn criminele verleden.  Een grote rol bij dit alles speelden nationalistische 

onderbuikgevoelens in Belgie, IJsland en ook in Nederland: dit waren de mannen die deze landen ‘op 

de wereldkaart’ zouden gaan zetten! De criminele bankiers werden overladen met eerbetuigingen en 

titels. Hierdoor werden ze helemaal ‘onaantastbaar’. Waren we maar nuchter gebleven!
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We worden bestolen, bestolen, bestolen (6)
Gepubliceerd door Micha Kat 7 april, 2008 in Algemeen. 

greed.jpg De hoogste tijd voor een nieuwe aflevering in de succesvolle ‘bestolen’-serie van deze 

website waarvan eerder reeds vijf afleveringen voorgingen.  Deel voor deel beschreven 

ze de ongegeneerde wijze waarop de ‘boven ons gestelden’ er met de buit vandoor gaan en ons 

berooid achter laten. Maatschappelijke onrust? Bijna zero. Revolutie? Niets van te merken. Het lijkt 

wel of de samenleving managers en bankiers en politici en consultants en accountants en advocaten 

geen strobreed in de weg wenst te leggen bij het vullen der zakken. Een deel van de verklaring is in 

elk geval dat de media massaal zijn omgekocht door de plunderaars, met name door banken en 

accountants, twee van de hoofdschuldigen aan de huidige krediet-crisis. Maar wie zijn vandaag de 

grote plunderaars? Well, dat zijn de vrinden van Rijkman Groenink, de falende bankiers die hun 

instituten aan de rand van de afgrond brengen maar des te gretiger in de kassen graaien. De New 

York Times geeft een prachtig overzicht van CEO-pay in 2007 en wat blijkt? Vier van de vijf top-

verdieners zijn bankiers! Bovenaan staat zoals we kunnen zien John A. Thain van Merrill Lynch die 

het moest zien te rooien (over 2007, let wel) met amper $84 miljoen. Onder hem in de top-5 de 

mannen van Goldman Sachs, American Express en Morgan Stanley. 

Het is bizar dat de man in de straat die in de VS zijn huis uit wordt gesleurd omdat hij zijn hypotheek 

niet meer kan aflossen dit allemaal pikt. In de natuur zien we ook het verschijnsel dat eekhoorns als 

ze voelen dat er een grote ramp aankomt als bezetenen beukennootjes bijeen gaan slepen en deze 

gaan oppotten in hun holletjes. Net zoiets zien we nu bij de CEO’s en hun gedrag is daarom eens te 

meer een aanwijzing voor naderende rampen, alsof iemand daar anno 2008 nog aan zou kunnen 

twijfelen.
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Bernanke werkt er natuurlijk ook vrolijk aan mee door de rente maar te blijven verlagen. Dat geld wordt 
natuurlijk onmiddelijk naar de beurs gebracht. Leuk spelletje op Wall-Street, maar de man op de straat ziet zijn 
brood er steeds duurder door worden.
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« Ombudsman weert stuk over eigen falen ‘Fuck Guusje ter Horst’ denkt de politie »

Klokkenluiders teisteren Deloitte
Gepubliceerd door Micha Kat 7 maart, 2008 in Algemeen. 

dassen.jpg Zal het gecorrumpeerde bouwwerk dat Deloitte heet ooit instorten? Mocht dat er van 

komen, zal dat best de komende maanden eens kunnen gaan gebeuren. 

Klokkenluiders van Deloitte hebben namelijk een envelop met emails door de brievenbus geduwd van 

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman waaruit blijkt dat Ahold-accountant John van den Dries als de eerste 

de beste Franse oorlogsmisdadiger ziekte heeft voorgewend om zich te onttrekken aan de 

tuchtrechter. Lees hierover op de site van De Telegraaf en op Accountingweb. Deloitte wordt wegens 

pseudo-controle van Ahold thans geconfronteerd met een claim die mogelijk in de honderden 

miljoenen gaat lopen. Ook bij Syker Cars heeft Deloitte de boel in het honderd laten lopen net als bij 

Van der Hoop, Vie d’Or, Parmalat…. zelfs in de zaak-Spijkers die nu weer zo hoog op de agenda staat 

heeft Deloitte de smerigste kastanjes uit het vuur gehaald voor het ministerie van Defensie! Maar 

gelukkig lopen er zelfs bij deze club nog mensen rond met enig geweten…. 

De voorzitter van Deloitte, Roger Dassen, heeft een weblog waarop hij maandelijks zijn leugenachtige 

teksten over zijn ‘kwaliteitsorganisatie’ de wereld inslingert terwijl dat hele Deloitte de facto maar een 

enkel commitment kent: het vullen van de zakken van de eigen partners ten koste van de 

samenleving. Het enige waar Deloitte nu nog op kan hopen is dat ze de hand boven het hoofd wordt 

gehouden door al die invloedrijke politici en topambtenaren die ze hebben omgekocht en door een 

krant als het Financieele Dagblad die ook al is ‘kalltgestellt’ door Deloitte. Overigens volgt de 

webmaster van deze site de kolderieke strapatsen van Deloitte al veel langer. Volgens bronnen 

‘wachten ze bij Deloitte op het juiste moment om Micha Kat voor de rechter te slepen’.
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« Kamervragen over procedures tegen journalisten Ombudsman weert stuk over eigen falen »

Demonisering Wilders leidt tot rampspoed
Gepubliceerd door Micha Kat 5 maart, 2008 in Algemeen. 

wilders2.jpg Is het ooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van onze media dat iemand 

maand in maand uit de discussie en het nieuws compleet domineert zonder dat 

deze persoon zelf ergens te horen of te zien is? Beseffen we wel de enorme gevaren die hiermee 

gepaard gaan? Geert Wilders hield het ruim een jaar geleden al voor gezien: de optredens in NOVA, 

Netwerk, Pauw & Witteman en DWDD. Waarom zou hij ook? Hij werd toch nooit serieus genomen, 

alleen maar afgezeken, belachelijk gemaakt, ‘getruct’, over de kling gejaagd en gevierendeeld. De 

laatste keer dat Wilders te gast was in Buitenhof was in november 2003 toen hij nog deel uitmaakte 

van de VVD-fractie. Kijk naar dit fragment uit NOVA waarin Wilders recent nog op smerige wijze 

wordt gedemoniseerd door zijn omschrijving van de Islam (gedaan voor FOX News, daar komt hij nog 

wel!) als retarded wordt vertaald met ‘achterlijk’ terwijl de juiste vertaling zou zijn ‘achtergebleven’, 

een woord met een totaal andere lading! 

Deze strategie is een gouden greep gebleken. Terwijl de ene idioot na de andere malloot in de 

genoemde programma’s zijn gecorrumpeerde visie uiteenzet en hel en verdoemenis predikt, groeit de 

aanhang van de PVV verder en verder. En naarmate de aanhang verder groeit neemt de drang tot 

demonisering in de genoemde programma’s steeds verder toe waardoor steeds grotere malloten 

worden uitgenodigd die steeds meer hel en verdoemenis gaan prediken waardoor ze zich nog weer 

meer belachelijk maken waardoor de aanhang van Wilders weer verder groeit waardoor ze bij VARA 

en NOS helemaal hysterisch worden waardoor….. enfin, u voelt ‘m aan? De perfecte ‘poreuze circel’ 

om met Koot en Bie te spreken.  

Maar vanuit journalistiek perspectief hebben we het het natuurlijk over een absurde en unieke 

situatie die op zichzelf al bewijst hoezeer de met belastinggeld gefinancierde ’staatsmedia’ de weg 

kwijt zijn: ze hitsen onder leiding van JP ons volk op tot massahysterie en moord op Wilders. In 

andere landen zou zoiets ABSOLUUT onmogelijk zijn omdat daar nog genoeg journalistieke checks 

and balances aanwezig zijn om zo’n situatie te voorkomen, maar in ons land zijn de media inmiddels 

dermate gecorrumpeerd geraakt dat ze geen middel meer schuwen om hun politieke doelen te 

bereiken (ook al is wat ze bereiken slechts het tegendeel zoals geschetst). 

De huidige situatie rond Wilders in de media is een soort kopie van wat er speelde voor de 

verkiezingen van 2002 toen Pim Fortuyn alle polls aanvoerde. Ga maar na: in welk land is het ooit 

voorgekomen dat een politicus die alle peilingen aanvoert door alle media wordt verkettert 

en gedemoniseerd? In geen enkel! Want in elk nornaal land zou er minimaal een grote krant of TV-

station zijn dat denkt: he, een winnaar! Interessant! Daar kunnen we mee scoren, geld mee 

verdienen! Maar niet in ons land, omdat alle media daar een weerzinwekkend links kartel vormen dat 

dezelfde noodlottige politieke doelen nastreeft die ons land as we speak naar de ondergang helpen! 

Dus in plaats van een controlerende functie, zoals media ooit bedoeld zijn, gaan ze in ons land voorop 

in het ‘gidsen’ van het volk naar de ‘juiste politieke bestemmingen’. De man die onze media definitief 

in het linkse kamp heeft getrokken was Joop den Uyl. Hij was de eerste politicus die bewust ging 
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Demonisering Wilders leidt tot rampspoed at Klokkenluideronline

‘fraterniseren’ met journalisten en in zijn kielzog werden mannen als Jan Pronk en Marcel van Dam 

wekelijks dronken met journalisten van Vrij Nederland en De Volkskrant. Zo is het allemaal 

begonnen. Nu is de ondergang nabij.

8 Reacties op “Demonisering Wilders leidt tot 
rampspoed”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  fred 

5 Mrt 2008 om 15:46 

Waarom leidt ons door de politiek als uniek aangeprezen omroepbestel niet tot een diversiteit in politieke 
opstellingen die de meningen van het volk weerspiegelt? Geen omroep die politiek op de golflengte van de 10-
20% van Wilders- en Verdonkstemmers zit. Naast Llink (de zoveelste) is er geen enkele RRechts. Kennelijk is 
het gebrek aan dynamiek van het bestel zodanig dat het de verhoudngen van minstens 5 jaar geleden 
weerspiegelt. Dat komt de gevestigde politici waarschijnlijk niet slecht uit. Maar maak dan geen claims over hoe 
ons fijne bestel, anders dan de commercie, tot uitdrukking laat komen wat er in Nederland leeft.

2.  louw 

5 Mrt 2008 om 22:17 

wild(ers) de naam zegt het al wild en aanstellerig,stoer,verwand,hardhorend,ongehoorzaamhied zijn 
kwajongens streek hij zoekt zijn eigen weg hij maakt gebruikt van zijn vrijheid in nederland.ik denk dat hij ooit 
min.pres.wil worden 
maar hij maakt een fout een buitenlandse spreekwoord luid je mag alles eten met je mond maar niet alles uiten 
met je mond maar ja hij zal dan geen bezoekjes kunnen brengen naar bepaalde landen als hij min.of pres.is 
dan zal hij wel spijt krijgen van zijn daden .ik geloof best wel dat hijooit pres.zal worden want nederland denk 
steeds anders(slechter) over buitenlanders.maar niet alemaal maar je ken ze ook niet altijd vertrouwen. 
WIDERS SUC6 MET JE FILM EN HOU JE RUSTIG.

3.  antivenin 

6 Mrt 2008 om 01:49 

Wilders hoeft zijn mond ook helemaal niet open te doen. Zowat elke moslim die zijn mond opendoet bewijst 
met zijn onverkwikkelijke dreigementen dat Geert volkomen gelijk heeft met zijn waarschuwingen over de 
gevaarlijke islam. En nog veel mooier is dat we precies kunnen zien hoe het onze “grote leiders” dun door de 
broek loopt. Bang voor een reactie van moslims, bang voor geweld, en vooral: bang dat door de film het 
multiculturele kaartenhuis voorgoed instort en hun lekkere warme plekje op het pluche in gevaar komt. Voor 
dat plekje verkopen ze namelijk volk en vaderland zonder enige gewetensbezwaar, al jaren.

4.  roel 
6 Mrt 2008 om 08:19 

@louw: Heb je ook argumenten? Met je tekst van 22.17 zet je jezelf voor gek. Zo steun je Wilders. Waar ik je 
hartelijk voor bedank.

5.  Emile 

6 Mrt 2008 om 10:48 

Goed stuk….

Het is triest dat de media zo’n hetze voeren. Inderdaad het lijkt op de laatste dagen van Pim Fortuyn.

Balkenende cs presteren zich als nette, keurige mensen. Maar zie dan het recente rapport van de Univ 
Amsterdam mbt de affaire Spijkers, dan blijkt dat Spijkers jarenlang ten onrechte is dwarsgezeten door 
ambtenaren, politici, rechters……….

6.  Fritzie 

6 Mrt 2008 om 12:30 

“maar in ons land zijn de media inmiddels dermate gecorrumpeerd geraakt dat ze geen middel meer schuwen 
om hun politieke doelen te bereiken ”

Vroeger waren de omroepen nog afhankelijk van het aantal abonnees van het bijbehorende omroepblad. 
Via de keuze van het omroepblad kiest men voor een bepaalde invulling van zendtijd.

Laten we hopen dat een vergelijkbaar systeem (per uitgebrachte stem; zendtijd verkrijgen) zo spoedig mogelijk 
terrugkeert. 

Meer (mede) betuur door het volk !
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Fritzie

7.  eric 

6 Mrt 2008 om 17:19 

Op bijltjesdag verwerk ik graag het journaille tot kunstmest.Het meest neem ik dat bolsjewistisch gespuis nog 
kwalijk dat ze mijn voorheen empatische persoonlijkheid zo hebben weten te verzieken dat ik hen met groot 
genoegen “etisch zuiver”,zullen we maar zeggen,nietwaar.

8.  sprx 

6 Mrt 2008 om 17:59 

Vroeger noemden wij een situatie als deze de GELIJKGESCHAKELDE PERS. 
Wanneer zowel de staatsomroep als de commercielen ,uit angst of anderszins, Fitna niet durven/kunnen/mogen 
uitzenden, is men in dezelfde situatie beland als Rusland. 
Ook daar heeft de oppositie geen toegang tot de pers, zoals onlangs nog door EU waarnemers werd vastgesteld. 
Onder hen ook vertegenwoordigers van regerings fracties. 
Ze zijn het blijkbaar nu al vergeten.
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« Parmalat-affaire dreunt nog na in Nederland Weer klacht bij Raad over misleiding door media »

Het artikel over ABN Amro in de Wall Street Journal
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DIT DURVEN DE NEDERLANDSE KRANTEN NIET OP TE SCHRIJVEN OVER ABN AMRO

Risky Territory; How Top Dutch Bank Plunged Into World of Shadowy Money

ABN Amro Conveyed Billions to U.S. Shell Companies amid Slow Fed Response

Trip to ‘Last Chance Saloon’

By GLENN R. SIMPSON 

Staff Reporter of THE WALL STREET JOURNAL 

December 30, 2005; Page A1

AMSTERDAM — When two New York banks became ensnared in a Justice Department criminal probe 

over their ties to small Russian lenders in 1999, most big banks scrambled to dump their own 

Moscow clients. 

One bank saw opportunity. “Shall we not capitalize on the development?” an officer at ABN Amro 

Holding NV emailed colleagues. The Dutch bank, the world’s 20th-largest by assets, proceeded to 

recruit the very Russian outfits doing business with Bank of New York Co. and Republic National 

Bank, even as one ABN Amro employee warned in an email, “We are all heading for trouble if we do 

it.” 

[Rijkman Groenink]Five years later, trouble came. ABN Amro is now the subject of a Justice 

Department criminal inquiry. The bank acknowledges it transferred billions of dollars into the U.S. 

with little scrutiny of who was moving the money and why. It often failed to report these transactions 

to the U.S. government as required by financial-crime laws, regulators say. 

ABN Amro also admits that its officers falsified documents connected to billions of dollars in 

transactions with Iran and Libya, which are the target of U.S. sanctions. Last week, ABN Amro 

entered into a settlement with U.S. and Dutch regulators calling for $80 million in fines addressing 

both the failure to report suspicious transactions and the illegal business with Iran and Libya. 

All told, bank and government records show that the flagship bank of the Netherlands processed 

more than $70 billion in suspicious or illegal transfers through its New York office. The story of how 

ABN Amro ignored red flags and plunged into the world of shady finance illuminates the central role 

of the U.S. financial system in the global flow of black-market funds, even when foreign entities have 

no direct business in the U.S. 

It also shows the U.S. government’s struggle to police dirty money. Although the Federal Reserve 

knew as early as 2000 that ABN Amro had attracted many suspicious customers, it waited four years 

to carry out a major crackdown. An initial agreement in July 2004, overseen by Fed money-

laundering official Herbert Biern, didn’t require ABN Amro to pay any fines. This year Mr. Biern went 

to work for the bank as head of U.S. regulatory affairs. The bank and the Fed say he followed all 
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ethics rules in securing his new job. 

 
This article is based on internal ABN Amro correspondence whose authenticity was acknowledged by 

the bank; interviews with current and former bank officials and regulators; and public court 

documents and corporate filings.

ABN Amro’s troubles with inadequate reporting stemmed from its business with two poorly regulated 

entities: small banks in countries like Russia, and shell companies that are easy to set up in some U.

S. states. Regulators and prosecutors believe that foreign businesspeople used these two entities — 

with ABN Amro’s help — to shuffle around black-market money and engage in financial scams such as 

claiming tax credits for fictitious exports.

Court records and government reports show officials believe several U.S. states are now top 

destinations for tainted dollars because of their lax laws on shell companies.

In 2002-03, for instance, ABN Amro shipped more than $1 billion in 11,000 transactions to a single 

company in Lexington, Ky., called Allprex LLC, ABN Amro now acknowledges. The now-defunct 

company, which had no known offices or products, was incorporated by gynecologist Emilios 

Hadjivangeli, who hails from the Mediterranean island of Cyprus. Dr. Hadjivangeli, who is identified as 

a member of the Cyprus-Russian Business Association on the association’s Web site, has incorporated 

181 other companies in Kentucky and hundreds more in other states. Regulators in Cyprus and 

Kentucky say they haven’t heard of Dr. Hadjivangeli or Allprex. He couldn’t be located for comment.

No criminal charges have been brought against ABN Amro or its executives, and no evidence has 

emerged that senior executives ordered criminal activity or knew about it in advance. Virtually all of 

the bank’s possible violations of U.S. law were first uncovered — and reported to authorities — by 

investigators working for the bank or by the bank itself. The violations often involved U.S. laws that 

require banks to know who their clients are and where they get their money, as well as to report 

suspicious activity.

Many of the bank’s problems developed or worsened under the watch of Chairman Rijkman Groenink, 

who took the top post in 2000, but he was also instrumental in the bank’s aggressive effort to right 

itself. The bank has spent more than $250 million to overhaul its systems and monitor transactions 

more closely. It expects to continue spending that amount annually on compliance with laws and 

regulations, and is vetting anew every account holder world-wide. The bank has reorganized itself to 

insulate the executive who supervises compliance from management pressure.

Mr. Groenink was reprimanded by the bank’s board over an October 2004 incident in which he 

ordered the destruction of an internal report into the Iran and Libya dealings. He quickly rescinded 

the order and no documents were destroyed.

In a statement last week, Mr. Groenink said, “Nothing short of the highest standards of compliance is 

acceptable. We regrettably recognize that, in the past, our compliance in certain areas did not meet 

this standard.” He said the bank has put in place an extensive remedial program and called improving 

compliance “the highest priority of the bank.”

Corporate Aristocrat

ABN Amro is one of Europe’s corporate aristocrats. The bank is descended from the Netherlands 

Trading Society, chartered in 1824 by King Willem I to build the Dutch economy and finance trade 

with its Indonesian colonies. In 1926 it opened the first bank in Saudi Arabia. It was privatized by the 

Dutch government in the 1960s and became the Algemene Bank Nederland, or ABN. Later it merged 

with Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro).

[Manhattan Transfer]Like other top international banks, ABN Amro’s New York office does business as 

a “correspondent” for smaller foreign banks that lack a U.S. presence. Suppose a shoemaking 

company in Russia with an account at a small Russian bank wants to send dollars to a leather 
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supplier overseas. Without a U.S. branch, the small bank can’t tap dollars provided by the U.S. 

Federal Reserve. Instead, it hooks up with a big bank like ABN Amro to get U.S. currency and help its 

client purchase the leather.

In the early days of post-Communist Russia, scores of new banks needed such a liaison bank in New 

York. The risks of these operations came to light in the 1999 case involving Bank of New York. 

According to the Department of Justice, a Russian emigre who worked at BONY and her husband 

funneled $7 billion to small U.S. companies from Russian banks in a scheme designed in part to help 

clients hide money from Russian authorities. The scheme took advantage of BONY’s correspondent 

relationships with Russian banks, according to the department.

As BONY and other banks retreated from Russia, ABN pounced. Within two years of the start of the 

BONY scandal, ABN’s dollar-changing accounts for Russian and Eastern European banks leapt to 

about 150 from around two dozen. ABN’s upper management, which was making a series of 

acquisitions, left the unglamorous business to junior executives, bank officials and lawyers say. It 

produced only a few million dollars in profits annually, even after expanding its clientele in the former 

Soviet bloc.

In a 2000 examination, the Federal Reserve and New York state regulators noted a “significant 

number” of new East European client banks at ABN Amro’s New York branch and said the branch 

“was unable to provide adequate documentation” about the banks. The New York branch told the 

regulators that the Moscow branch was doing that job, and the regulators didn’t take action.

Bank records show Mr. Groenink received the results of the examination and some other negative 

reports in this period but generally forwarded them to aides. On a few occasions he called for action, 

including a 2001 memo in which he wrote of regulators’ criticisms: “This is intolerable and must be 

fixed immediately.”

Yet ABN Amro’s top management also let several warning signals about the business they were 

engaging in pass by unheeded. In an Oct. 31, 2000, report, the investigative arm of the U.S. 

Congress, the Government Accountability Office, found that independent brokers were marketing the 

idea of Delaware limited-liability corporations to Russians interested in setting up U.S. shell 

companies.

The GAO report also disclosed that a confidential U.S. government document linked Absolut Bank of 

Moscow and the Commercial Bank of Latvia with suspected financial crimes. Both banks became 

clients of ABN Amro after BONY and Republic dumped them under pressure from regulators. Absolut 

couldn’t be reached by phone but says on its Web site that it is in compliance with international 

standards on financial crime. The Latvian bank couldn’t be located.

The next year, a U.S. Senate subcommittee connected the correspondent banking system to money 

laundering, or hiding the origin of illicitly obtained money. The subcommittee found that the system 

gives “poorly regulated, poorly managed, sometimes corrupt foreign banks with weak or no anti-

money laundering controls direct access to the U.S financial system.”

Citing the Senate report, one of ABN Amro’s top compliance officials, a London-based executive 

named Neil Jeans, sent an email in early 2001 proposing that the bank review its East European 

banking relationships and inform the Fed. Other executives discouraged the idea, noting the issue 

hadn’t been raised recently by the Fed. An ABN Amro lawyer in Chicago wrote in an internal email, 

“We strongly advise against anyone contacting the Fed at this time.”

Fake Exports

A few suits filed in Delaware courts provide examples of what was going on in transactions involving 

ABN Amro. In one Delaware case, Russian prosecutors allege that in 2002 a Russian businessman 

defrauded the Russian government by booking fake software sales to a Delaware limited-liability 
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corporation. The businessman is accused of making fraudulent payments from a bank in Latvia to 

ABN Amro New York, and then on to another small Russian bank.

The alleged purpose of the roundabout payments was to get tax refunds for “exporting” the software. 

In Europe, firms typically pay taxes on raw materials and are entitled to a refund on those taxes if 

the finished product is exported. By creating documentation for a fake export of a nonexistent 

product, organized-crime groups can claim this refund.

Because the U.S. is a big importer, the scheme looks more plausible if a legitimate-looking American 

firm can be identified as the buyer of the nonexistent goods. That’s where lax U.S. state laws come 

in: Several states allow foreigners to set up limited-liability corporations, or LLCs, with few questions 

asked.

U.S. law-enforcement officials are concerned that seven states — Arkansas, Delaware, Kentucky, 

Nebraska, Nevada, Oregon and South Dakota — make it too easy for people to set up companies 

even if they lack offices, employees or business activity in the state. In Kentucky, foreigners can do 

this via the Internet. The concerns are rarely aired publicly because federal officials don’t have 

jurisdiction over state laws.

Officials of the states say loose regulation is meant to spur investment and cut bureaucracy. Many of 

the LLCs are legitimate businesses. States earn fees from the corporate registrations, and several 

have mini-industries of lawyers and accountants who do the grunt work.

In addition to trade scams, shell companies can be used as conduits for cash illegally generated 

abroad through smuggling and tax evasion. Foreigners can use the companies to open bank accounts 

in the U.S. without providing the documentation a U.S. bank would otherwise demand of a 

prospective foreign client. “We don’t get into any monitoring of what the businesses do once they’ve 

been organized in the state,” says Trey Grayson, Kentucky’s secretary of state. “Somebody from 

Russia is the same as somebody from Ohio.”

In a series of steps in 2002, U.S. state and federal regulators recommended that ABN Amro make 

changes in its transaction-monitoring software so that transactions in Delaware and Nevada as well 

as any suspicious limited-liability corporation activity would automatically be flagged for internal 

review. The regulators also denounced the bank’s overall compliance practices. That got Mr. 

Groenink’s attention. He labeled the bank’s performance “unacceptable” in a September 2002 memo 

to aides. The bank hired new staff and assured regulators it was making broad changes in line with 

the recommendations.

For a while, the feds backed off. But New York state regulators continued to pursue ABN Amro. A 

criminal investigator for the New York State Banking Department, Michael Tuckett, began bluntly 

telling bank executives that problems remained, emails show. Mr. Tuckett declined to comment.

[Dutch Flagship]In a meeting with ABN Amro in July 2003, New York state regulators told the bank 

that “ALL transactions involving Eastern Europe and ANY US LLC or Delaware company [are] 

suspect,” as the bank’s top New York compliance official put it in an email.

Mr. Jeans, the ABN Amro executive in London, now feared that regulators had run out of patience and 

would soon hit the bank with severe penalties. He warned U.S. colleagues in an email that the bank 

had “been drinking in the Last Chance Saloon” and the bartenders were “about to call time and 

present us with the tab!”

The bank quickly opened a review of the LLC issue and turned up more than $3 billion in suspect 

shell-company transactions in a single 12-month period, prompting it to move toward cutting off 

dozens of suspect LLCs. By January 2004, top executives in Amsterdam believed they were off the 

hook with the feds although they still feared a fine from New York state regulators, internal bank 

emails show.
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The next month, publicity about massive illegal transactions at Riggs National Corp. of Washington 

aroused the interest of Congress. In March 2004, Fed officials swung into action against ABN Amro, 

accusing it in a meeting of foot-dragging.

Mr. Groenink and the bank’s other top executives, now fully alert to the peril, hired KPMG LLP to 

assess compliance and decided that the bank’s 100 or so client banks in Russia, Cyprus and the 

former Soviet republics needed to be jettisoned. Mr. Groenink also hired U.S. law firm Morrison & 

Foerster to review the bank’s handling of the issue to that point. In July 2004, the bank reached a 

vague, publicly disclosed settlement with federal and state U.S. regulators acknowledging major 

problems and promising to fix them.

That looked like it might wrap up the affair — but there was another scandal waiting in the wings. A 

few weeks after the settlement, ABN Amro’s stepped-up monitoring detected a suspicious transaction 

by the bank’s branch in Dubai, United Arab Emirates. The bank’s internal auditors soon concluded 

that the Dubai branch had falsified documents on wire transfers to the New York branch. The goal: to 

skirt U.S. sanctions against Iran and Libya.

ABN Amro admits that its Dubai branch falsely filed paperwork identifying money flows between itself 

and the New York branch as generic interbank transactions, even though it knew the money was 

actually destined for companies doing business with Iran and Libya. An internal investigation found 

that a handful of employees in Dubai falsified documents over seven years on more than 100 

transactions with a face value in the billions of dollars.

In many cases, the falsification was unnecessary. Because the U.S. wants the dollar to remain the 

international currency of choice, it allows overseas companies to sell products to Iran and route the 

dollar-denominated payments through U.S. banks. If the Dubai branch had truthfully reported such 

transactions, it wouldn’t have been violating any U.S. law.

Order to Destroy

On Oct. 1, 2004, Mr. Groenink was in a suite at the Ritz-Carlton Hotel overlooking New York’s Battery 

Park when a fax arrived containing the results of the internal Iran-Libya investigation. The news came 

just as Mr. Groenink was getting ready to visit regulators at the Federal Reserve Bank of New York 

over the Eastern Europe transactions. Mr. Groenink ordered his aides to stop sending sensitive 

documents to the U.S. and to destroy the internal Iran-Libya report, bank officials acknowledge. His 

aides balked at the orders, and investigators for the bank later concluded that Mr. Groenink quickly 

rescinded them, according to people with knowledge of the inquiry.

But the whole matter troubled the bank’s in-house lawyers in the U.S., who reported the incident to 

Sullivan & Cromwell, the bank’s principal outside law firm. It in turn told the audit committee of the 

bank’s board, which is headed by Arthur C. Martinez, former chief executive of Sears, Roebuck & Co. 

He ordered an inquiry by the American law firm Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

Pillsbury Winthrop delivered a report to the audit committee as well as U.S. and Dutch regulators in 

December 2004. The report “showed that there were no laws broken and that there was absolutely 

no intention whatsoever to withhold information from regulators,” Mr. Martinez said in a statement to 

The Wall Street Journal. Nonetheless, at the direction of Mr. Martinez, the board in January of this 

year reprimanded Mr. Groenink as well as the bank’s chief financial officer, Tom de Swaan, who at 

one point had suggested keeping Mr. Groenink’s aborted order secret from regulators.

ABN Amro’s troubles aren’t necessarily over. While the bank reached an agreement on civil charges 

with U.S. regulators last week, the U.S. criminal investigation could still bring additional fines and 

possible criminal charges. The company says it is cooperating with that investigation.

Write to Glenn R. Simpson at glenn.simpson@wsj.com
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Dit zei Pim Fortuyn in Elsevier (1 september 2001; interview met Hugo Camps) over 

Rijkman Groenink:

“We hebben niet de corruptie van het chequeboek, we hebben de corruptie van de baantjes en 

schakelposities. Verzekeraars hebben gewoon kartels. Verzekeringen zijn niet ge?nteresseerd in het 

oplossen van diefstallen. Zo?n man als Rijkman Groenink die eigenlijk achter de tralies had moeten 

zitten, komt weg met al zijn affaires. Hij trekt zich van de kritiek niets aan. Groenink weet zich 

onaantastbaar. Hij heeft dezelfde uitstraling als Prins Bernhard vlak voor de Lockheed-affaire. 

Volkomen losgezongen van de samenleving. Ik durf te voorspellen dat Groenink binnen het jaar 

keihard omvalt. Maar ook dan zal zijn arrogantie legendarisch zijn. Ik kom ze vaak op congressen 

tegen, de happy few van het Nederlandse bedrijfsleven. Daar zie je de totale minachting voor wat 

dan het klootjesvolk heet. Ze spelen elkaar de commissariaten toe. Het wereldje van de 

commissariaten is te herleiden tot minder dan honderd stuks. We zijn geen haar beter dan Italianen 

en Belgen, alleen hypocrieter.”

Groenink was rechtstreeks betrokken bij geruchtmakende faillissementen als HCS, DAF, 

Medicopharma en Air Holland. Vooral in de HCS-affaire was zijn rol uiterst discutabel. Hij werd 

beschuldigd van koersmanipulatie. Groenink zou HCS-baas Joep van den Nieuwenhuyzen een 

aandelenverkoop hebben gesuggereerd om zo de koers te drukken. “Dat was een grapje,” zei hij later 

in de rechtszaal. De rechter accepteerde dat.

2 Reacties op “Het artikel over ABN Amro in de Wall 
Street Journal”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Jan 2006 om 08:31 

Bedankt voor plaatsen van dit WSJ rapport. 
Toch merkwaardig: zo’n grote fraude en de Nederlandse media melden er vrijwel niets over.

NB Zelf moet ik eea nog eens aandachtig nalezen en verwerken.

2.  Ongerust 

13 Jan 2006 om 09:12 

Inderdaad opvallend, alleen de Volkskrant schreef er over in haar editie van 31 december jl:

‘Groenink zat op 1 oktober 2004 in een suite van het Ritz-Carlton-hotel in New York, toen hij de resultaten van 
het onderzoek per fax binnenkreeg. Een pikant moment, want Groenink was in New York voor het bespreken 
van een ander hoofdpijndossier met de Amerikaanse centrale bank: omstreden transacties van de bank met 
zakenrelaties in Oost-Europa.  
Hij gaf zijn naaste medewerkers opdracht onmiddellijk te stoppen met het faxen van vertrouwelijke 
documenten. Tegelijkertijd beval hij het Iran/Libi?-rapport te vernietigen. Zijn medewerkers kwamen 
vervolgens in opstand, waarna hij zijn order snel weer introk. 
ABN Amro heeft bevestigd dat het verhaal in grote lijnen klopt. Volgens bronnen binnen de bank waren bij het 
incident twee Amerikaanse huisjuristen van ABN Amro aanwezig, tijdens een voorbespreking over de 
ontmoeting met de toezichthouders kort daarna.  
Groenink zou in eerste instantie hebben gedacht dat het om een concept-rapport ging, en wilde niet dat dit in 
handen zou komen van de Federal Reserve. De juristen hebben het voorval niettemin gemeld bij hun bazen, die 
het vervolgens bij de raad van commissarissen hebben aangekaart.  
Behalve Groenink heeft ook financieel directeur Tom de Swaan een berisping gekregen, omdat hij de suggestie 
zou hebben gedaan Groeninks bevel geheim te houden voor de toezichthouders. Het onderhavige rapport, dat 
was opgesteld door het advocatenkantoor Pillsbury Winthrop, is uiteindelijk ook beland bij De Nederlandsche 
Bank.’

Ik vind het onbegrijpelijk dat in Nederland iemand die opdracht geeft bewijs (?) te vernietigen daar zo maar 
mee wegkomt. Zelfs in Itali? gebeurt dat blijkbaar tegenwoordig niet meer.

Tenminste net zo schokkend vind ik dat ie in z’n nieuwjaarsboodschap aan zijn personeel durft te refereren aan 
de overname van Antonveneta en daarbij te stellen dat ABN AMRO en hij zo netjes zijn: ‘Niet alleen 
feliciteerden zij (collega?s, klanten en beleggers) ABN AMRO met de overname, maar tevens gaven zij 
complimenten over de integere wijze waarop wij het lange en gecompliceerde proces hadden doorlopen’.

Hoe hautain kan iemand zijn en is er nou niemand in zijn huis die een andere attitude heeft en daarmee voor de 
dag wil komen?
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AMERIKAANSE JOURNALISTIEK DRIJFT ABN AMRO-GATE

Topman Rijkman Groenink van ABN Amro heeft opdracht gegeven ‘bepaalde documenten te 

vernietigen dan wel verborgen te houden voor de autoriteiten in de VS’. Aldus de Wall Street Journal 

op 30 december. Dat klinkt best ernstig. Diezelfde krant meldde ook dat justitie in de VS bezig is met 

een strafrechterlijk onderzoek naar de bank wegens het overtreden van anti-witwasregels en sancties 

tegen Iran en Libie op de kantoren New York en Dubai. Het gaat om een totale verdachte 

transactiewaarde van 70 mrd. dollar. Eerder werd al bekend dat er een boete was uitgedeeld van 80 

mio. dollar, een ongekend strenge sanctie. Het is opvallend dat de Nederlandse journalistiek in deze 

zaak geheel en al drijft op wat er in de VS over wordt bericht. Dat wil zeggen dat het de Amerikaanse 

berichtgeving ‘nuanceert’ door tal van, deels oncontroleerbare, ‘verzachtende omstandigheden’ voor 

de bank op te voeren. 

 

Rijkman Groenink.jpg Zo schrijft NRC Handelsblad op vrijdag 30 december: “ABN Amro heeft 

overigens zelf het meeste van de overtredingen opgespoord en gemeld 

en werkt nu volledig mee aan het opzetten van betere controlemechanismen.” Uit De Telegraaf (30 

december): “Groenink en De Swaan kregen een standje (van de Raad van Commissarissen) op basis 

van een onderzoeksrapport van het advocatenkantoor Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. Dit rapport 

(niet vermeld wordt wie opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek) stelt overigens nadrukkelijk dat 

er door de bank geen wetten waren overtreden en dat er ook geen intentie bestaan had 

toezichthouders informatie te onthouden, aldus voorzitter Arthur C. Martinez van het boekhoudcomite 

van ABN Amro.” Deze conclusie staat op gespannen voet met de handelwijze van Groenink inzake de 

documenten. Het is duidelijk dat De Telegraaf het betreffende rapport niet ter inzage heeft gehad, 

anders zou het geen ABN Amro-functionaris opvoeren om eruit te citeren. Alarmerend is ook (en 

moeilijk in lijn te brengen met de uitlating van Martinez) dat (opnieuw uit De Telegraaf) ‘uit interne 

correspondentie, waarvan de bank toegeeft dat deze authentiek is, blijkt dat mensen bij de bank 

onraad roken. Zo stuurde een Londense directeur al in 2001 een email naar New York met het 

voorstel de Fed over de wantoestanden in te lichten. Een Amerikaanse advocaat van de bank veegde 

dit voorstel echter van tafel.” Is hiermee de eigen verantwoordelijkheid van ABN Amro ook van tafel? 

Het offciele Amerikaanse stuk waarin de boete bekend wordt gemaakt en ook de overtredingen van 

de bank worden opgesomd staat op internet. Hieruit komt toch een ander beeld naar voren dan dat 

wordt geschetst in de Nederlandse media. 

In dit stuk is sprake van ’speciale procedures’ bij ‘een van de bank’s overzeese fillialen’ voor bepaalde 

transaties ‘die werden ontworpen en gebruikt om de eigen compliance-regels te omzeilen’. Ook staat 

er dat de bank ‘naliet negatieve resultaten van intern onderzoek op adequate wijze te documenteren, 

er vervolg aan te geven en tijdig in kennis te stellen van de toezichthouders in de VS’. Alarmerend is 

tevens dat de bank ‘tegenover eigen controleurs en compliance-mensen en tegenover de 
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toezichthouders in de VS de due diligence-inspanningen van bepaalde branches buiten de VS met 

betrekking tot klanten met een hoog risicoprofiel overdreef’. Daarnaast heeft ABN Amro de identiteit 

van bepaalde klanten (vooral de Melli Bank uit Iran) bewust verdonkeremaand (’the payment 

instructions on the wire transfers had been modified by one of ABN Amro’s overseas branches such 

that any reference to Bank Melli was removed’). Dezelfde handelwijze vond plaats inzake transacties 

van de Arab Bank uit Libie. Zowel de Melli als de Arab bank zijn in handen van de oveheid.  

Uit het stuk blijkt ook dat ABN Amro op 23 juli 2004 met Amerikaanse toezichthouders een 

overeenkomst heeft gesloten om de tekortkomingen te corrigeren. Het stuk stelt hierover dat ‘de 

bank substantiele maatregelen heeft genomen om de tekortkomingen te corrigeren die zijn 

vastgesteld in de overeenkomst en doorgaat met het nemen van verdere maatregelen’. En ook: ‘Na 

het aangaan van de overeenkomst heeft de bank in antwoord op onderzoeksvragen aanvullende 

informatie ontdekt en gemeld aan de toezichthouders. Dit betrof informatie over daarvoor niet 

geopenbaarde onveilige en incorrecte praktijken‘. NRC Handelsblad meldt dan nog dat de bank 

‘recentelijk al 250 mio. dollar heeft uitgegeven aan het opzetten van betere controlemechanismen’. 

De bron hiervan wordt niet genoemd. 

Naast de afdelingen in New York en Dubai blijkt ook die in Chennai in India verdacht te zijn. De bank 

moet een onafhankelijke partij inschakelen om de transacties onder de loep te nemen in Chennai van 

1 januari 2003 tot 31 augustus 2004. Over zes maanden moet de bank hierover rapporteren aan de 

OFAC, het Office of Foreign Assets Control. Ook Dubai dient door externe partijen nader te worden 

onderzocht. 

Tenslotte staat er expliciet: “De maatregelen in dit stuk zullen niet verhinderen, stoppen of anderzins 

tegengaan dat de Board of Governors (van de nationale bank), de OFAC, de IDFPR (het Illinois 

Department of Financial and Professional Regulation), de NYSBD (het New York State Banking 

Department) of enige andere federale of staats-organisatie enige andere actie ontplooit tegen ABN 

Amro.” 

Voor berichtgeving van de bank zelf over de affaire zie de eigen website.

2 Reacties op “ABN Amro-affaire: journalistiek 
loopt spitsroeden”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

2 Jan 2006 om 15:46 

Dat bedrag in kwestie tw “totale verdachte transactiewaarde van 70 mrd. dollar”, dat is zo hoog, dat moet toch 
opvallen. 
Merkwaardig dat de nederlandse media daar zo weinig over berichten. En in Nederland zal de ABNAmro je 
direct aan de belastingen doorgeven als je meer dan ? 12.000 het land binnenhaalt.

En in Nederland zelf, daar is natuurlijk niks aan de hand met de ABNA. Of let de FIOD e.d. maar niet op de 
ABN ???

2.  Anoniem 

30 Aug 2006 om 17:56 

Momenteel heb ik een ernstig probleem met ABNAMRO betreffende verzekeringen. Leugens en onwaarheden 
van hun kant tot het rekenen van woekerrentes op ondernemersrekening (!4% !!) behoren tot hun taktieken 
een kleine ondernemer de grond in te boren. BHn benieuwd naar ervariingen van anderen … met DeBank ..
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Joran op de elektrische stoel?
Gepubliceerd door Micha Kat 4 februari, 2008 in Algemeen. 

stoel.jpg Volgens diverse advocaten zal Joran van der Sloot binnenkort worden uitgeleverd aan 

de VS op grond van het nieuwe bewijs tegen hem uit de uitzending van Peter R. de 

Vries. Hij zal worden beschuldigd van misdrijven tegen een Amerikaans staatsburger. Nederland heeft 

in het verleden altijd met graagte eigen bugers aan de VS uitgeleverd dus zal ook in dit geval geen 

bezwaar maken. In de VS zou Joran wellicht op de elektrische stoel kunnen eindigen. In Alabama 

waar de berechting zal plaatsvinden omdat Natalee uit die staat afkomstig is ‘doen ze’ immers met 

enthousiasme aan de doodstraf en wachten zelfs 195 veroordeelden in death row op executie. 

Binnenkort in gezelschap van Joran? Gezien de emotionele en woedende reactie van Natalee’s 

moeder op de beelden van Peter zal zij haar advocaten speodig opdracht geven de 

uitleveringsprocedure op te starten. Dan zit Nederland natuurlijk toch met een probleempje. 

Joran en zijn vader moet immers de hand boven het hoofd worden gehouden, maar ach… this is 

globalization! We moeten het positief oppakken… Als we er zelf niet in slagen Joran voor de rechter te 

brengen, dan is het toch prima dat onze ‘grote broer’ aan de andere kant van de ‘grote plas’ dat van 

ons overneemt? Misschien kan het OM zichzelf wel helemaal verkopen aan een of andere 

Amerikaanse investeerder of aan de Amerikaanse Justitie….

9 Reacties op “Joran op de elektrische stoel?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Smurf 

5 Feb 2008 om 14:03 

de elektrische stoel is een goede bestemming voor zo’n beest als Joran!

2.  Pipo de C. 
5 Feb 2008 om 16:09 

1) Nederland levert geen onderdanen uit als ze de doodstraf (kunnen) krijgen. Alleen met de verzekering dat 
het ontvangende land de verdachte teruglevert om zijn straf hier in .NL uit te zitten wordt er uitgeleverd.

2)Het peronaliteits principe is niet zo sterk in deze zaak.

3.  Jack 

6 Feb 2008 om 00:28 

Micha Kat lult uit zijn nek en moet beter zijn huiswerk doen. Nederland levert niet uit als er kans bestaat op een 
mogelijke executie. Tjonge jonge Nederland stikt van de MAVO-Journalisten.
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Joran op de elektrische stoel? at Klokkenluideronline

4.  Theo Ichtus 

6 Feb 2008 om 03:00 

Tja Micha - als ik je op dit dossier zo uit de bocht zie vliegen begin ik (voorlopig oordelend) toch te denken dat 
je in andere opzichten ook wel redelijk vaak de plank mis zult slaan.

MAVO journalistiek is inderdaad wel een leuke term…

5.  Gangster 

6 Feb 2008 om 14:14 

Joran’s zijn verdiende loon vind ik

6.  Gangster 

6 Feb 2008 om 14:15 

aight

7.  Bernardine 

7 Feb 2008 om 00:49 

Om de stoel te krijgen moet moord bewezen worden en dat zie ik in deze zaak nog niet zo eenvoudig gebeuren.

8.  Jeroen Potter 

25 Feb 2008 om 20:22 

Wat lul je toch weer dom Micha. Nederland levert geen onderdanen uit indien zij blootstaan aan de doodstraf.

9.  louw 

5 Mrt 2008 om 21:51 

ALS HET EEN BUITENLANDER WAS DIE AL UIT GELEVERD AAN AMERIKA. 
ZEG MAAR DAT HET NIET ZO IS STELETJE …
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Breaking news: Joran heeft bekend! Nieuwe aanwijzingen staatsbescherming Joran »

Zaak-Joran wordt smerige prestigestrijd ego’s
Gepubliceerd door Micha Kat 2 februari, 2008 in Algemeen. 

pauwwitteman.jpg De zaak-Joran is in ijltempo aan het ontaarden in een prestigestrijd tussen 

Peter R. de Vries en de commerciele omroep versus Pauw & Witteman en de 

publieke omroep. Je zou ook kunnen zeggen: tussen de vrijdenkers en de staats-slaven. Je zou ook 

kunnen zeggen: tussen de mensen die hun eigen geld verdienen en de mensen die worden betaald 

door de Staat om te zeggen en te doen wat in het belang is van die Staat. Je zou ook kunnen 

zeggen: tussen liberalen en fascisten. Hiermee heeft de vraag of de schuld van Joran van der Sloot 

ooit zal worden erkend dan wel zal worden vastgesteld demonische proporties aangenomen en de 

vorm gekregen van een ‘totalen Krieg’ die de samenleving kan gaan verlammen. Om op de eerste 

trede van deze trap te beginnen: Pauw en Witteman staan ter dienste van het ‘officiele’ 

opsporingsapparaat dat in de zaak-Holloway opzichtig heeft gefaald dan wel de zaak bewust kapot 

heeft willen maken. De reden hiervoor zou kunnen zijn het in bescherming nemen van ‘eigen mensen’ 

omdat de vader van Joran ‘lid’ is (was) van de rechterlijke macht. 

peterr.jpg De uitzending van gisteren was daar weer een mooi voorbeeld van. De incompetentie 

dan wel corruptie van het systeem kan alleen worden weggewassen als wordt 

vastgehouden aan de onschuld van Joran. Pauw en Witteman worden betaald met publieke middelen 

om juist dat te doen. Peter R. de Vries moet zijn eigen geld opbrengen. Daarom moet hij scoren. 

Maar ook dubbel zo goed waken over de kwaliteit van zijn werk. Als hij faalt, zal niemand hem 

verdedigen. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zijn werk zoals de afgelopen jaren ook wel is 

gebleken. Als Pauw & Witteman falen, worden ze gewoon doorbetaald en zal het hele establishment 

hun verdedigen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van hun werk zoals de afgelopen jaren ook wel is 

gebleken. Aan het einde van de reeks vergelijkingen op de hoogste trede van de trap komen we uit 

bij de ultieme confrontatie tussen vrijheid en fascisme. Tussen mensen die zelf in vrijheid doen wat 

ze willen en louter vanuit eigenbelang hun werk mogen doen, en mensen die gegijzeld worden door 

een staatsapparaat dat hun steeds weer dwingt staatsvriendelijke posities in te nemen waarbij hun 

eigen oordeelsvermogen wordt uitgeschakeld. Ik ben bang dat Pauw & Witteman deze strijd gaan 

winnen, want van gelijkwaardigheid is allang geen sprake meer.

4 Reacties op “Zaak-Joran wordt smerige 
prestigestrijd ego’s”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  kleinduimpje 

2 Feb 2008 om 15:33 
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Zaak-Joran wordt smerige prestigestrijd ego’s at Klokkenluideronline

Prestige strijd?????

Peter R de Vries doet maandenlang onderzoek naar Nathalie Halloway en zal op TV verslag doen van zijn eigen 
werk.

Pauw en Witteman presenteren een actualiteitenprogramma. Waarin ze spreken met en over anderen.

Peter R de Vries kan wel wat PA&WI kunnen. Maar PA&WI kunnen niet wat Peter R de Vries kan. 
Er is hier dus geen sprake van strijd. Er is hier sprake van een groot verschil.

Peter R de Vries, doet goed werk. Ik hoop dat ie zondag veel kijkers trekt.

kleinduimpje

2.  J. de Waal 
3 Feb 2008 om 19:40 

De feiten: 
Joran was eigenlijk direkt de prime suspect. 
En toch werd Joran pas na 3 weken (!!) voor het eerst verhoord.

De conclusie: 
Zou nou OM/ politie zo dom zijn of is er sprake van bescherming van Joran, omdat zijn vader rechter was ? 
Ons kent ons ?

3.  L.C. van der Tas Jr 

3 Feb 2008 om 22:08 

Gezien de huidige situatie doet Joran er verstandig aan om zich ter fine van advies cum annexis zich onverwijld 
te verstaan met of de heren Mrs Anker te Leeuwarden of met Mr Knoops te Amsterdam of met Mr Peter 
Plasman te Amsterdam.

4.  anoniem 

3 Feb 2008 om 22:45 

peter laat niet zien wat waar is, maar wat het meeste geld/kijkers opbrengt. 
die ene man die meer kan dan al die samenwerkende recherches samen, dat komt omdat wat hij zegt niet waar 
hoef te zijn, hij is immers maar een verslaggever.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Namen spionerende ex-GPD-ers bekend Tilmant wees Groenink op grove wijze terug »

GPD-affaire breidt zich uit met derde schuldige
Gepubliceerd door Micha Kat 9 november, 2007 in Algemeen. 

spionnen.jpg Naast de twee ex-GPD’ers die overstapten naar het ministerie van SoZaWe en 

vanuit daar, gebruik makend van GPD-inlogcodes, meelazen in nog te publiceren 

artikelen, bleek gisteren dat er nog een derde journalist ‘in het complot’ zit die tot voor twee dagen 

geleden nog bij de GPD in dienst was. Deze journalist voorzag zijn twee ex-collega’s op SoZaWe van 

een nieuwe (zijn eigen) code nadat de twee geen eigen codes meer hadden. Uit de posting van ‘gj’ op 

deze site die de identiteit van de twee voorlichters onthulde, valt op te maken dat Sylvia Marmelstein 

als eerste overstapte. Zij maakte op SoZaWe gebruik van de code van haar vriend Hans van Soest. 

Toen ook deze overstapte was er dus even geen code beschikbaar totdat deze derde insprong en het 

spionerende koppel van zijn code voorzag. Deze derde van wie de identiteit nog niet bekend is heeft 

zichzelf gemeld bij zijn hoofdredacteur waarna hij werd ontslagen. In een wat bespottelijke poging tot 

‘damage control’ werd door de GPD ‘gespind’ dat… 

… deze redacteur zijn code heeft prijsgegeven nadat hij daartoe ‘onder valse voorwendselen’ was 

verlokt. Welke ‘voorwendselen’ dit waren wordt nergens vermeld en is ook nauwelijk te fantaseren nu 

er toch wel duidelijk sprake is van een georganiseerd ’spionagenetwerk’. Zo langzamerhand -ook te 

zien aan de postings over deze kwestie op diverse websites- zijn het alleen de overheid en de 

journalistiek zelf die nog geloven in hun eigen integriteit. De mate van verrotting van de media in 

Nederland is nog veel ernstiger dan zich laat aanzien op grond van de enkele rel die wel eens 

uitbreekt. De advocate van de twee voorlichtende journalisten, Inez Weski, gaf aan dat het eigenlijk 

niets bijzonders is wat de twee deden (de betreffende afgesloten site had volgens Weski ‘een publiek 

karakter’ waarmee ze lijkt te impliceren dat de hele overheid kon meekijken) en nadat Vrij Nederland 

tegen de lamp liep met een stiekume betaling door de overheid van een special over Darfur voerde 

hoofdredacteur Fallaux een vergelijkbaar verweer: iedereen laat zich betalen door de overheid, juist 

goed!

1 Reactie op “GPD-affaire breidt zich uit met derde 
schuldige”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Theo Ichtus 

10 Nov 2007 om 00:40 

Ik werd door Sylvia gepijpt terwijl Hans gelijktijdig met z’n vinger in m’n poepgaatje zat. Daar zijn korrelige 
videoopnames van. Daarom, ik moest wel, ik kon niet anders… 
Zouden ze trouwens (nu ze m’n computerverkeerlogs van de laatste maand nalopen) al gemerkt hebben dat we 
stiekum “2meisjes1beker” van jijbuis in de baas z’n tijd gedownload hebben en via het netwerk op de laptop 
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Donnergate ontmaskert totalitaire minister
Gepubliceerd door Micha Kat 6 november, 2007 in Algemeen. 

donner2.jpg Het is niet te geloven, de berichtgeving over ‘Donnergate’ op het Ministerie van 

Sociale zaken. Iedereen die het Haagse wereldje een beetje kent weet hoe compleet 

verziekt de verhoudingen tussen politiek en journalistiek zijn. Begin dit jaar kwam dit al 

ondubbelzinning aan het licht bij de ‘martelprimeur’ die bleek ingestoken door een ex-journalist die 

het commerciele spindoctors-pad heeft verkozen. Nu hebben twee ex-journalisten van GPD -waarom 

horen we hun namen niet?- misbruik gemaakt van hun ‘kennispositie’ in een poging hun huidige 

werkgever -minister Donner- ten dienste te zijn ten koste van hun voormalige collega’s en de 

persvrijheid. Een werkelijk weerzinwekkend voorbeeld van gebrek aan moraal bij deze twee! Gisteren 

vertelde GPD-hoofdredacteur M. van Lingen in NOVA nog enkele details die deze zaak dreigen op te 

blazen tot de proporties van een Nederlands Watergate. Het koppel blijkt namelijk een relatie te 

hebben: eerst stapte de ene over van de GPD naar het ministerie en ging spioneren met de 

toegangscode van de partner. Vervolgens stapte ook de partner over naar ‘Donner’ (jezus, zoiets 

gaat toch elk begrip te boven? Samen in bed, samen op het werk en ook nog samen spioneren!) en 

gingen beiden verder met spioneren met behulp van de inlogcode van een argeloze derde GPD-

medewerker die van niets wist! Bijna 400 keer zouden de twee zich toegang hebben verschaft tot het 

GPD-netwerk om stukken in te lezen over hun ministerie en hun minister. Well, een ding weet ik 

zeker: de kans dat Donner hiervan niets wist…. 

… is nul komma zero! De twee deden dat namelijk, dat spioneren, om Donner ten dienste te zijn. En 

daar komt dan nog bij dat de ambtenaar die uiteindelijk verantwoordelijk was voor de ontdekking van 

de spionage de persoonlijk voorlichter van Donner is! Deze man belde de GPD om in te grijpen in een 

publikatie die nog louter in de computer zat omdat men op het ministerie vond dat deze publikatie 

blijkbaar niet gunstig genoeg was voor de minister! En daar komt nog wat bij: als er een minister is 

die heeft laten zien lak te hebben aan persvrijheid, media en journalisten in het wel minister Donner! 

Wie herinnert zich nog dat deze Donner toen Netwerk een prachtige scoop had die uiteindelijk leidde 

tot het juridische drama van de Schiedammer parkmoord, riep dat hij ‘overwoog tegen Netwerk een 

klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek?’ En in een toespraak ooit zei dat ‘de basis voor 

de persvrijheid steeds verder erodeert?’ En dan dat absurde en stiekume veranderen van de notulen 

van kamerdebatten door Donner waarin hij eigen uitspraken die hij in het openbaar deed in het 

geniep veranderde! Deze minister is werkelijk levensgevaarlijk! Als je dan leest wat de media over 

de affaire berichten… alsof ze Donner toch nog in bescherming nemen! Ja, ze slikken toch het verhaal 

dat ‘de minister de gang van zaken betreurt en natuurlijk nergens van op de hoogte was’. En dat 

veranderen van de notulen, reeds op zichzelf zo ernstig en zo kenmerkend voor total moral collapse 

wordt door geen enkel medium genoemd! Het ergste is nog wel NRC Handelsblad die of all people 

RVD-hootemetoot Gerard van der Wulp (dus ook een verrader van de journalistiek, alsof je Sam 

Klepper vraagt wat hij van Holleeder vindt) laat zeggen dat er ‘geen sprake is van Sovjet-achtige 
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Donnergate ontmaskert totalitaire minister at Klokkenluideronline

toestanden’. “Geen reden tot paniek” roept de piloot door de intercom tegen de passagiers. “Ik 

herhaal: er is geen enkele reden tot welke paniek dan ook! Nogmaals: ik kan niet genoeg 

benadrukken dat elke aanzet tot paniek geheel ongegrond en onnodig is!”

12 Reacties op “Donnergate ontmaskert totalitaire 
minister”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

6 Nov 2007 om 10:20 

De damage-control door NRC is nu al begonnen 
http://www.nrc.nl/binnenland/article810393.ece/Ze_hebben_elkaar_hard_nodig

2.  prof. Joris Voorhoeve 

6 Nov 2007 om 10:55 

De enige reden, zo hebben wij op Instituut Clingendael ontdekt, dat een ministerie een journalist wil aantrekken 
is dat deze journalist ten dienste van het ministerie gebruik kan maken van zijn relaties in de journalistiek. Dus 
met de keuze twee mensen van de GPD aan te nemen gaf het ministerie aan dat het de GPD belangrijk genoeg 
vind om onder handen te nemen. De twee deden dat vervolgens met verve, voerden precies dategene uit 
waarvoor ze zijn aangenomen. Het is dus absurd alleen deze twee te bestraffen. Het kan niet anders dan dat de 
minister op de hoogte was.

3.  Appie 

6 Nov 2007 om 14:30 

Tja, een minister die Demmink de hand boven het hoofd houdt is sowieso niet serieus te nemen! Hoe is het 
eigenlijk met Demmink?

4.  26 

6 Nov 2007 om 14:37 

het artikel in NRC laat in ieder geval wel zien dat objectieve en kritische journalistiek ivm politiek in NL ver te 
zoeken is! 

om kost misselijk van te worden hier in dit corrupte land! het lijkt wel een bananen republeik :(

5.  Inanna 

6 Nov 2007 om 16:43 

“Het was uitgerekend minister Donner, die vorig jaar verantwoordelijk was voor verscherping van de strafmaat 
voor computercriminaliteit. In de nieuwe wet is computerinbraak strafbaar als de dader wist dat hij op 
afgeschermd terrein was.”

Koekje van eigen deeg…

En: “Het openbaar ministerie doet een oriënterend onderzoek.” 

Waar hebben we dat toch meer gehoord? 
En hoe liep dat toen af? 
Halleluja, niets aan de handa…

@ Appie: Demmink? Nooit van gehoord…

6.  groengelekanarie 

6 Nov 2007 om 17:35 

@Inanna:

overigens ben ik van mening dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht

7.  jan 

7 Nov 2007 om 00:22 

Hebben Joris Demmink en Donner soms dezelfde hobby’s ????

O ja, nu snap ik het, daarom houd hij hem ook de hand boven
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het hoofd, ze weten te veel van elkaar!

8.  Wil van Houten 

10 Nov 2007 om 22:39 

De Eerste en de Tweede kamer het OM alsmede de advokaten en de ambtenaren ontslaan en niet meer terug 
laten komen,op een bijstands uitkering zetten. Vervolgens alle bijbanen verbieden van de heren die in de vorige 
beroepen hun taak uitoefenden,dan heb je kans dat je een fatsoenlijke democratie kan krijgen met een strikte 
controle op curruptie en te tegelijk de heren die zich daar niet aanhouden de laan uit te sturen.

9.  Sanjari 
14 Nov 2007 om 22:17 

Laten we een versoepeling van het ontslagrecht voor malafide politici bepleiten. Vangen we twee vliegen in één 
klap. En de versoepeling van het ontslagrecht voor werknemers van de baan en het af kunnen zetten van deze 
maffiose schijnchristendemocraat.

10.  NL2012 

17 Nov 2007 om 01:55 

Er zat waarschijnlijk fluoride in de drankjes van de journalisten..het maakt je gedwee..net als de rest die 
proberen te snappen waar dit om gaat.

11.  Kees 

18 Nov 2007 om 11:59 

Reactie op de heer Voorhoeve, dit is ook de rede dat ex politicie zo gewild zijn in het bedrijfsleven om hun 
kennis te gebruiken (misbruiken) waarbij salarrissen betaald worden die totaal niet in verhouding staan 
tegenover hun prestaties. 
En wat te denken van ex vakbondsbestuurders die de politiek ingehaald worden om zich daarna tegen de 
vakbond te gebruiken een goed voorbeeld is de Geus lijkt een beetje op de Donnergate. 
Ik ben het dan ook helemaal eens met Wil van Houten 
En tevens zou ik graag zien dat er in het kabinet alle parijen procentsgewijs vertegenwordigd zouden zijn zodat 
ons land echt democratisch bestuurd word.
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« Mabel, mafia en media Daar komt de mega-krach (2)… »

Joep verbiedt opniew publikatie eigen email
Gepubliceerd door Micha Kat 4 september, 2007 in Algemeen. 

joep.jpeg  
Door Pamela Hemelrijk 

Joep Dohmen heeft zich met zijn hetze tegen alles wat niet links is nu zo in de nesten gewerkt dat hij 

zelfs het verschijnen van zijn eigen proza probeert te verbieden. Dat moet wel de natte droom zijn 

van elke rechtgeaarde Bolsjewiek, dunkt mij. Eerst mocht De Vrijspreker de gènante emails niet 

publiceren waarmee Dohmen zich onder de golf van kritiek probeert uit te wurmen, en nu sommeert 

hij ook Carel Brendel van het AD om zijn deerniswekkende gedraai toch vooral niet openbaar te 

maken: “Deze reactie is voor u persoonlijk. Hij is niet voor publicatie, in welke vorm dan ook”. Wel 

eerst in het openbaar alle websites waar je een persoonlijke grief tegen koestert aan de racistische 

schandpaal nagelen, en dan te schijterig zijn om je daarvoor in het openbaar te verantwoorden. En 

dat noemt zich journalist. “Met open vizier” nog wel. 

Carel had zich er met name over opgewonden dat de site Zemblabla was opgenomen in Joeps zwarte 

lijst van “rechtse, extreemrechtse en vrijsprekende” sites. 

Zemblabla neemt namelijk geen reacties van bezoekers op. Dus Joeps eerdere verweer, nl. dat 

vrijsprekende sites op zijn zwarte lijst staan omdat “ook daar radikale, extreme en zelfs 

discriminerende uitlatingen over allochtonen voorkomen, met name in de reacties van bezoekers”, 

slaat helemaal nergens op. (Hetzelfde geldt trouwens voor Het Vrije Volk.) 

“De site levert slechts beargumenteerde en gedocumenteerde kritiek op de Zembla-documentaire ‘De 

Heilige Ayaan’”, schrijft Carel aan Joep. “Op de hele site kom ik geen enkel onvertogen woord tegen. 

Hoe is het dan mogelijk dat de Way Back Machine die u heeft gebruikt Zemblabla op het spoor is 

gekomen? Of bent u misschien op de site attent gemaakt door het MDI of door iemand van de VARA, 

die het niet kan verdragen dat er gefundeerde kritiek wordt geleverd op een VARA-uitzending? Ik 

vind het een eng idee dat je op een lijst van verdachte sites kunt belanden, enkel en alleen door 

stevige kritiek op de VARA.”

Het verbaast me niks dat Joep zich dermate voor zijn antwoord geneert dat hij het geheim wil 

houden. Hij schrijft onder andere: 

“In mijn inventarisatie heb ik ook naar Zemblabla gekeken. Er wordt naar die site verwezen op tal 

van (rechtse en vrijsprekende) websites die ik gezien heb. Ik maakte ook over deze site (anti-linkse 

media, meer in het bijzonder anti-Zembla/VARA) een notitie op mijn lijst, beoordeeld als vrijsprekend/

rechts. Nergens staat dat ik extreemrechtse uitlatingen op deze site heb ontdekt. Terwijl dat bij 

sommige andere sites wel het geval is. 

Door mijn basismateriaal voor iedereen toegankelijk te maken, maak ik me als journalist kwetsbaar. 

Dat vind ik niet erg. Journalisten moeten rekenschap afleggen. 

Maar wat zie ik gebeuren? Het gaat niet meer over de inhoud van de conclusies: dat er steeds 

verdergaande radicaliserende en discriminerende opmerkingen op steeds meer sites (die door mij 
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Joep verbiedt opniew publikatie eigen email at Klokkenluideronline

bekeken zijn) staan (ook op niet-extreemrechtse sites dus). Hoewel dat reden voor zorg zou zijn, 

gaat daar de “deining”op de sites, die u bekijkt, niet over. 

Nee, men voelt zich op één hoop geveegd met extreemrechts. Men voedt elkaar met het (al dan niet 

bewust gecreëerde) foute beeld dat het een lijst is met “foute sites”. U doet daaraan mee. En 

vanzelfsprekend wordt de boodschapper weggezet als een vertegenwoordiger van de linkse kerk die 

mag worden bespot, beledigd, bedreigd, enz. Veelal anoniem natuurlijk. Want dat is het kenmerk van 

dit soort sites. En zo gaat het gewoon verder.”

Kijk eens aan. Dohmen beklaagt zich erover dat hij wordt “bespot, beledigd en bedreigd”, en hij vindt 

dat Carel daaraan mee doet. Terwijl er in Carel zijn email geen onvertogen woord voorkomt. Nee, 

hoor Joep, het is helemáál geen lijst van “foute websites”! Hij wordt weliswaar gepubliceerd om te 

bewijzen dat er steeds meer foute, radicale en discriminerende uitingen op internet verschijnen, maar 

het is géén lijst van foute websites! Het MDI mag wel in jouw NRC-artikel verklaren dat “de verrotting 

op internet steeds verder gaat”, maar die lijst van jou is niet bedoeld om deze bewering te staven! 

Ga toch op het dak zitten man.

1 Reactie op “Joep verbiedt opniew publikatie 
eigen email”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Allard 

5 Sep 2007 om 12:36 

Joep kan niet lezen! De site is niet anti-linkse media! Staat nergens op www.zemblabla.nl. De site gaat over de 
zaken die Zembla verzweeg in de uitzending over Hirsi Ali. 

Al deze feiten zijn zeer pijnlijk voor de makers (Kees Driehuis, Jos van Dongen, Sinan Can), die graag voor 
onderzoeksjournalisten doorgaan. Het is dan niet leuk als er dan een website is die met het grootste gemak 
aantoont dat je niet veel onderzocht hebt.

Bijna alle feiten van de Zembla uitzending over Hirsi Ali stonden in het VARA TV Magazine uit december 2002, 
plus nog eens tientallen publikaties , op radio, TV etc. Lees dez pdf maar :http://www.zemblabla.nl/zembla-
ayaan.pdf

Het gaat hier dan over het liegen tegen de IND, de kwestie rond de naam Magan, hoe Hirsi Ali naar Nederland 
kwam, het feit dat ze in Kenia woonde etc.

Ik heb het idee dat Dohmen het voor de ‘arme’ makers van Zembla wilde opnemen. Tenslotte is hij net als Jos 
van Dongen lid van de VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten).

Dohmen rekent Zemblabla tot ’schreibtischmorder’ van de linkse media. Tja, als het onthullen van feiten je tot 
‘moordenaar’ maakt, dan zijn alle journalisten dus ’schreibtischmorderer’. Hoe zou hij Zembla noemen? 
Fernsehmorderer?
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« Daar komt de mega-krach…… Joep verbiedt opniew publikatie eigen email »

Mabel, mafia en media
Gepubliceerd door Micha Kat 2 september, 2007 in Algemeen. 

klaasbruinsma.jpeg We schrijven 5 mei 2006. Mabel Wisse Smit, de schoondochter van HM, 

houdt de ‘H.M. van Randwijck-lezing’ te Vlissingen. Ze haalt fel uit naar ‘de 

media’ die volgens haar ‘worden gedreven door kijkcijfers en oplages’. “Beeldvorming verdringt de 

inhoud. Het volk wil niet de waarheid, maar sensatie horen. Daarom verrijken de media zich door de 

persvrijheid te misbruiken ten koste van het prive-bestaan van mensen.” Ja, deze quotes van Mabel 

waren in welgeteld zero media terug te vinden nadat het mafiameisje tegen de lamp was gelopen bij 

het falsificeren van haar lemma op Wikipedia. Zoveel reden om zich te beklagen over de media heeft 

Mabeltje dus niet: ze werd ook na deze zoveelste poging de waarheid te vervangen door de leugen 

met zijden handschoentjes aangepakt. Het is werkelijk niet te geloven dat Mabel maar blijft doorgaan 

met haar pathetische pogingen de Bruinsma-neuksporen uit te wissen. En juist dat maakt haar zo 

verschrikkelijk: niet dat ze het met Bruisma heeft gedaan, maar dat ze daar niet trots op is! Dat ze 

poging na poging waagt haar verleden te ‘herschrijven’ en dan nog een grote mond heeft naar de 

media en de samenleving! Hieronder een overzicht van de acties van Mabel: 

Nadat werd onthuld dat Mabel een relatie had met topcrimineel Klaas Bruinsma gebeurde het 

volgende:

-Het kamp-Mabel schuift ene Ottolien Lels naar voren met het verhaal dat niet Mabel, maar zij het 

liefje van Bruisma was. Alleen De Volkskrant trapt met open ogen in deze spin. Lels moet het land 

ontvluchten.

-Het kamp-Mabel mobiliseert een colonne ‘hoogwaardigheidsbekleders‘ die haar zoveel status moeten 

geven, dat het onaannemelijk wordt dat ze het ooit zou hebben kunnen doen met de topcrimineel. 

Uiteraard is het wederom De Volkskrant die geheel en al ter beschikking staat van Mabel. Ook deze 

reddingspoging strandt en premier Balkenende schaart zich achter de waarheid: Mabel had een 

relatie met Bruisma en heeft gelogen. Het kost haar een officiele plek als lid van het KH en Friso zijn 

status als troonopvolger.

-Tegen Paul Rosenmoller zegt Mabeltje eind 2004, een half jaar na haar huwelijk als dus al vast is 

komen te staan dat ze het heeft gedaan met de topcrimineel dat ze nooit het bed heeft gedeeld met 

Bruinsma.

-Via een voormalig vriendin van Mabel, journaliste Daniela Hooghiemstra, komt naar buiten dat Mabel 

haar omgeving onder (grote) druk zette te zwijgen over haar neukpartijen met de topcrimineel. Dit is 

de vierde poging van Mabel om de waarheid te vervangen door de leugen.

-Begin mei 2006 houdt Mabeltje de in het begin van dit stuk genoemde lezing waarin ze de media de 

maat neemt uit wraak omdat ze hebben onthuld dat zij het heeft gedaan met de topcrimineel. De 
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Mabel, mafia en media at Klokkenluideronline

pers reageert uiterst terughoudend op deze extreme vorm van hypocrisie door de schoondochter van 

HM.

-Opnieuw schiet De Volkskrant Mabeltje te hulp: op 10 maart 2007 verschijnt een hilarisch interview 

door P. Broertjes en Y. Albrecht met als kop: “Ik kan niet tegen onrecht”. Het stuk is nergens meer 

terug te vinden, vermoedelijk door De Volkskrant uit alle archieven verwijderd. In het interview krijgt 

ze opnieuw de gelegenheid uit te varen tegen de ‘leugenachtige media’.

-Eind augustus 2007 blijkt dat Mabelje nu alles maar blijft mislukken overgaat tot het ultimum 

remedium: ze herschrijft zelf haar eigen geschiedenis op Wikipedia. Dit is dus de zevende keer 

(maar misschien hebben we wat gemist) dat Mabel laat zien geen genoegen te kunnen nemen met de 

waarheid en de feiten.

7 Reacties op “Mabel, mafia en media”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Asmodeus 

3 Sep 2007 om 04:22 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article456681.ece/
Geschiedenis_herschrijven_achter_de_koninklijke_computer 
Ja, deze quotes van Mabel waren in welgeteld zero media terug te vinden nadat het mafiameisje tegen de lamp 
was gelopen bij het falsificeren van haar lemma op Wikipedia.

Uitgerekend de Volkskrant (Jan ‘martelingen in Irak’ Hoedeman) bericht erover. Een citaat:

In verschillende interviews en lezingen deelde Mabel na de affaire sneren uit naar de massamedia. Mabel op 5 
mei 2006 tijdens de prestigieuze Van Randwijklezing: `Veel massamedia worden gedreven door oplages en 
kijkcijfers, en niet door een onbevangen kritische analyse, waarheidsvinding of het eenvoudig leveren van 
kwaliteit. Beeldvorming verdringt inhoud.’

2.  uw ombudsman 

3 Sep 2007 om 07:21 

dank Asmodeus! 
Dat is nou het mooie van internet: foutjes en omissies worden direct gecorrigeerd!

3.  R. Hartman 

3 Sep 2007 om 09:51 

Ga naar 
http://www.stelling.nl/followup/ 
en kies “Mabel Wisse Smit”in de linker kolom. Interessant om de wederwaardigheden van Mabeltje te lezen. 
Maar to-the-point: scroll omlaag naar “Mabeltje (22)” en lees wat ook op diverse andere sites breed is 
uitgemeten. Hier is nooit tegen geprotesteerd, in de hoop dat zo min mogelijk publiciteit de schade beperkt zou 
houden, hetgeen tot nu toe redelijk lijkt gelukt. Ach ja de buit is binnen, aan beide kanten: Mabeltje de Marmot 
heeft haar gedroomde status, Bea heeft haar Bilderbergertje en is tevens van de speculaties rond homofiliteit 
van haar zoon af. De prijs: een crimineeltje extra in de familie. Maar dat was voor de Oranjes toch al nooit een 
probleem.

4.  harry van groen 

3 Sep 2007 om 11:41 

De heer Spong,die een lijntje met Pim heeft,stelt dat Mabel haar moet kunnen verdedigen.Heren die van hun 
werk iets wat recht is ,van het gepeupel ,krom maken ,waar het recht niet gebaat bij is,zo ook de waarheid ,
kunnen nu beter hun mond houden.Heus ,niet alles wat op internet is gezet ,verschijnt daar ook op. Daar 
hebben wij fantastische middelen voor. Zo hebben wij geen persvrijheid 
Trouwens het is wel erg vreemd ,dat als mensen zich beledigd voelen ,niet naar de rechter stapt ,als hij /zij 
tenminste integer zou kunnen zijn. Immers dan moeten zij ook alle smaad behandelen ,en niet alleen van de 
oranjes bijv. 
Om te gaan schelden heeft geen zin.Menig vrouw wordt door mannen tot hoer gemaakt . 
Zo is het ook een belediging van alle rechters en politici dat zij 150 jaar grondwet ,wet aan hun laars lappen. 
Dit ten aanzien van hun voorgangers ,die deze wetten gemaakt hebben.Zo ook oranjes wel of niet hebben 
getekend.

5.  harry van groen 

3 Sep 2007 om 11:46 
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600 % winst maken op een lening 
Woekerpolissen 15 miljard inleg ,5 miljard kosten inclusief salarissen de heer KOK en andere leden van raad 
van bestuur. 
Wat is hun hun antwoord , allemaal volgens de wet. 
Een wet die onze heer Zalm ,HM en noem ze maar op hebben getekend.

6.  vwt5 

3 Sep 2007 om 18:16 

maandag 1 januari 2007 
Bijna 22 jaar geleden weerklonk hoorngeschal in Berg en Dal. Op 7 januari om exact te zijn. Toen ging daar 
namelijk het kasteeltje van voormalige autohandelaar John Deuss in de hens bij een actie van de altijd anoniem 
gebleven Pyromanen tegen Apartheid. Aanleiding tot die vlammende operatie zou zijn geweest dat Deuss al 
jaren schijt had aan het VN-embargo van Zuid-Afrika en het racistisch bewind van dat land stiekem voorzag van 
de broodnodige olie. Kan heel goed. Maar niemand zou van verbazing achterover pletteren als alsnog mocht 
blijken dat het om een verlaat presentje uit Moskou ging. Een deel van het door Johnnyboy aan Pretoria 
geleverde zwarte goud was namelijk afkomstig van een Russisch staatsbedrijf, dat daarvoor nooit werd 
gehonoreerd. Mede dankzij de juridische inspanningen van de latere minister van Justitie en minister van Staat 
Fritsje Korthals-Altes en het op de klippen zetten cq. raken (doorhalen wat niet gewenst is) van de Slavenburg 
Bank kwam de toen nog jeugdige paardenkontenkletser ermee weg.

Nu, na decennia in de bancaire Bermudaanse luwte te hebben verbleven, is de brutale Hochstapler weer vrij en 
blij terug op de plek waar ie begonnen is. Nou ja, vrij en blij. Hij heeft als verdachte van een mega-scam in 
partijen mobieltjes voor die vrijheid wel de nodige meloenen aan borgtocht moeten neertellen en naar verluidt 
zijn paspoort moeten inleveren. En daar wordt geen mens blij van. Ook niet als je Deuss heet. Bovendien 
moeten er in deze woelige wereld luitjes rondlopen die nog een flinke goudrenet met onze roofridder uit Berg en 
Dal te schillen hebben. Wij hebben elders al gewezen op de onverwachte duikvlucht van de heli van Stephen 
Curtis, voormalig ontwerper van het Russische Yukos-netwerk en gabbertje van Deuss. Zeg dus niet dat er 
geen nieuwe anonieme pyromaan, hefschroefspecialist of poloniumstrooier rond kan lopen met het snode plan 
om het Nieuwe Jaar van een inwoner van Berg en Dal drastisch in te korten. En nee, dat hoeft a priori geen 
Ruskie te zijn. Want ook aan de overkant van de plas heeft het baasje van de BCB en de FCIB de nodige sporen 
achtergelaten. Zo beheerde hij de persoonlijke tegoeden van Mark “Funny” Valentine. De schipper van het 
Canadese beleggingsvehikel Thomson Kernaghan, die in de periode van de IT-bel klinkende resultaten boekte, 
maar daarna zwaar het schip inging en tenslotte slachtoffer werd van een stingoperatie van de FBI en haar 
Canadese tegenpool. Tot Funny’s cliëntèle behoorde ook een stel geklofte jongens van de New Yorkse familie 
Colombo en dat zijn wezens uit een wereld waar de normen en waarden van Jan Peter Klootviool als zwaar 
dissonerend worden ervaren. Kort van stof die boys. En nou kan je als bankdirecteur wel zeggen dat je niet 
verantwoordelijk bent voor de démise van je klanten, daar moet je bij dit soort lieden niet mee aankomen. 
Krijgen we misschien verderop in januari toch nog een beetje fatsoenlijk vuurwerk. Watch out, Johnny. And 
stay tuned.

7.  Asmodeus 

3 Sep 2007 om 18:27 

Geen dank, heer Kat. Zelfs de Volkskrant lijkt deze pseudo-prinses te laten vallen… 
Merkwaardig vond ik de woordkeus van Beatrix bij de aankondiging van de verloving, dat Mabel ‘op een 
natuurlijke wijze een plaats in ons gezin heeft veroverd’. Veroverd dus.
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Afbraak van het Nederlands politiek bestel
Gepubliceerd door admin 2 februari, 2007 in Politiek. 

VVD ONDER RUTTE RAAKT IN DE BAN VAN FRAUDE EN CRIMINALITEIT

Wat is er aan de hand bij de VVD? De ene na de andere prominente VVD’er valt om na te zijn 

ontmaskerd als zakkenvuller en/of fraudeur! Even recapituleren wat we de afgelopen weken allemaal 

over ons heen hebben gekregen inzake de erfgenamen van de onkreukbare Oud: 

*De voorzitter van de Commissie Belastingen van de VVD, fiscalist Charles Langereis, heeft zich 

schuldig gemaakt aan het lekken van koersgevoelige informatie van Binck Bank waar hij commissaris 

was aan een dubieus vriendje en is inmiddels verdachte. Het laaste nieuws is dat hij zijn leerstoel 

Belastingrecht aan de universiteit Leiden heeft opgegeven. Deze site berichtte reeds eerder uitgebreid 

over Langereis. 

*De fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht, Sjoerd Swane, is eind 

januari afgetreden onder zware verdenking van fraude. Hij is gearresteerd omdat hij wordt verdacht 

van valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen. Swane heeft banden met de zeer 

omstreden vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg en liep lange tijd geleden als wethouder in 

Maarssen ook al tegen de lamp. Neelie Kroes overigens over wie ook tal van belastende feiten 

boven tafel zijn gekomen de afgelopen jaren zat ook in het mafiose netwerk van Paarlberg. Na zijn 

arrestatie is Swane na twee dagen weer vrijgelaten en is nu voortvluchtig. Het lijkt erop dat het OM 

er geen ‘topprioriteit’ van maakt de corrupte politicus te gaan vervolgen. 

 
*Voormalig lid van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten van Noord-Holland Patricia Remak 

werd begin januari veroordeeld tot een jaar cel wegens uitkeringsfraude omdat ze als Statenlid drie 

jaar lang wachtgeld had opgestreken vanuit haar kamerlidmaatschap. Enkele dagen geleden deed 

ook de provnicie aangifte tegen Remak, nu wegens ‘gewone fraude’. Net als Langereis is Remak 

fiscalist.  

*Begin dit jaar werd bekend dat VVD-prominent en burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma 

illegaal grondwater oppompte rond haar woning. Dit zou in dit stuk onvermeld blijven als Jorritsma 

niet veel meer dubieuze feiten op haar naam heeft staan zoals een hoogst omstreden rol in de 

bouwfraude. Net als Neelie Kroes moet ook Jorrtisma worden gezien als een van de 

hoofdverantwoordelijken voor de ‘criminalisering’ van de VVD. 

*In mei 2005 trad de Amsterdamse VVD-wethouder Frits Huffnagel af nadat was gebleken dat hij 

een onkostenvergoeding van 1000 Euro per maand over twee jaar tijd voor de fiscus had verzwegen.

Deze Huffnagel is een sleutelfiguur is de morele ineenstorting van de VVD. Hoe reageerde 

partijvoorzitter Rutte namelijk op de fiscale problemen van zijn grote vriend Huffnagel? Door hem te 

benoemen als campagneleider in zijn strijd om het leiderschap van de partij met Rita Verdonk! Als 

fraude binnen een partij beloond gaat worden zijn de rapen gaar. En wat zagen we? Het kamp-Rutte 

moest zijn toevlucht nemen tot frauduleus handelen om Verdonk van het lijf te kunnen houden! Zo 
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werd de invloed van Huffnagel op de VVD en op Rutte direct ‘gematerialiseerd’. Die Rutte deugt van 

geen kanten, het is een ‘plastic pop’ die met iedereen meebuigt en meebeweegt ook als dat 

criminelen zijn en fraudeurs.  

Intussen loopt de grootste crimineel van de VVD nog steeds vrij rond. Het gaat om staatssecretaris 

Melanie Schultz van Haegen. Deze site berichtte reeds eerder over de mafiose wijze waarop dit 

‘politieke talent’ omging met haar machtspositie en bevriende partijen bevoordeelde. Lees ook hier 

over Schultz tegen wie een strafklacht is ingediend die natuurlijk door het OM niet in behandeling is 

genomen. 

Het is jammer dat de VVD zich langzaam ontpopt tot partij van fraudeurs en criminelen, juist omdat 

ook de PvdA bezig is aan een vrije morele val naar beneden. De conclusie ligt voor de hand: het hele 

politieke partijenstelsel is rotten as hell. De bezem door de zwijenstal! En natuurlijk stemmen op 

Geert Wilders!

1 Reactie op “Afbraak van het Nederlands politiek 
bestel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

20 Feb 2007 om 10:10 

Die zwijnestal zou alleen kunnen worden opgeruimd door Geert Wilders! 
Echter, die wordt gedemoniseerd zoals Fortuyn destijds. Wanneer wordt het 
Nederlandse volk nu eens echt wakker en helpt Wilders het verrotte politieke 
partijenstelsel op de schop te gooien?
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« Waarom geen PCM-boycot van CDA en VVD? Damage control bij De Volkskrant »

Jan Hoedeman (Volkskrant) manipuleert en bedriegt
Gepubliceerd door admin 21 november, 2006 in Media. 

MARK RUTTE BESCHULDIGT DE VOLKSKRANT VAN MANIPULATIE

De geloofwaardigheid van De Volkskrant en de hele Nederlandse ‘kwaliteitsjournalistiek’ is tot onder 

nul gedaald nu daags voor de verkiezingen een lijsttrekker van een gevestigde partij De Volkskrant 

beschuldigt van manipulatie van het nieuws. Rutte doelde op de publikaties in De Volkskrant over het 

vermeende ‘martelen’ van Irakese gevangenen. Volgens Rutte was de inhoud en de timing van deze 

stukken er vooral op gericht de uitslag van de verkiezingen te beinvloeden pro-PvdA. Het is in de 

geschiedenis van de Nederlandse journalistiek nog niet eerder gebeurd dat een gevestigd politicus 

een krant op deze wijze beschuldigt. Maar alle feiten geven Rutte gelijk en zelfs meer dan dat. Wat 

zijn deze feiten? 

 
*De betreffende journalist Jan Hoedeman heeft reeds eerder nieuws gemanipuleerd voor de PvdA. 

Het ging toen om een verhaal over een doorgeladen pistool dat zou zijn opgestuurd aan Ad Melkert. 

Dat verhaal was fake zoals Pamela Hemelrijk vandaag uiteenzet in haar column in Metro. Zie ook dit 

artikel op deze website. 

*Feiten in het oorspronkelijke stuk van Hoedeman blijken niet te kloppen. Zo schreef Hoedeman: 

“Luitenant-admiraal Kroon heeft kennis van deze strafbare feiten niet gemeld aan het Openbaar 

Ministerie. Volgens ingewijden heeft Kroon een advies van generaal-majoor Kees Neisingh, toen 

bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee, naast zich neergelegd. Neisingh adviseerde Kroon de 

zaak voor te leggen aan het OM en voor de rechter te laten komen.” Vast is komen te staan dat het 

OM onderzoek naar de zaak heeft gedaan maar geen aanleiding zag strafvervolging in te stellen. 

Zelfs de kop ‘Nederlanders martelden Irakezen’ is feitelijk onjuist. Er was geen sprake van marteling. 

*Er worden in het geheel geen bronnen genoemd. Thans heet het in diverse publikaties dat De 

Volkskrant zich beroept op ‘interne stukken van Defensie’ maar dat was in het oorspronkelijke stuk 

niet zo. In dat stuk staat als bronvermelding slechts: bevindingen van deze krant. Het is 

ongelofelijk en onvoorstelbaar dat een stuk zonder enige bronvermelding zo’n ophef kan veroorzaken. 

Het is een zeer sterke aanwijzing voor manipulatie van het nieuws. Zelfs hoofdredacteur Pieter 

Broertjes wilde gisteren voor Radio 1 de bron niet prijsgeven. Waarm niet? Loopt deze bron gevaar of 

zo? Ik dacht het niet! De hele linkse kerk wil immers niets liever dan dat we in Irak hebben 

gemarteld! Deze bron zou eerder in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding dan dat 

hij ergens bang zoor zou moeten zijn. Voor de dag ermee, Broertjes! 

*De banden tussen De Volkskrant en de andere kranten van PCM en de PvdA zijn nu toch inmiddels 

wel voldoende in kaart gebracht. Ook NRC Handelsblad moet zich steeds wanhopiger verdedigen 

tegen kritiek van lezers over journalistieke manipulaties pro-PvdA.
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5 Reacties op “Jan Hoedeman (Volkskrant) 
manipuleert en bedriegt”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

21 Nov 2006 om 10:32 

Wat ik net zo eng vind is het resultaat van het ‘onderzoek’ van de Hond: http://www.peil.nl/?2156

Er word vanuit de politiek vaak geschreeuwd over voor oordelen, met name uit bepaalde ’sociale’ hoeken. 
Gezien de resultaten van dit ‘onderzoek’ blijkt een gigantische groep al te geloven en te veroordelen dat er 
misdaden zijn gepleegd, schuldig alvorens te zijn berecht. Heft in eigen hand nemen is hier niet ver vandaan. 
Whispul thinking. 

(in) direct schuldig aan het ingevaar brengen van (tot nog toe) onschuldige Nederlanders die hun werk doen in 
opdracht van Nederland in Irak en het nog verder op spanning brengen van de samenleving door deze schuld 
als voor waar te verkopen. Acties en reacties hieruit voortegekomen die mogelijk, waarschijnlijk, gebaseerd zijn 
op foutieve beweringen zullen meer leed veroorzaken.

En waarom? Politiek gewin, althans daar lijkt het verdomde sterk op.

En door wie?…

2.  Anoniem 

21 Nov 2006 om 13:32 

Opdracht van Nederland?Of van een mistige internationale rechtsorde,waarvoor aan de Nederlandse bevolking 
met stemrecht nooit enige toestemming is gevraagd.Voor de rest lijkt het een zorgvuldig beraamd plan,gezien 
de a.s.verkiezingen.Bij mijn weten hebben de klagers ter linkerzijde ook nooit geklaagd ,toen,zonder de 
tussenkomst via het stemrecht van de Nederlandse bevolking ,de Nederlandse grondwet werd aangepast aan 
bedoelde internationale rechtsorde,hetgeen strijdig was met de artikelen 97.1-Alle Nederlanders daartoe in 
staat,zijn verplicht mede te werken tot de handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging 
van zijn grondgebied. -en 98.1-Tot bescherming der belangen van de staat is er een krijgsmacht bestaande uit 
vrijwillig dienenden en uit dienstplichtigen.-,alsmede art.3.1.a van het statuut voor het koninkrijk der 
Nederlanden-de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk;Gezien het 
voormelde hebben bepaalde politici veel boter op het hoofd.

3.  Anoniem 

21 Nov 2006 om 20:27 

Column Hemelrijk alhier: http://www.metropoint.com/ftp/20061121_MetroHolland.pdf 
Pagina 23 in pdf, 21 in de krant. 

(over onafhankelijke journalistiek gesproken; wat een advertenties en wat een opening op pagina 1)

4.  Anoniem 

22 Nov 2006 om 02:35 

Beste Klokkenluider…. aanschouw nu eens uw eigen reacties en veronderstellingen!? (zie boven) de pot verwijt 
de ketel..

5.  Anoniem 

26 Nov 2006 om 00:03 

Schept klokkenluider ook al een politiek des PvdA’s aangenaam werkelijkheidsbeeld in een landelijk dagblad 
waarmee het de werkelijkheid willens en wetens geweld aan doet?
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VERVAL VAN DE SAMENLEVING ZETTE SINDS 1998 DOOR

Micha Kat schreef in 1998 een (toen) nogal geruchtmakend stuk in NRC Handelsblad naar aanleiding 

van de Gay Parade door de Amsterdamse grachten. Hij las het stuk vandaag toevallig nog eens door 

en meent dat er een bepaalde voorspellende waarde vanuit ging (en gaat). Hij kan zich nog 

herinneren dat redacteuren van NRC hem woedend benaderden en dat er zelfs in vergaderingen werd 

gezegd dat het nooit had mogen worden gepubliceerd omdat het ‘homofoob’ zou zijn. Homofiele 

vrienden van de schrijver keerden hem de rug toe. Zijn dat nu juist niet de enige stukken die er toe 

doen, stukken die dit soort reacties opwekken? Nu de site nog in reces is in afwachting van nieuwe 

spectaculaire en controversiele stukken (zoals u van ons gewend bent) lijkt dit stuk een leuke 

‘opwarmer’ voor de komende weken!

1 Reactie op “Artikel over Gay Parade en 
decadentie uit 1998”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Aug 2006 om 12:25 

…en wanneer komen jullie met een mening over de internationale mensenrechten en het recht van het kind i.p.
v. het bestaandsrecht van een pedopartij? 
Zie hier een bijdrage van een weblog: 
“Och als puntje bij paaltje komt dan doen de linksen toch hun zin ,is altijd zo geweest, al het abnormale wordt 
normaal, een totale chaos, niemand weet op de den duur wat nog kan en niet en het gevaar zijn de 
opgroeiende jongeren die nog niet gevormd zijn die worden met al die bestialiteiten,perverten en abnormalen 
opgezadeld en die gaan op den duur denken dat dit natuurlijk is en daar schuilt het gevaar… in Iran maken ze 
daar korte metten mee  
alsook in de VS ( New York )  
opvallend was ook dat “het volk” bij stacy en Nathalie zo niet meer geschokt was, men dit gewoon is geworden, 
bejhoort tot de dinges de levens… o wee de toekomst. 
… 
Dus de bescherming van de kinderen tegen perverselingen die het per sé met onschuldige kwetsbare kinderen 
willen doen is dus volgens misantroop ondergeschikt aan het recht van het bestaan van een partij voor 
pedofielen?  
Binnenkort een partij voor necrofielen, of voor geiteneukers … alle die laatste bestond al.” 
De rest is hier te lezen: 
http://www.politicsinfo.net/forum/about35403.html&highlight=
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« Raad voor de Rechtspraak reageert Oproep aan alle terroristen: word professor! »

De Telegraaf spant KG aan tegen de Staat
Gepubliceerd door admin 1 juni, 2006 in Media. 

NIEUW TEST VOOR ONAFHANKELIJKHEID RECHTERLIJKE MACHT

Het al jarenlang escalerende conflict tussen de onafhankelijke journalistiek en de staat gaat een 

nieuwe fase in nu De Telegraaf bekend heeft gemaakt het afluisteren van twee van hun journalisten 

te onderwerpen aan een rechterlijke toetsing. De juridische kernvraag in de hele kwestie ligt vrij 

eenvoudig: kan de Staat specifieke informatie bij willekeur bestempelen tot staatsgeheim en daarmee 

publikatie van deze informatie onmogelijk maken? Het antwoord is ook vrij simpel: als dat door de 

rechter wordt toegelaten, is de persvrijheid in Nederland definitief om zeep geholpen. Immers: de 

beslissing over wat staatsgeheim wordt gemaakt wordt eenzijdig door de staat genomen zonder dat 

daarop enige democratische controle mogelijk is. Intussen blijft het een bizarre zaak dat terwijl het 

civiele KG dient de strafvervolging van de twee gewoon door lijkt te gaan. 

 
Als De Telegraaf het KG wint (het is nog niet bekend waneer het dient) hoeft dat nog niet te 

betekenen dat de strafvervolging wordt afgeblazen: die gaat tenslotte om de vraag of de journalisten 

de staatsgeheimen openbaar mochten maken. Het KG gaat striktgenomen alleen maar over de vraag 

of de Staat journalisten mag afluisteren. De Telegraaf vordert dat het afluisteren wordt stopgezet en 

dat de door afluistering verkregen informatie wordt vernietigd. Eerder werd het OM opgedragen 

getapte informatie van advocaten te vernietigen, maar gaf aan dat bevel geen uitvoering. Vorig jaar 

verloor de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten een zaak tegen de Staat waarin het 

vorderde dat de Staat advocaten niet mag afluisteren. Dat mag dus wel. Deze uitspraak maakt de 

kans voor De Telegraaf op winst er niet groter op: advocaten genieten grotere juridische 

berscherming dan journalisten. 

Deze principiele zaak brengt tal van absurde paradoxen met zich mee. De voornaamste daarvan is 

dat de AIVD (een deel van de Staat) eigenlijk buiten de wet staat. Dus als De Telegraaf wint en de 

rechter de AIVD opdraagt te stoppen met het afluisteren en de bestanden te vernietigen, hoeft de 

AIVD daar geen gehoor aan te geven. De beslissing ter zake kan wederom worden bestempeld als 

staatsgeheim en de journalisten die dat naar buiten brengen kunnen strafrechterlijk worden vervolgd. 

Zo klapt de valstrik van de staatsterreur dicht. Juist daarom draait alles in deze kwestie om de 

mogelijke strafzaak: prevaleert de vrijheid van meningsuiting boven het openbaar maken van 

staatsgeheimen? Het lijkt ondenkbaar dat de Staat zich in deze tijd van terrorismebestrijding de 

mogelijkheid zal laten ontnemen om publikatie van staatsgeheimen onmogelijk te maken. Of de 

rechter al dan niet oordeelt dat de Staat geen journalisten mag afluisteren doet op dit punt weinig ter 

zake.

De NVJ en Het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben zich als procespartij naast de Telegraaf 

gevoegd. Dat is een aardige stap en ik moet mijn eerdere karakterisering van de NVJ als NSB 

terugnemen. Toch moet hiervan ook weer niet te veel worden gemaakt: beide organisaties kunnen in 
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feite niet anders en ze blijven keurig opereren binnen het bestaande systeem. Ze steken pas echt 

hun nek uit als ze tot actie overgaan als ze de zaak verliezen. Of als ze met vlammende statements 

komen in hun publicaties. Dat doen ze allemaal niet. Het blijven clubjes van law and order: als de 

Staat en de ‘democratie’ nu eenmaal besluiten de persvrijheid af te schaffen.. well, so be it…

Blijft over de rol van de rechterlijke macht die in deze zaak dus beperkt is omdat de AIVD zoals 

betoogd buiten de wet staat. Deze zaak is deslaniettemin een aardige gelegenheid voor de 

rechterlijke macht iets terug te winnen van het maatschappelijke vertrouwen dat door de talrijke 

schandalen van de laatste tijd zo geschonden is.
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« Interview met Joost de Haas van De Telegraaf Raad voor de Rechtspraak koopt pand van crimineel »

Rechter Westenberg is een ‘objectieve lul’
Gepubliceerd door admin 14 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

NA GETUIGENVERHOREN: ZAAK-WESTENBERG GAAT NAAR BIZARRE EN EMOTIONELE 

CLIMAX 

Advocaat Hugo Smit die afgelopen vrijdag onder ede stond op de Rotterdamse rechtbank waar hij 

werd gehoord als getuige in de Westenberg-zaak verklaarde het volgende op vragen van de advocaat 

van Westenberg, mr. Boukema. Smit beschreef eerder dat hij, toen hij enorme problemen kreeg met 

rechter Westenberg die hem op alle mogelijke wijze tegenwerkte en intimideerde, contact zocht met 

zijn procureur Peter von Schmidt auf Altenstadt, een oud-deken van de Nederlandse Orde van 

Advocaten.

Smit: “Ik zei tegen Von Schmidt dat ik grote problemen had met een rechter van de Haagse 

rechtbank. Toen zei Von Schmidt: dat is zeker Westenberg. Dat bevestigde ik. Toen zei Von Schmidt: 

Dat gelazer met Hans Westenberg moet nu eens afgelopen zijn. Ik ga een brief over hem schrijven 

naar zijn president. Westenberg is een lul. Een objectieve lul. Ik vroeg: wat is dat, een objectieve lul? 

Von Schmidt zei: dat is iemand die door iedereen een lul wordt gevonden.” Na die verklaring 

ontstond grote consternatie in de zittingszaal. 

 
De advocaat van Westenberg mr. Boukema van Pels Rijcken riep direct dat hij ‘deze uitlatingen 

opgenomen wilde zien in het proces-verbaal van het getuigenverhoor’. Boukema: “Ik heb namelijk 

reden om aan te nemen dat dit zo niet is gezegd.” Hierop ontstond de volgende bijzondere 

conversatie:

Harro Knijff van De Brauw (de advocaat van Hugo Smit): “Ik zou willen verzoeken of deze passage 

buiten het proces verbaal kan worden gehouden.” 

De rechter-commissaris: “Waarom?” 

Knijff: “Het ligt buiten het probandum.” 

Hugo Smit: “Ik geef exact weer zoals die conversatie is gegaan.” 

De rechter-commissaris: “Ik ben hierin volsterkt lijdelijk.” 

Knijff: “Ik wil dat het niet wordt opgenomen.” 

De rechter-commissaris: “Ik neem het toch op. Het is gezegd.” 

Knijff: “In dat geval wil ik dat u aantekent dat ‘Knijff bezwaar maakt tegen opname van de vorige zin 

omdat hij meent dat deze buiten het probandum valt’. 

Het ‘probandum’ (hetgene in de verhoren moet worden bewezen) is dat Hans Westenberg via de 

telefoon contact zoekt met advocaten, buiten de zitting om, een doodzonde voor een rechter. In deze 

telefoongesprekken worden de advocaten vervolgens geintimideerd en geschoffeerd. Hugo Smit legde 

een gedetaillerde verklaring af over een telefoontje dat hij van Westenberg kreeg daags voor het 

belangrijkste pleidooi uit zijn carriere in de Chipshol-zaak. In dat telefoontje dat al eerder op deze 
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Rechter Westenberg is een ‘objectieve lul’ at Klokkenluideronline

site werd beschreven en dat ook wordt genoemd in brieven uit 1994, zei Westenberg dat ‘hij niet zat 

te wachten op het pleidooi van Smit omdat de zaak toch al lang duidelijk was’ benevens tal van 

andere voor een rechter onvoorstelbare uitlatigen. De toenmalige secretaresse van Smit, Marjolein 

Begeer (al meer dan een jaar niet meer voor Smit werkzaam) bevestigde de verklaring van Smit tot 

in alle details waarbij zij door de RC onder enorme druk werd gezet. Hoe zij het telefoontje was 

Westenberg precies aannam, wat de naam was van de secretaresse van Westenberg die haar met 

hem doorverbond, hoe ze Westenberg vervolgens doorverbond met Smit (al of niet met 

ondersteunende fysieke gebaren): dat alles werd tot in detail besproken. Dit gaf het verhoor iets 

demonisch. Begeer gaf echter geen krimp hetgeen de geloofwaardigheid van haar onder ede tot 

stand gekomen verklaring alleen maar groter maakt. Als laatste werd Westenberg zelf gehoord. Zijn 

verklaring leidde tot grote consternatie. 

Hij ontkende (zoals hij tot nu toe altijd heeft gedaan) dat het telefoongesprek met Smit heeft 

plaatsgevonden. Ook hij stond uiteraard onder ede. De RC maakte zijn verbazing over deze 

verklaring kenbaar: “Bent u er niet verbaasd over dat we zonet twee getuigen hebben gehoord die 

onder ede hebben verklaard dat het telefoongesprek wel heeft plaatsgevonden?” Westenberg: “U 

vraagt mij of ik verbaasd ben over de gedetailleerde verklaringen van de secretaresse en Smit over 

een telefoongesprek tussen mij en Smit terwijl ik zeker weet dat dat niet is gevoerd. Dat verbaast me 

inderdaad. Wat kan ik verklaren over een gesprek dat niet heeft plaatsgevonden?” Westenberg 

verklaarde ook, conform eerdere verklaringen in de processtukken, dat hij op de dag dat het 

telefoongesprek zou zijn gevoerd ‘een afsraak had in Zutphen’. Op vragen van de RC naar meer 

details over deze afspraak moest Westenberg het antwoord schuldig blijven. Hij baseerde zich louter 

‘op zijn agenda van dat jaar’. De RC: “Is die afspraak ook doorgegegaan?” Westenberg: “Soms gaan 

afspraken wel eens niet door.” Westenberg verklaarde overigens wel dat hij een telefoongsprek heeft 

gevoerd in 1997 met een andere advocaat van Chipshol, Ronald Gerritsen. Hiermee zijn diens 

eerdere verklaringen dat hij ‘nimmer met advocaten heeft gebeld’ in elk geval al van tafel en meer in 

het bijzonder blijkt ook de stelling van Westenberg in zijn conclusie van repliek dat hij ‘op 8 

december 1994 helemaal niet met mr. Smit per telefoon heeft gesproken of met andere advocaten in 

de Chipshol-zaak’ leugenachtig. Hiermee is dus reeds geheel feitelijk en omomstotelijk 

vastgesteld dat de vice-president van de Haagse rechtbank leugenachtige procestukken 

laat opmaken in een procedure die hij zelf heeft aangespannen om zijn vermeende goede 

naam overeind te houden.

Interessant was ook de verklaring van mr. Ernst Numann, in 1997 persrechter van de Haagse 

rechtbank en thans lid van de Hoge Raad. In april1997 schreef Numann twee ingezonden brieven in 

NRC Handelsblad naar aanleiding van een artikel in die krant over procedurele onregelmatigheden in 

de Chipshol-zaak, meer in het bijzonder een wraking zijdens Chipshol aan het adres van Westenberg. 

Numann probeerde met deze brieven duidelijk te maken dat de wraking van Westenberg (blijkbaar 

was dat toen al eenbuitengewoon pijnlijk punt!) geheel ten onrechte was omdat Westenberg 

telefonisch overleg gevoerd zou hebben met de Chipshol-advocaat en dat deze akkoord zou 

zijn gegaan met mr. Westenbeg als rechter. Op 19 april 1997 schreef Numann in zijn tweede 

brief: “Mr. Westenberg houdt staande dat hij de raadsman van Poot (Chipshol) toen hij hem 

telefonisch op de hoogte bracht van de samenstelling van de kamer die op de pleidooien 

zou zitten te kennen heeft gegeven dat hij zich aan de zaak zou onttrekken indien aan de zijde van 

Poot bezwaren mochten bestaan aan zijn optreden als voorzittend rechter.” Op grond van deze brief 

moest Westenberg natuurlijk toegeven dat hij in 1997 wel met Chipshol-advocaat Gerritsen heeft 

gebeld. Maar de brieven van Numann zijn grotendeels leugenachtig en ook juridisch onzinnig. Sinds 

wanneer bellen voorzittend rechters met partijgen om de samenstelling van kamers te bespreken? 

Onvoorstelbaar en ontoelaatbaar, zeker is een procedure waarin een belang aan de orde is 

van honderden miljoenen!. Nog belachelijker was de stelling van Numann dat Chipshol akkoord 

zou zijn met Westenberg terwijl nu juist blijkt dat er reeds vanaf 1994 enorme problemen zijn. 

In zijn getuigenverklaring kon Numann zich vrijwel niet meer herinneren. Hij wist zelfs niet of deze 

twee brieven de enige waren die hij ooit naar NRC Handelsblad stuurde als persrechter. Wel 
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verklaarde Numann dat hij ‘inhoudelijk geheel was afgegaan op de informatie van Westenberg’. Met 

andere woorden: in een hoog oplopend geschil tussen een rechter en een procespartij dat 

leidt tot publicaties in de pers zegt de persrechter ‘hoe de vork in de steel zit’ uitsluitend 

op basis van verklaringen van de belanghebbende rechter van zijn eigen rechtbank zonder 

enig verder onderzoek naar de gang van zaken te doen. 

Hoe gaat deze zaak nu verder? In elk geval is duidelijk dat een van de partijen meineed heeft 

gepleegd: ofwel Smit en zijn secretaresse, ofwel Westenberg. Er is de mogelijkheid om nog meer 

getuigen te horen zoals mr. Van Delden die als president van de Haagse rechtbank in 1994 over de 

kwestie-Smit heeft gecorrespondeerd (Westenberg probeerde deze brieven aanvankelijk buiten de 

procedure te houden door Smit te bedreigen met tuchtklachten als hij ze in het geding zou brengen) 

en degenen met wie Westenberg op de dag van het telefoongesprek een afspraak zou hebben gehad 

in Zutphen. Ook komt de toenmalige secretaresse van Westenberg op de Haagse rechtbank in beeld 

en advocate Dumont uit Rotterdam die ook heeft verklaard door Westenberg te zijn gebeld en 

geintimideerd. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de Rotterdamse rechtbank inmiddels meer dan 

genoeg heeft gezien en gehoord om de vordering van Westenberg (dat Smit onrechtmatig heeft 

gehandeld door in het boek van Kat te zeggen dat Westenberg in de Chipshol-zaak met advocaten 

heeft gebeld) af te wijzen.

10 Reacties op “Rechter Westenberg is een 
‘objectieve lul’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Mei 2006 om 09:40 

Ik neem aan dat Westenberg nu verdacht wordt van het plegen van meineed. Moet hij dan niet net als de 
‘rammende rechter’ hangende het onderzoek geschorst worden? Of moet er eerst aanhifte worden gedaan van 
meineed?

2.  Anoniem 

16 Mei 2006 om 09:14 

Mijn complimenten voor deze web-site dat we nu zo expliciet verslag zien van verhoren van de betrokkenen. En 
wat komt daaruit naar voren ? Dat rechter Westenberg een leugenaar is. Ook Hoge Raad rechter Numann geeft 
verklaring, die leugenachtig aandoet. Rechter Numann moet toch geen ingezonden stukken in het NRC zetten, 
als hij eea niet kan overzien. 

Ook ik ken mr Numann als een rechter die tot verregaande vonnissen komt bij KG zonder de beweringen/feiten 
e.d behoorlijk te verifieren. Gewoon oordelen zoals het uitkomt, niet te veel bekommeren om de feiten…

Wat doet de Raad voor Rechtspraak zo langzamerhand ? Dan hebben we zo’n fraai en duur instituut als RvR, 
dan zou je verwachten, dat er wel een kwaliteitscontrole zou zijn.  
Tot nog toe houdt de RvR “low profile”….

3.  Anoniem 

16 Mei 2006 om 12:02 

Geachte redactie,

Tot mijn verbazing nam ik gister op deze website waar, dat er een (kennelijke of vermeende) grappenmaker 
een aantal bijdrages had ingebracht, die zich kenmerkten door een op seks gebaseerde inslag. In deze 
bijdrages kon door mij geen enkele relatie tot de voorliggende onderwerpen herkend worden. Bij mijn bezoek 
aan deze website vandaag, denk ik te mogen vermoeden, dat de voornoemde artikelen door de webmaster zijn 
verwijderd. Bij de laatste 10 opmerkingen heb ik ze in ieder geval niet meer kunnen waarnemen, terwijl zij 
daar, gezien de datums van de laatste bijdrages, nog wel te zien hadden moeten zijn. 
Indien mijn vermoeden juist is, dat de webmaster deze bijdrages heeft verwijderd, dan roept dit enkele 
belangrijke vragen op. Zijn er regels, en zo ja, hoe zijn dan die regels ter verwijdering van bijdrages? Ik heb er 
op deze website (in het hoofdmenu) niets over kunnen lezen. Zijn er door de redactie (de webmaster) 
daadwerkelijk, om welke reden, bijdrages verwijderd?  
Het verschijnsel, van geweigerde bijdrages in de media, is in bredere kring bekend. Redacteuren houden in 
meerdere media graag controle over, bijvoorbeeld, ingezonden stukken. Ook mijn bijdrages, in de vorm van 
ingezonden stukken, zijn meerdere malen, zonder opgaaf van reden, in de media niet geplaatst. Waar een vrije 
journalistiek verwacht zou worden, blijkt deze vrijheid feitelijk niet (volledig) te bestaan. In vele gevallen kan 
de lezer zelfs niet eens weten, dat er bijdrages geweigerd zijn. 

Redactielid van deze website Micha Kat stelt zich duidelijk afwijzend op bij de journalistieke werkwijze van het 
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NRC. Ik heb mij wel eens afgevraagd, of de heer Kat met betrekking tot deze website “KlokkenluiderOnline” zelf 
wel de juiste (wellicht ongeschreven) journalistieke spelregels rond deze website in acht neemt. Op deze 
website is meerdere keren verslag gedaan van de “Chipshol-affaire”. Mij is ter ore gekomen, dat de heer Poot, 
(partij in de “Chipshol-affaire) of wellicht één van zijn bedrijven de, of één van de financiers, zou zijn van deze 
website. Indien dit het geval zou zijn, dan valt de redactie wellicht een vergelijkbaar verwijt te maken, zoals de 
heer Kat de Volkert Jensma (hoofdredacteur NRC) meermaals verwijten maakt en heeft gemaakt. Een 
verwachte journalistieke onafhankelijkheid van de heer Kat zou in dat geval betwijfelt mogen worden. Indien, 
zou, bijvoorbeeld, snel vermoedt kunnen worden, dat de heer Poot journalist Kat voor zijn karretje heeft weten 
te spannen.  
Ik stel mij voor, dat de heer Kat, of de redactie, een verhelderende reactie gaat geven op deze twee door mij 
aangedragen thema’s.

Sam Broersma 
Zoutelande 

4.  Redactie 

16 Mei 2006 om 13:36 

Geachte heer Broersma,

De redactie is een tijd lang geconfronteerd geweest met een inzender die enorme hoeveelheden links op de site 
plaatste met porno. Die worden inderdaad verwijderd.

Over de financiering van deze site het volgende: er komen wel vaker vragen naar ‘wie dit allemaal betaalt’. 
Daarop antwoord ik dan steeds dat er weinig te betalen valt want met runnen van zo’n site zijn geen kosten 
verbonden. Binnen klokkenluideronline gaat nauwelijks geld om. Daar proberen we overigens wel verandering 
in aan te brengen via de oprichting van de Stichting Klokkenluideronline; we hebben het nummer van de 
bankrekening van de stiching op de site gezet. Ik kan niet zeggen dat het storm loopt. Wel kan ik zeggen dat er 
enkele partijen zijn die geld hebben gestort: dat zijn partijen van wie het verhaal in de gewone media niet of 
onvoldoende doorklinkt. Chipshol is een van die partijen net als Erik de Vlieger. De voornaamste doelstelling 
van deze site is ook juist het brengen van verhalen en invalshoeken die je niet zult lezen in de gewone media. 
Daarnaast wordt de site gesteund door enkele advocaten die anoniem willen blijven. Deze partijen geven de 
redactie ook informatie. Deze wordt echter steeds getoest op juistheid en feitelijkheid en er is sprake van 
volstrekte onafhankelijkheid.  
Groet, 
Micha Kat

5.  Anoniem 

16 Mei 2006 om 18:07 

Citaat van Redactie: 
“Daarnaast wordt de site gesteund door enkele advocaten die anoniem willen blijven”

Dan is de conclusie dat blijkbaar een aantal advocaten niet tevreden is over het functioneren van de 
rechtspraak. En ook dat er blijkbaar onvoldoende mogelijkheden zijn om op adequate wijze ongenoegen 
kenbaar te maken.

De indruk die algemeen heerst is, dat wie klaagt, die komt in het verdomhoekje te zitten….. Dus beter maar net 
doen alsof er niets aan de hand is. Bijgevolg heb je leugenaars en partijdige rechters als Westenberg die dan 
jarenlang ongestoord hun gang kunnen gaan. Ach, het moet kunnen….

6.  Anoniem 

24 Mrt 2007 om 11:38 

24 MAART 2007

COBY STIENSTRA / VAN DER MOERE : 
elisabeth@vdmvastgoed.nl

over 

MEINEED

De kracht van criminelen die macht hebben / meineed plegen - die macht misbruiken, ca-su quo : zij die macht 
genieten binnen justitie strafrecht of civiel recht : een advocaat, politieman, officier van justitie, rechters, plv 
rechters, misbruiken die macht of hebben hiertoe gelegenheid voor hun persoonlijk belang om iets te veroveren 
te bekomen waar zij ‘rechtens’ geen recht op hebben. Zij kunnen zonder gevaar meineed plegen, of valsheid in 
geschrifte.

Die macht is hun kracht: Wanneer zij van meineed - met bewijzen ‘zwart op wit’ - beschuldigd worden hierop te 
kunnen zwijgen over hun criminele daad omdat zij niet - dat is het verleidelijke - ter verantwoording zullen 
worden geroepen. Dat is het gevaar. 

Indien deze personen meineed plegen heeft hiervan aangifte doen bij de politie, de hoofd officier- of de officiier 
van Justitie geen enkel effect. Zij worden beschouwd als burgers die boven de wet staan.

Dit impliceert dat deze (genoemde) vertegenwoordigers van DE WET / HET RECHT / een ongebreidelde MACHT 
hebben. Dit soort mensen zijn dan ook een groot gevaar voor het algemeen belang, gelijk roofdieren.

Dat deze personen (in Nederland) niet en nooit door de Regering gecontroleerd worden impliceert dat 
Nederland slechts is naam een demokratie is, oftewel dat ‘de vlag de lading niet geheel dekt’; (de 
rechtvaardigen niet te na gesproken).

Het gedrag van ‘witte boorden criminelen’ machthebbers is hetzelfde gedrag van criminelen in het algemeen :

zwijgen 
als een dief in de nacht  
TOESLAAN 
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als een roofdier zijn prooi  
BESLUIPEN 
doodzwijgen

DE MACHT VAN RECHTERS IS DAAROM OOK ONGEBREIDELD OMDAT ZIJ NIET WORDEN GECONTROLEERD. 

GELIJK OOK AANGAANDE DE BEROEPSCODE VAN ADVOCATEN: 
WANNEER ZIJ DIE OVERTREDEN ZIJ NIET ZULLEN WORDEN GECONTROLEERD, NIET TER VERANTWOORDING 
ZULLEN WORDEN GEROEPEN, DOOR DE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN DISCIPLINE 
NAARMATE ZIJ DE ADVOCAAT ZIJN TOEGEDAAN EN DIENS CLIëNTEN.

ADVOCATEN DIE MEINEED PLEGEN DOEN DIT MET EEN RECHTER DIE ZIJN ZAAK DIENT. DE ZITTING IS EEN 
SHOW, HET VONNIS STAAT AL VAST.

MACHT IS IETS WAAR MEN MEE MOET KUNNEN OMGAAN, MEN MOET STERKE SCHOUDERS HEBBEN OM DIE TE 
KUNNEN DRAGEN.

ALS MEN DAN MACHTHEBBER IS - EN MEN WEET DAT MEN NIET WORDT GECONTROLEERD - DAN MOET MEN 
STEVIG IN ZIJN SCHOENEN STAAN.

Vraag :

VERGELIJK: 

- ER STAAT EEN KRAAM MET LEKKERNIJEN (LEES OOK : WETTEN / WETSARTIKELEN) 
- DIE KRAAM STAAT ONBEHEERD  
- WAT GEBEURT ER MET DIE LEKKERNIJEN? 
- WAT BLIJFT ER OVER VAN DIE KRAAM?

Antwoord …………………………………………………………….

7.  Anoniem 

24 Mrt 2007 om 12:28 

Tantalus COB 
2000 jaar geleden hadden zij dit al ,de grieken en romeinen.Alle door u genoemde personen hebben niet door ,
dat juist door corruptie deze besvhavingen ten onder zijn gegaan. Toch stelt ons staatshoofd dat wij in een 
beschaving leven. Sprookjes.Toch bent u gaan stemmen,misschien denkende dat bepaalde mensen dit dan nu 
dan ook gaan veranderen.MIS.De twwede kamer gaat niet tot strafvervolging over,terwijl u ze wel betaald.Zij 
stelen dus hun geld en pensioenen. Gewoon dus diefstal in vereniging. Zo ook legale oplichting van banken etc. 
Dus dit heet gewoon een tantalus kwelling -Je ziet het hangen ,liggen ,staan lopen,al wat menselijk is,maar 
alleen je kan er niet aankomen. Dat is exclusief voor de KLASSE justitie. De leugen regeert,HM ontkent de 
leugen! En LAAT zie ook regeren (beëdigd en wel ) 
Harry van Groen

8.  Anoniem 

25 Mrt 2007 om 17:30 

Een schreeuw om aandacht ,zo zie ik uw e-mail.Niemand reageert nog.Als het een signaal is voor zelfmoord,
niet doen,laat zij die lol niet hebben.U bent veel meer waard dan die minderwaardige Hoge Heren (en een 
enkele vrouw ).Ook u kan veel betekenen voor een gezonde democratische rechtsstaat.Veel kan ik niet voor u 
betekenen ,maar ik zal eerdaags alle namen hier opschrijven, die zich nu verschuilen achtersysteem ,dat zijn 
weerga niet kent.Laten zij maar eens met de billen bloot gaan,deze onmensen.Ik denk dat ik hier nog wat tijd 
voor moet nemen,want het zijn er zo’n duizenden.De barmhartige sameritaan,ik ken ze niet. En allemaal wel de 
grootste verhalen wat zij in een oorlog wel zouden doen. 
Een constitutionele oorlog wint u nooit,zei een politicus,hij vergeet dat het VOLK in een democratie dat altijd 
moet winnen.

9.  Anoniem 

25 Mrt 2007 om 23:51 

Coby’s mail

Natuurlijk ben jij Coby veel meer waard dan die zgn. “Hogen”. Jij kunt voor ons - “genaaiden-door het hoge-
heren-en-dames- beschermingssysteem veel meer betekenen dan je je realiseert. De weg van door het (o)
rechtssysteem-genaaide is lang, hard, medogenloos, eindeloos-lijkend. Op een dag - en geloof mij - komt de 
afrekening. Jij zult winnares zijn. 

Blijf publiceren. Denk aan het Engelse spreekwoord ä rolling stone gathers no moss”. Doe ons kond van jouw 
strijd. Blijf de misstanden melden. Middels openbaamaking van jouw -zachtjes gezegd - ellende vervul ook jij 
met ons een signaalunctie. Jiij signaleert hoe verrot ons rechtsysteem is. Jij laat zien dat de Rechtstaat 
Nederland al tientallen jaren verrot is. Van Rechtstaat Nederland is al decennia geen sprake meer. Rechtstaat 
Nederland: Exit.

Lang, heel lang heeft de gevestigde (on)macht de zaak onder de tafel kunnen houden; elkaar weten te dekken. 
Weinig tot geen krant, televisieprogramma, en/of andere media hebben de lef gehad “ze aan te pakken”. 

Mr Paul Rujs (www.courtwatch.nl) vervult mede een signaalfunctie. Middels zijn site weten we nu bij welke 
advocaten, notarissen,en ander geboefte we niet moeten zijn. Middels hem weten w nu welke rechters niet 
deugen. Welke rechters welke nevenfuncties hebben. Kortom een gouden site. Rechtzoekend Nederland weet 
middels zijn site “hoe we er voor staan”. Dank aan Paul Ruijs. 

Coby: de internet-ombudsman: Met graagte lees ik zijn internetartikelen. Hij is voor de Duvel niet bang. En 
geloof me Coby, Duiivels zijn de dienaren van de (on)Rechtstaat der Lage Landen. Eens zullen zij vallen, Coby. 
Die dag komt.

Middels internet stellen ook wij de misstanden aan de orde. Brengen de boeven in de schijnwerpers. We moeten 
blijven publiceren Coby.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/292/rechter-westenberg-is-een-objectieve-lul.html (5 of 6) [3/11/2009 2:02:46 AM]



Rechter Westenberg is een ‘objectieve lul’ at Klokkenluideronline

Ons wapen, Coby, is nog het woord. Nog? Ja, nog. 

In onze (On)Rechtstaat is een beweging gaande. Een beweging die niet te stoppen is. Revolutie en/of evolutie. 
De tijd van geleidelijke verandering van ons (on)rechtssysteem is voorbij Coby. Wij willen revolutie Coby. Een 
drecte plotselinge verandering zonder enig uitstel. Er moet accuut een einde komen aan het (on)rechtssysteem. 
Een systeem waar duizenden rechtvaardigen en rechtvaardigheid zoekenden zelden tot nooit rechtvaardigheid 
krijgen, zelden tot nooit hun Recht krijgen. 

Rechtzoekend Nederland’s geduld zal ooit opraken Coby. En dan? Einde woord?

Coby, lever jouw bijdrage aan deze nog vreedzame omwenteling. Blijf publiceren op klokkenluideronline, 
courtwatch, bljf een rolling stone, bljf een luis in de pels van de dienaren van het Recht, de Onmensen. 

Doe de mensen om je heen nooit verdriet. Koester de mensen die van je houden. 

Je bent in jouw strijd tegen de uitvoeders Onrechtstaat Nederland niet alleen. 

mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie 
nijmegen, 25 maart 2007

10.  Anoniem 

27 Mrt 2007 om 10:43 

Metaliteit COBY.Kijk als het een foutje of incident was geweest ,waar ik nu zo,n 30 jaar ,eigenlijk 60 jaar ,
meebezig ben ,dan had ik al die moeite niet gedaan ,maar het is een kwestie van mentaliteit die zodanig 
verpest is ,dat het een ingeroest gebruik is geworden.Dan zijn het corrupte rechters ,dan advocaten,dan 
notarissen,dan deurwaarsers,dan boekhouders ,dan banken ,dan verzekeringsmaatschappijen ,dan politici,
endan ons staatshoofd.Zo is een kroonbesluit onherroepelijk,maar een gemeente (leiden) en de minister 
(nijpels) nemen niet hun verantwoording,zo dat wel de onschendbare ,schendbaar wordt.Ik heb een ieder al 
gehad ,ookdie op deze site. Die niet voor mij waren ,zijn dan nu ook tegen mij.Het valt mij op dat op deze side 
alleen haast maar over rechters wordt gesproken ,terwijl de politiek buiten schot blijft ,maar wel de 
opdrachtgevers zijn ,bij scheiding van machten.Wij moeten wel oppassen dat wij uitgespeeld worden ,dus 
vooral geen kritiek op mensen die dzez misstanden aan de kaak stellen. Een lijst van personen die ik heb 
meegemaakt is er niet.Veel hebben een lintje ,terwijl criminelen geen lintje krijgen Wij hebben een wet BIBOP ,
terwijl de mensen aan de andere kant ook corrupt kunne zijn ,en wat dan? 
Een ieder is zo bezig met zijn waarheid,waarheid maakt vrij ,maar dat had nou net de zwarte weduwe niet 
moeten zeggen (dus journalisten valnieit over alle slakken zout)-raar dat de ene bij een ontkenning terecht 
wordt bestraft,en de andere niet.Zo mocht ik deurwaarders ed. niet fascisten noemen bij het hof in amsterdam 
Ho ,ho meneertje dat mag u niet zeggen,op hetzelfde moment plaatste het hof deze mensen boven de wet,en 
maakte er übermenschen van.Op de dag van de uitslag viel wel Balkenende 1,daarover hadden zij in de kerk -
bij begravenis Claus-al over beslist,dus moest dat wel op die dag gebeuren,maling aan de rouw van HM. 
Harry van Groen
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SP-kamerlid wil uitleg van Raad voor de Rechtspraak
Gepubliceerd door admin 7 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

GRATIS PROCEDEREN DOOR WESTENBERG: VAN DELDEN MOET UITLEG GEVEN

Aan de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak 

Mr. A.H. van Delden 

Postbus 90613 

2509 LP Den Haag

Den Haag, 27 April 2006

Geachte heer van Delden,

Onlangs ben ik benaderd door mr. M. Ch. Kaaks die optreedt als advocaat van de journalist Micha Kat 

en de uitgeverij Memory Productions Publications BV te Amsterdam in een procedure die tegen hen is 

aangespannen door mr. J. Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag. Mr. Kaaks wees 

mij erop dat gedurende deze procedure is gebleken dat de proceskosten en kosten voor juridische 

bijstand van mr. Westenberg door de Raad voor de Rechtspaak worden vergoed. Dit roept bij mij een 

aantal vragen op. 

 
Het is mij bekend dat de Raad een algemene voorziening heeft getroffen ter ondersteuning van 

rechters die, in verband met hun ambtsuitoefening, als gedaagden in juridische procedures worden 

betrokken. Echter, mr. Westenberg heeft in deze zaak zelf het initiatief tot een rechtszaak genomen. 

Om welke redenen heeft de Raad gemeend dat deze procedure onder de voornoemde voorziening zou 

moeten vallen? Moet uit het feit dat de Raad de proceskosten en kosten voor juridische bijstand van 

mr. Westenberg vergoedt, worden afgeleid dat de Raad zich volledig achter diens zaak heeft 

geschaard? Is daarbij rekening gehouden met de mogelijke invloed die van een dergelijke beslissing 

uitgaat jegens de rechters die in deze zaak een oordeel moeten vellen?

Betekent de beslissing om de kosten van mr. Westenberg te vergoeden dat voortaan in alle gevallen 

waarin rechters op eigen initiatief procederen in zaken die met hun werk te maken hebben, de Raad 

de kosten draagt? Is er een limiet verbonden aan de vergoeding die door de Raad wordt verstrekt? 

Op grond van welke criteria wordt beoordeeld of ook een hoger beroep (zoals bijvoorbeeld door mr. 

Westenberg is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam in zijn zaak) door de Raad 

wordt vergoed? 

Ik leg u deze vragen voor omdat ik twijfel over de maatschappelijke wenselijkheid van een regeling 

die het mogelijk maakt dat rechters op eigen initiatief, maar op kosten van de gemeenschap, 

procederen. Ik hoop dat u bereid bent op mijn vragen in te gaan en zo wellicht mijn twijfels weg te 

nemen.

  

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/289/sp-kamerlid-wil-uitleg-van-raad-voor-de-rechtspraak.html (1 of 5) [3/11/2009 2:03:00 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/288/weer-porno-schandaal-in-rechterlijke-macht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/290/koekje-van-eigen-deeg-voor-partij-voor-de-allochtoon.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
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


SP-kamerlid wil uitleg van Raad voor de Rechtspraak at Klokkenluideronline

Met vriendelijke groet,

Jan de Wit 

SP Tweede-Kamerlid

14 Reacties op “SP-kamerlid wil uitleg van Raad 
voor de Rechtspraak”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

25 Apr 2006 om 20:22 

Het is toch wel opmerkelijk en goed fout, dat deze affaire van 21-23 October 2004 pas nu bekend wordt. 
Dwz bijna 2 jaar is dat onder de pet gehouden….. 
En deze goede man, nou ja…. die was verantwoordelijk voor zedenmisdrijven. Wel een expert zou je zeggen.

Mbt de opsomming van foute rechters op dit gebied zou ik ook nog even willen herinneren aan de Almelose 
kantonrechter die van incest door zijn dochters werd beschuldigd. Deze man/ rechter hoefde niet in voorarrest 
te blijven… Daarom mogen we nu toch ook wel een coulante behandeling van de zaak tegen rechter Wicher W
(edzinga) mogen verwachten. En als hij dan schuldig wordt geoordeeld, dan zal de straf wel weer heel mild zijn, 
want dan komt er een redenering, dat hij al is gestraft door de publiciteit. Waarom wordt niet gesteld dat zo 
iemand een voorbeeldfunctie heeft, en daarom flinke straf verdient.

Wat lezen we verder nog ? Dat de Nederlandse rechters een flinke salarisverhoging wensen, want de 
werkbelasting is toegenomen door de publiciteit….. En hoe komt die publiciteit ? Omdat er zoveel foute 
vonnissen en foute rechters zijn.

Q.E.D. 

2.  Anoniem 

25 Apr 2006 om 21:23 

Het is psychologisch volstrekt verklaarbaar dat rechters zich overgeven aan alles wat god verboden heeft: ze 
wanen zich namelijk onkwetsbaar. Wie maakt ze wat? Juist om deze reden is de rechterlijke macht 
aantrekkelijk voor weardo’s, geperverteerden en machtswellustellingen, de goeden niet te na gesproken 
natuurlijk. Het is net als met de jeugdzorg en de kinderopvang: wie gaan daarheen? juist ja: viezerikken en 
pedofielen.

3.  Anoniem 

26 Apr 2006 om 13:34 

Wat een looser die rechter WW.  
Die man zou zich toch moeten schamen…. En schrijft dan doodleuk: “as a judge…..”. Wat een reclame voor NL !

Zie bv http://www.uadetective.com/feedback/alloptions.php?str=1 
en ook: www.geenstijl.nl 
______________________________________________________

2005-05-26 17:25:12 W. Wedzinga, Netherlands 

Dear mr. Smirnov, As a judge I can say that I am a kind of expert in investigations. You helped me excellent 
in a very delicate and difficult case. I hope that people like me who are in trouble can get the help of your 
company. They can be sure that they get professional help and adequate information. I am very satisfied. You 
helped me a lot! Dr. Wicher Wedzinga  
:

4.  Anoniem 

26 Apr 2006 om 20:51 

Neut, J.L. van der en W. Wedzinga

Het eeuwige getob. Over de verhouding tussen verkrachting en aanranding. 

Nemesis(1995),afl. 5,pp. 122-125.

5.  Anoniem 

5 Mei 2006 om 01:47 

Ik word gek van die kleine lettertjes en dat I-dereen hier Anoniem is.

6.  Anoniem 
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5 Mei 2006 om 20:20 

WW,

Laat ze maar kletsen! Ik geloof jou! Een Bitch is ze !

MM

7.  Anoniem 

7 Mei 2006 om 15:46 

Jan de Wit,

Je hebt niet mijn kleur en nog minder mijn politieke nestgeur. 
Dit is echter de eerste verstandige vraag die de SP dit jaar uberhaupt heeft gesteld. 
Agnes Kant met haar medisch/sociale ‘tic’ wordt natuurlijk ook een beetje afgezaagd.

Misschien kan je eenzelfde soort vragen ook stelllen aan Kawouter Bosje, die de ouderen wil gaan tillen, of aan 
groenslinks die 2 terroristen van ons geld in eerste- en tweede kamer laat parasiteren.

Blogwe

8.  Anoniem 

8 Mei 2006 om 16:38 

Hallo zeg,alsof we op dit moment zo goed zitten met de buitenlandse “defensiepolitiek” van VVD en CDA,mede 
bezien in het licht van onze vaderlandse geschiedenis inzake het gevolg van de politiek van Roosevelt,uitlokking 
aanval Pearl Harbor-bezetting door het Japanse leger van N.O.I.,talloze slachtoffers onder Nederlandse 
onderdanen,gevolgd door een versnelde dekolonisatie,zodat de diverse volkeren van de Archipel,zonder 
democratische verkiezingen, aan de Javaanse administratie werden overgedragen en begin jaren zestig de 
gedwongen overdracht van Ned.Nieuw Guinea,ook zonder democratische verkiezingen aan deze administratie, 
dit alles door de bemoeienis van onze mondiaal te vuur en te zwaard” democratie brengende Amerikaanse 
bondgenoten”.Anti-Nederlandser kan het niet.

9.  Anoniem 

9 Mei 2006 om 14:51 

Eindelijk een Kamerlid die vragen durft te stellen over dat gerotzooi van rechters.

Dat het van de SP moet komen is toch veelzeggend. Blijkbaar hebben de grote partijen hiervoor geen interesse. 
Kamerleden van regeringspartijen stellen geen moeilijke vragen. Zo gaat het al jaren… En dan verbaasd zijn, 
dat de opkomst bij verkiezingen zo laag is.  
De SP scoort ook hier goed, en niet onbegrijpelijk.

10.  Anoniem 

10 Mei 2006 om 09:22 

Misschien kan Van Delden ook vertellen, hoe dat nou zit met de bewering dat “rechters zelfs de schijn van 
partijdigheid moeten vermijden”. 
Of dat ook geldt voor mr Westenberg ?

Immers Westenberg heeft zich volgens de getuige-hoogleraar “bijzonder partijdig” gedragen.  
Of heeft dhr Van Delden hiervoor maar (selectief) een “blind eye” ?

11.  Anoniem 

12 Mei 2006 om 08:37 

Om te zien: Nederlandse rechters zien er uit als grijze muizen. 
Die rechters lijken een soort calvinistische zedenpredikers. 
Dan zou je zeggen, niks aan de hand.

Anderzijds is het bekend dat vaak in streng gereformeerde omgeving incest plaats vindt. Daarom vraag ik me 
af of die rechters niet slechts doen voorkomen, alsof zij zo keurig zijn. En ondertussen (en daar lijkt het veel 
op) gedragen die rechters zich goed fout…….

En als ik die grove fouten zie bij vonnissen, dan heb ik maar heel weinig vertrouwen in deze rechtspraak. 

12.  Anoniem 

12 Mei 2006 om 14:58 

Hierbij nog verwijzing naar recent kinderporno-affaire met rechter/ Vice-President Fokke F. in Maastricht. 
URL: http://juridischdagblad.nl/content/view/3217/1/ 
____________________________________________ 
Rechter Fokke F. in hoger beroep veroordeeld tot één maand voorwaardelijk wegens kinderporno  
maandag, 24 april 2006  
‘Destijds had de opsporing en vervolging van het enkele bezit door particulieren van pornografisch materiaal als 
waarvan in deze zaak sprake is, geen prioriteit’  
En daarom waren de Vrouwe Justitia-gezinde bouwvakkers destijds (2001) zo bereidwillig om van de bij toeval 
ontdekte videobanden aangifte te doen.

Een voormalige Maastrichtse rechter (Fokke F.) is vandaag veroordeeld voor het bezit van afbeeldingen van 
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jongeren beneden de leeftijd van zestien jaren (240b Sr). Het hof in Arnhem heeft hem één maand 
voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar ‘gegeven’, nog minder dan gevorderd (A-G), en ruim beneden de 
eis in eerste aanleg (OvJ).

De samenleving en de lezer krijgt de meest interessante vraag (waarvoor het strafproces ook niet dient) helaas 
niet beantwoord: want gaat deze oud-vice-president nu ook iets doen aan counselling of blijft hij met dergelijke 
behoeften, geïmpregneerd in de geaardheid en moeilijk te corrigeren orientatie, vrij rondlopen? 
enz., enz.

13.  Anoniem 

5 Jun 2006 om 10:15 

Nu de kinderporno legaal is dankzij hun partijoprichting, hoor je niemand meer. Zelfs een opmerking gestuurd 
naar spdiscussie Harry Bommel) wordt niet geplaatst. Bij deze dus hier te lezen: 
“Mijn bijdrage is nog minder ernstig dan die van Khosrow en als het om kindermishandeling gaat, niet ernstig 
genoeg. Deze bijdrage gaat samen met jullie antwoord naar klokkenluiders.

On Sat, 03 Jun 2006 21:54:57 +0200 webmaster@sp.nl wrote: 
Beste nuaut,

We hebben besloten je bijdrage aan de discussies niet op de site  
te plaatsen. Je kunt hier niet zomaar ernstige beschuldigingen  
neerzetten. 
Vriendelijke groet,

Webmaster SP.

De bijdrage luidde:

>—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Ben met Khosrow eens. Wat mij betreft mogen zij ingrijpen als het 
gaat om beschermeing van de mesnenrechten en dat zijn de kinderen 
ook; schandalig dat een partij opgericht is die openlijk kinderen 
wil seksueel misbruiken. De vraag is alleen wie van die “hoge 
heren” een pedo is dat het zonder tegenstribbeling doorgedrukt 
wordt. Waarom zwijgen al die organisaties die de slachtoffertjes 
helpen (voglegens de klokkenluiders schuilt juist bij de 
kinderbescherming een hoge bestuurder die ook een pedo is). Alles 
wat goed was heeft NL uitverkocht, wat overblijft zijn de  
coffeshops, crimminele organisaties die beschermt worden (blijkt 
uit de kranten) een pedo die de collega van Harry wordt. Schande.” 
De rest van discussie is hier te vinden: 
http://www.sp.nl/interact/tegenspraak/tegenspraak.php?stelling_code=295

14.  Anoniem 

7 Jun 2006 om 14:53 

Waarom werd mijn bijdrage van gister hier verwijderd? Ik maak een print screen van mijjn posting. 
Alsnog mijn antwoord op sp-fractie”en nu laten staan aub:

Echter is het niet toegestaan dat men voornemens heeft om de 
rechten van het kind ongestraft te negeren of bewust te overtreden. 
Als men ongestraft het recht van een kind ontneemt zich te 
ontwikkelen tot een volwaardig, volwassene of het kind bewust wil 
kapot maken en troumatiseren, dan moet men kunnen ingrijpen. Ik heb 
hier een link met: “Geneva Declaration of the Rights of the Child 
of 1924, and recognized in the Universal Declaration of Human 
Rights and in the statutes of specialized agencies and 
international organizations concerned with the welfare of childrene 
rechten van het kind”:

http://www.amnesty.nl/verdragen_artikel/4413

….en hier een wet waarbij de voorrang verleent wordt aan de vrouw 
en het kind: 
“Vrijwaring van marteling, mishandeling, en executie 
Alle vormen van marteling en mishandeling zijn verboden. 
De doodstraf is een uiterst wrede straf en daarmee een vorm van 
marteling. 
Overheden zijn verplicht om geweld tussen privé-personen te 
onderzoeken en te berechten. 
Kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en minderheden, 
verdienen bijzondere bescherming.”

En tenslotte een overzicht van mensenrechten: 
“ 
http://www.amnesty.nl/zoeken?PHPSESSID=ec55b1e54a01562a2437f 
f17a7440d1a&q=recht+van+het+kind”

Ik overweeg om mijn paspoort in te leveren; wens niet in een land 
te leven waar zulke onmenselijkheden gelegaliseert mogen worden. 
Prioriteiten stellen; er kan geen vrijheid van meningsuiting plaats 
vinden als een mishandeld en getroumatiseerd kind volwassen persoon 
wordt, deze zal nooit een echte vrijheid kennen, maar zal 
dwangmatig gedrag vertonen. Foei!.
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KRITIEK OP JOEGOSLAVIE TRIBUNAAL NIET WELKOM

door Pamela Hemelrijk 

Of Milosevic ‘gewoon zwaar okee’ was, zoals deze advocaat betoogt, is natuurlijk de vraag. Mr. N.P.M. 

Steijnen is duidelijk een supporter van de ontslapene. Maar elke verdachte heeft recht op 

verdediging, en wij zien dan ook niet in waarom dit relaas door de website Indymedia naar de 

vuilnisbak werd verbannen, omdat het niet zou voldoen ‘aan de spelregels voor het posten van 

nieuws’. 

Vandaar dat wij het hier laten volgen, al was het maar bij wijze van het broodnodige tegenwicht voor 

de – op z’n zachtst gezegd selectieve - berichtgeving van de Nederlandse pers in het algemeen en 

Tribunaal-propagandiste Heikelien Verrijn Stuart in het bijzonder. Want dat Barbertje moest hangen 

en dat het Tribunaal daarvoor de strop moest leveren, staat wel vast. Er moest koste wat kost 

bewezen worden dat Servië genocide had gepleegd. Want als dat niet het geval was, zoals boze 

tongen beweren, dan is ons NAVO optreden niet alleen onwettig geweest, maar zelfs misdadig. 

Bovendien zou het Tribunaal dan zijn afgegaan als een gieter en die uitkomst moest tot elke prijs 

vermeden worden. 

De verdachte omstandigheden waaronder Milosevic is gestorven en het uitblijven van elk grondig 

onderzoek daarnaar, spreken in dit opzicht boekdelen. Zijn dood kwam voor het Tribunaal als een 

geschenk uit de hemel en bij zijn ‘zelfmoord’ moeten dan ook levensgrote vraagtekens worden 

geplaatst. Mr. Steijnen heeft hier wel degelijk een punt en het valt niet in te zien waarom hij dat niet 

in het openbaar zou mogen maken. Vooral omdat de pers het weer eens volledig laat afweten en 

blindelings afgaat op het woord van Carla del Ponte. 

 
Wie heeft schuld aan overlijden Milosevic? Milosevic’ dood noopt tot juridische stappen 

tegen betrokken Tribunaal-functionarissen wegens het aan hem opleggen van een wrede 

en onmenselijke behandeling, betoogt mr. N.M.P. Steijnen. 

Milosevic was niet alleen een onwillige verdachte, hij was ook een onwillige patiënt, meent Göran 

Sluiter. De werkelijkheid was anders, namelijk niet Milosevic maar het Tribunaal stond er in zijn 

proces beroerd voor. Jarenlang waren door de aanklagers 

honderden getuigen tegen hem in stelling gebracht, en waren bergen documenten over hem 

uitgestort, maar nog steeds ontbrak tegen hem een zogeheten sound case.

Het werd er voor het Tribunaal nog slechter op toen Milosevic eindelijk aan de beurt kwam om zijn 

verdediging te presenteren. Verslaggevers, vermomd als Tribunaal-aanbidders, hebben het grote 

publiek vakkundig onwetend gelaten van het feit dat Milosevic aan de hand van getuigen een 

ongelooflijke ravage heeft aangericht onder wat nog van de aanklachten over was.
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Op 25 augustus 2005 zag aanklager J. Nice zich genoodzaakt te verklaren dat Milosevic niet langer 

werd vervolgd vanwege de beschuldiging dat hij met geweld naar een Groot-Servië had gestreefd. 

Daarmee lagen de grondslagen van de aanklachten tegen hem definitief aan duigen. Die waren 

immers allemaal gebaseerd op, en onderling verbonden door de centrale beschuldiging dat Milosevic, 

als leider van een criminele organisatie, de vestiging van een Groot-Servië voor ogen had gehad.

Maar de ravage werd al snel nog groter en begon zich als een boemerang tegen zijn westerse 

beschuldigers zelf te keren. Milosevic leverde, opnieuw aan de hand van veelal westerse getuigen, 

krachtige bewijzen dat van een humanitaire noodsituatie in Kosovo, aan de vooravond van de NAVO-

oorlog van 1999 tegen Joegoslavië, geen sprake was geweest; dat de UÇK destijds in Kosovo bezig 

was met een grootscheepse terroristische campagne; dat het internationale terrorisme in Bosnië een 

stevige positie had dankzij jarenlange steun van het Westen; dat de Twin Towers zelfmoordterrorist 

Atta in de jaren ‘90 over een reeks van jaren in Bosnië verblijf had gehouden, en dat Osama bin 

Laden in november 1994 door de Bosnische president Izetbegovic werd ontvangen.

Tekenend voor de positie van de Tribunaal-rechters is dat deze laatste getuigenissen altijd, in een 

onmiddellijke reflex, als ‘irrelelevant’ werden afgehamerd in een kennelijke poging om zulke 

explosieve verklaringen in de kiem te smoren.

Alsof dit allemaal nog niet rampspoedig genoeg was voor de zaak van het Tribunaal, leverden de 

getuigen van Milosevic ook nog het bewijs van het feit dat niet het optreden van het Servische leger 

in Kosovo de Albanezen op de vlucht dreef, maar dat dit voornamelijk een gevolg was van de 

intensieve NAVO-bombardementen en intimidatie van de KLA.

Toen Alice Mahon, die indertijd optrad als lid van de NAVO Parlementaire Assemblee, ten slotte ook 

nog getuigde dat met de NAVO-bombardementen in de oorlog van 1999 de burgerbevolking werd 

geterroriseerd, werd Milosevic enkele dagen later dood gevonden.

Niet Milosevic had dus een motief voor zelfmoord, maar de voor de NAVO werkende Tribunaal-

entourage had een duidelijk motief voor moord. De zaak dreigde, voor de NAVO(-landen), de 

instigators en financiers van het Tribunaal, volkomen uit de hand te lopen.

Eerdere pogingen om Milosevic het zwijgen op te leggen door hem een advocaat op te dringen 

waardoor hij werd verplicht ‘bijzitter’ te worden in zijn eigen proces, waren gestrand vanwege de 

massale weigering van de aangezegde getuigen om onder dergelijke condities überhaupt nog als 

getuige te verschijnen.

Als een van de weinige Nederlanders heb ik diverse malen uitvoerig met Milosevic gesproken. Ik heb 

zelden iemand ontmoet die zo overtuigd was van zijn zaak en van zijn mogelijkheden om te bewijzen 

dat het Tribunaal fout zat. Als iets niet in zijn hoofd opkwam, dan waren dat laag-bij-de-grondse 

intriges om het vege lijf te kunnen redden. Hij had een missie, en daar stond hij voor.

Hebben ‘ze’ Milosevic niet gedood, waartoe overigens, in een setting als de gevangenis alle 

gelegenheid bestond, dan hebben ze hem in elk geval de dood ingejaagd. Het dossier van de 

waarschuwingen, appèls en smeekbeden van organisaties die hem vriendelijk gezind waren, om op te 

houden met zijn leven en gezondheid in de waagschaal te stellen, omvat, over de jaren heen, meer 

dan 200 pagina’s.

In de afgelopen jaren ben ik herhaaldelijk voor Milosevic opgetreden. Zijn dood brengt daar geen 

verandering in, integendeel. Er zullen juridische stappen volgen tegen de betrokken Tribunaal-

functionarissen, rechters zowel als aanklagers, wegens het aan hem opleggen van een wrede en 

onmenselijke behandeling in het kader van het Anti-Folterverdrag.

Een wrede en onmenselijke behandeling door Milosevic, een ziek man die al jaren in acuut 

levensgevaar verkeerde, de noodzakelijke medische zorg te onthouden. Het Tribunaal-circuit heeft 

zich voorzien van immuniteit van strafvervolging. Maar handelingen in strijd met het Anti-
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Folterverdrag gaan daar aan voorbij.

Hij had een missie en daar stond hij voor. Slobodan Milosevic was gewoon zwaar OK.

Mr. N. M. P. Steijnen is advocaat.

7 Reacties op “Zelfs postings op internet worden 
geweerd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

12 Apr 2006 om 11:39 

Dat het proces tegen Milosevic een aanfluiting is geworden, dat is wel duidelijk. 
Milosevic moest hangen, de NAVO kon toch niet fout zijn.

Ik heb nooit begreepn, dat Nederland meedeed aan bombardementen op bruggen en autofabrieken in Servie. 
En toch weinig afkeuring in Nederland. Ik kan me zelfs geen actie herinneren van Femke en Marijnissen. 
Blijkbaar zijn die te druk bezig met onze knuffel-allochtonen.

Een schande die actie tegen Servie….

2.  Anoniem 

12 Apr 2006 om 18:09 

Tegenwoordig gebruikt men geen zichtbare wapens, Tsjechië (waar C. Ponte van oorsprong afkomstig is) is al 
jaren grote exporteurs van electroshock wapens (zie je niets, merk je niets, maar jij krijgt wel een hartanvaal 
en overlijdt ter plekke). Lees Amnesty rapport. Mevrouw C. Ponte heeft een paar jaren geleden in B. Luka (Yu) 
alle personeelsleden ontslagen, ieder die zich niet naar haar schikt, werd ontslagen. Wat verwacht je dan, een 
eerlijk proces????!!!! Wiens agenda ! 
Op J.M. weblog gevonden: 
“Getipt door een USA-email, ging ik via google op zoek naar 
“microwaving Iraq”, en vond 4950 referenties onder “MICROWAVING IRAQ”.

Het blijkt, dat de burgerbevolking van Irak bestookt wordt met 
allerlei soorten straling, varierend van magnetron en scherp 
gebundelde radar straling tot zeer laagfrequente.

De britten blijken dit wapenarsenaal ook al te hebben 
toegepast op het vrouwenkamp van 30.000 vrouwen 
bij Greenham Common.

Als dit soort gedoe niet ophoudt, 
dan betekent dit dat je als burger alleen veilig bent 
als je je doorlopend in een kooi van faraday bevindt - dus 
een soort ruimte- of duikerskostuum.” 
Lees hier verder; 
http://news.antenna.nl/news2www.phtml?newsgroup=antenna.usattacks&msg=3501&step=0

..en over de nieuwe oorlog 2006: 
http://vredessite.nl/nieuweoorlog/2006/

http://www.live.nu/news/index.html

3.  Anoniem 

13 Apr 2006 om 15:36 

Zo zie je maar hoe een tribunaal dat er voor zou moeten zorgen dat er nog enig recht is in deze wereld zelfs dat 
niet in de verste verte kan benaderen…

Voor mij is het zonneklaar dat hij uit de weg is geruimd, omdat anders de beerput van de werkelijke toedracht 
in de Balkan open zou gaan…

En dat stond op het punt te gebeuren.

4.  Anoniem 

13 Apr 2006 om 21:14 

Nato-secretaris-generaal. 
Denkt U eens aan de destijds reeds afgeserveerde CDA-politicus Jaap de Hoop Scheffer en de voormelde 
politieke functie. 
Zie ook http://www.globalresearch/ 
“The truth behind the death of Slobodan Milosovic.”
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Zelfs postings op internet worden geweerd at Klokkenluideronline

5.  Anoniem 

16 Apr 2006 om 23:54 

Het gaat om het westerse belang, het belang van het grootkapitaal. Alles wat hinderlijk subversief is wordt 
geruimd. Na de gewapende roofoverval op de irakese olievelden zit het ned leger nu in afghanistan. Na de 
kruisraketten en de tapijtbombardementen werden ons de vrouwen getoond die nu eindelijk bevrijd waren en 
de burka af mochten doen. De wellicht 100.000 slachtoffers worden doodgezwegen. Er kleeft een beetje bloed 
aan de westerse welvaart. Vroeger hadden we een leger om ons land en ons eigen volk te verdedigen. 
Plundering van de grondstoffen buiten de EU en de USA en arbeid in lage loonlanden , uitbuiting , is voor een 
groot deel basis van de westerse welvaart.

6.  Anoniem 

17 Apr 2006 om 17:14 

Diplomatie. 
Uit het boek- Westerling- (oud commandant Korps Speciale Troepen-)”De Eenling”(uitgeverij Spoor)speciaal 
voor diegenen,waaronder de VVD aanbevolen,die zo achter de uitzending van onze troepen zijn voor de 
handelsbelangen van de City of Londen: 
blz.137 En dat is waar het om gaat:het verschil tussen de soldaat,die zijn dolk uit de schede trekt en de 
scherpte beproeft om een levensgevaarlijk karwei op te knappen en de politicus,die met gemanicuurde vingers 
zijn knipmesje uit zijn foudraaltje pakt om de punt van de sigaar van zijn bloedvijand af te knippen.Het laatste 
is ongetwijfeld een veel ethischer gezicht. 
maar geen commandodolk kan zoveel bloed afdruipen als van een politiek knipmesje.Beziet men ook de 
historische achtergrond van de aanval op Pearl Harbor,die door Roosevelt werd uitgelokt,om Nederlands- Indië 
door Japan te laten bezetten,door de olietoevoer voor het Japanse leger af te snijden,het verleden in het 
Jappenkamp van Ben Bot,de opgetogen stemming van 126 politici,die hun mandaat ver te buiten gaan,dan 
begint men zich toch af te vragen,wat voor soort daar in de Tweede Kamer zit.Zie ook : 
http://achtergeslotendeuren.punt.nl/

7.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 13:12 

” De chef van de geheime dienst trad “vrijwillig” terug om het justitiële onderzoek niet in de weg te staan. En 
vervolgens werd, zoals dat gebruikelijk is bij dit soort gevallen, “whistleblower” Bellasi zodanig geroosterd dat 
hij binnen een week opbiechtte dat P-27 uit een van zijn duimen afkomstig was. De barbecue werd 
geregisseerd door groot-inquisiteur Carla del Ponte, die op het punt stond naar het Vredespaleis in Den Haag te 
vertrekken om daar de post van hoofdaanklager van het Joegoslavië- en Rwanda-tribunaal over te nemen .” 
http://www.stelling.nl/kleintje/337/Portein.htm 
http://www.stelling.nl/followup/lubbers.html ( Karate Bob exit?) 
http://www.stelling.nl/morgenster/archief.html#Schaduwcommando
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Links omarmt paardelul
Gepubliceerd door admin 10 maart, 2006 Geen categoriein . 

ALLES OM NIET ZELF AANSPRAKELIJK TE ZIJN VOOR DE GEVOLGEN VAN DE LINKSE LENTE

door Pamela Hemelrijk 

“Fortuyn sluit PvdA niet uit” onthult het Algemeen Dagblad in een prominent gebracht bericht. Hoe 

zulks? Doen de media, behalve aan waarzeggerij, nu ook al aan spiritistische séances met Gene 

Zijde? Maar nee, het blijkt te gaan om oelewapper Simon Fortuyn, die door Pim zelf een “paardelul” 

werd gevonden. Dezelfde krant die Pim brandmerkte als “charlatan”, “nep-professor” en “narcistische 

relnicht”, bestaat het nu om die onbeduidende paardelul van een broer op te voeren als 

gezaghebbend politiek kopstuk met voorspellende gaven. 

 
Marco Pastors zal zich wel perplex de ogen uitwrijven: niet zijn aanhangers, maar zijn politieke 

tegenstanders lobbiën zich nu suf om LR, in weerwil van de geleden nederlaag, in een machtspositie 

te manoeuvreren. 

Sterker nog: ze verwijten Pastors met zoveel woorden dat hij kiezersbedrog pleegt als hij niet in het 

college gaat zitten; dat hij geen recht doet aan de stembus uitslag als hij dat vertikt! 

En om hun lobby kracht bij te zetten bedienen ze zich waarachtig van een variant op de bêtise die ze 

– volkomen terecht overigens – altijd hebben geridiculiseerd: “Pim Zou Het Zo Gewild Hebben”. Want 

ze weten in hun wanhoop niks beters te verzinnen dan die onnozele hals van stal te halen, die niks 

heeft om prat op te gaan, behalve dan dat hij familie is van die narcistische relnicht/nepprofessor/

charlatan waar ze zo intens de schurft aan hadden. 

Het stokpaardje van Theo van Gogh blijkt ook omkeerbaar te zijn: met vijanden die je zo 

krampachtig aan hun boezem proberen te drukken heb je geen vrienden meer nodig! 

Wat is links toch door en door hypocriet: nou kunnen ze eindelijk met een linkse meerderheid aan de 

slag in Rotterdam, nou kunnen ze eindelijk de Linkse Lente in volle hevigheid laten losbarsten, en nou 

durven ze er niet aan te beginnen! Nou willen ze koste wat kost dat hun politieke aartsvijand ze in 

het college voor de voeten komt lopen, zodat ze niet in hun eentje aansprakelijk hoeven te zijn voor 

de catastrofes die komen gaan. Een soort omgekeerd cordon sanitaire, als het ware.  

Als ik Pastors was zou ik ze van repliek dienen met de beroemde wisecrack van Groucho Marx: Ik Wil 

Voor Geen Goud Lid Worden Van Een Club Die Mij Als Lid Accepteert. Zoeken jullie het zelf maar uit. 

Jullie hebben je door het allochtone volksdeel in het zadel laten tillen; zien jullie nu maar kans die 

allochtone achterban warm te krijgen voor solidariteit, verdraagzaamheid, geweldloosheid, respect, 

bruggenbouwen en De Boel Bij Elkaar Houden. En zien jullie nu maar kans om die achterban (die met 

z’n voorkeurstemmen menig witte PvdA-kandidaat naar een onverkiesbare plaats heeft verbannen, 

zodat zelfs in jullie eigen fractie op een goeie dag de moslims in de meerderheid zullen zijn), om die 

achterban het “wij-zij-denken” uit het hoofd te praten. Veel succes. 

P.S. Oeps! Rectificatie! Pim vond zijn broer Marten, herhaal Marten, een paardelul. Hoe hij over 
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Simon dacht is niet bekend. Maar bij deze bombardeer ik plechtig ook Simon tot paardelul, e.a. onder 

het motto: “Pim zouhet vast en zeker zo gewild hebben”.

3 Reacties op “Links omarmt paardelul”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Soldier of Truth 

11 Sep 2007 om 04:28 

Links? 
Het land verdelen in 2 partijen is landverraad. 
Het heulen met de papisten nog meer. 
Ziet dit artikel: 
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel19/kn1942a.htm 
Waaruit een citaat: 
“Ik vraag me wel eens af of Mat Herben niet bewust in die partij geloosd is om daar tweedracht te zaaien.”

Tweedracht zaaien doet men door dit land te gaan verzuilen in links en rechts. Het is absolute nonsens, en een 
groeiende meerderheid laat zich hier niet meer voor lenen. Heulen met de Rooms Katholieke kerk is niet enkel 
wat Hemelrijk openlijk pleegt te doen, blijkbaar te naïef om te begrijpen dat velen al lang door hebben dat Pim 
Fortuyn vermoord werd door de Rooms Katholieke Kerk om de Contra Reformatie te beschermen tegen lekken 
door Katholieken die te veel weten. John F Kennedy was ook om die reden vermoord, hij begon de Rooms 
Katholieke Maffia op te rollen. Als men John F Kennedy niet vermoord had, zou die ook nog de FBI opgerold 
hebben, en hadden de Branch Davidians mogelijk nog geleeft…

Wordt Hemelrijk betaald door de bankiers van het Vatikaan? 
Zoals daar zijn de Rotschilds en Rockefellers, Fenter-Vlissingen, de Roomse Mat Herben die als ingewijde in de 
Contra Reformatie de Vrijmetselarij als instrument gebruikt om de verdediging van dit land te saboteren? 
Mij is niets daarvan bekend.

Tot nu toe veronderstel ik dat Hemelrijk een “unwilling angent” is, met andere woorden, ze weet niet wat ze 
doet.

2.  Soldier of God 

23 Sep 2007 om 23:00 

Last van Papen-haat Soldier of Truth?

3.  Gladius Dei 
23 Sep 2007 om 23:04 

Die Papen spreken tenminste de waarheid, maar dat kan van bovenstaande inzender (Soldier of Truth) niet 
geheel gezegd worden…
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NRC rectificeert artikel over wonderpil
Gepubliceerd door admin 4 maart, 2006 in Media. 

NU OP NRCOMBUDSMAN: NIEUW LEZERSBEDROG BIJ NRC

Lees nu hoe ‘journalist’ Wim Kohler het verschijnsel lezersbedrog van een geheel nieuwe dimensie 

voorziet op de site nrcombudsman.

1 Reactie op “NRC rectificeert artikel over 
wonderpil”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 12:42 

Het zou me wel zo correct lijken, als het NRC ZELF eea corrigeerde. 
nu lijkt het alsof het wel in orde is.  
Van een kwaliteitskrant zou ik dat wel mogen verwachten.

Overigens vorige week heeft het Amerikaanse FDA Sanofi de goedkeuring onthouden voor de 
“wonderpil” (roken en obesity) tw Accomplia.  
Gelukkig is het FDA kritischer dan het NRC.

URL: http://www.pharmaceutical-business-review.com/article_feature.asp?guid=AD697F9A-D064-4B20-BEB6-
9C5BE1DF814C
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Enschede 5 jaar na de vuurwerkramp
Gepubliceerd door admin 9 februari, 2006 Geen categoriein . 

SLACHTOFFERS NIET WELKOM OP SYMPOSIUM

door Pamela Hemelrijk 

Talloze bestuurders, hoogwaardigheidsbekleders, wetenschappers en ‘relaties’ zijn uitgenodigd voor 

een groot wetenschappelijk symposium over de vuurwerkramp, dat op 28 februari in Enschede wordt 

gehouden. Alleen de slachtoffers zelf, die mogen er van de Belangenvereniging Slachtoffers 

Vuurwerkramp Enschede (BSVE) niet bij zijn. Een belangenvereniging die haar eigen leden weert; 

hoe vindt u die? 

 
De organisatie van het symposium is door de BSVE toevertrouwd aan het technisch adviesbureau 

MSNP, oftewel Bas van den Heuvel (ex-student bedrijfskunde) en Dave Broers (student technische 

natuurkunde). Dit tweetal deed aanvankelijk onderzoek in opdracht van de gedupeerden, maar werd 

later ?meer en meer gegrepen door de wetenschappelijke uitdaging die de analyse van de ramp bleek 

te zijn?. Oftewel: de twee half afgestudeerde jongelui bouwden mooie contacten op met de 

Commissie Oosting, die grote belangstelling toonde voor hun activiteiten, en zelfs af en toe een 

bezoek bracht aan hun laboratoriumpje. De conclusies van hun ?unieke onderzoek? bleken dan ook (?

mede dankzij enige ruggespraak?!) vrijwel perfect overeen te komen met de bevindingen van de 

commissie Oosting. 

De Stichting Steunpunt Vuurwerkramp, die vreest dat de onderste steen nog lang niet boven is (er 

zijn sterke aanwijzingen dat er op het terrein van SE Fireworks militaire explosieven hebben gelegen, 

mogelijk zelfs een partij afgekeurde AP-23 landmijnen) is perplex over de gang van zaken. 

Voorzitster en gedupeerde Anne Kroon kreeg van Van den Heuvel te horen dat het symposium niet 

toegankelijk is voor de getroffenen, omdat zij niet tot de doelgroep behoren: ?Op de bijeenkomst 

willen wij met professionals enerzijds terugkijken op 5,5 jaar belangenbehartiging en aandacht voor 

de getroffenen en anderzijds een ordening aanbrengen in de informatie over de ramp?, orakelt de ex-

student er in zijn email op los. ?Dit overzicht zal voor jullie overigens weinig nieuws bevatten. Maar 

belangrijker is dat de toon en vorm is afgestemd op de doelgroep van de bijeenkomst. Deze 

doelgroep heeft een grotere tot grote emotionele afstand tot de feitelijke ramp, en een sterk van de 

werkelijk getroffenen afwijkend referentiekader?. 

Als pleister op de wonde wordt er op 1 maart een ?informele? bijeenkomst georganiseerd voor de 

BSVE-leden met hun afwijkend referentiekader. Daar moeten ze het dan maar mee doen. Bij het 

symposium zelf zal er volgens Bas van den Heuvel nauwlettend op worden toegezien dat er geen 

onbevoegden binnenglippen. Hij gewaagt zelfs van ?ge?niformeerde bewakingsdiensten bij de 

ingang? en ?preventief fouilleren?. Enfin, voor zover de slachtoffers van de vuurwerkramp nog niet 

parano?de waren, zijn ze het nu.  

Zie ook eerder bericht op deze site Landmijnen oorzaak vuurwerkramp.
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Update neef-nicht huwelijk
Gepubliceerd door admin 1 februari, 2006 in Politiek. 

HET MOCHT ALTIJD AL!

Door Pamela Hemelrijk 

Een verbod op huwelijken tussen neef en nicht heeft in Nederland nooit bestaan, zei minister 

Hoogervorst in 2003 in antwoord op kamervragen. En verdomd: dat blijkt waar te zijn. Artikel 88 van 

het oude burgerlijk wetboek verbood van alles en nog wat, maar niet het huwelijk tussen neef en 

nicht. 

V??r 1970 waren alle verbintenissen tussen bloedverwanten tot en met de derde graad verboden. 

Dus je mocht niet trouwen met je vader/moeder (1e graad), broer/zuster (2e graad), of oom/tante 

(3e graad). Daarnaast was het expliciet verboden te trouwen met je oud-oom of oud-tante (alsof 

iemand ooit zou willen trouwen met de zuster van zijn grootmoeder, vooropgesteld dat die ?berhaupt 

nog in leven is), en trouwen met je zwager of schoonzuster mocht ook niet (n?g onbegrijpelijker, 

want die twee hebben genetisch niets maar dan ook niets met elkaar uitstaande). Maar over neven 

en nichten geen woord. Het tekent de volstrekte willekeur van onze wetgeving. 

 
Gek genoeg was er in die wetgeving ook een ontsnappingsclausule ingebouwd: om het verbod te 

omzeilen kon je bij de koning(in) dispensatie aanvragen, die ? als ik Hoogervorst geloven mag - 

vrijwel altijd werd verleend. Of op die manier ook huwelijken tussen vaders en dochters of broers en 

zusters zijn gelegaliseerd (laat staan huwelijken tussen oudooms en achternichten) heb ik niet 

kunnen achterhalen. Maar 3e graads verwanten konden er ? met dispensatie - lustig op los trouwen. 

Anton Mussert was bijvoorbeeld in alle eer en deugd gehuwd met zijn tante, om maar een 

dwarsstraat te noemen. 

Waarom die dispensatiemogelijkheid, vraag je je af. Ik zou zeggen: ?f je verbiedt trouwen met ooms 

en tantes wegens gevaar voor de volksgezondheid, ?f je verbiedt het niet, omdat het geen kwaad 

kan. Maar je laat het niet van het ochtendhumeur van de kunnegin afhangen. (Tenzij de Majesteit 

zich bereid verklaart om Persoonlijk de zorg op zich te nemen voor de gehandicapte kinderen die het 

gevolg zijn van Haar Doorluchtige Toestemming. Maar dat zie ik Haar nog niet zo ??ntweedrie doen.) 

Ik kan dan ook maar ??n reden bedenken voor die ingebouwde ontsnappingsclausule: namelijk dat 

trouwen binnen de familie een bij uitstek adellijke traditie is. Koninklijke bloedverwanten werden 

bijna standaard aan elkaar uitgehuwelijkt, om te voorkomen dat het familiebezit uiteen zou vallen. 

William and Mary waren neef en nicht, en vrijwel alle Europese vorstenhuizen waren door inteelt met 

elkaar vervlochten. Erfelijke ziektes als hemofilie (en niet te vergeten van krankzinnigheid) waren 

daar dan ook aan de orde van de dag. 

Kortom: inteelt voorkomen was allemaal goed en wel, maar een absoluut en ondubbelzinnig verbod 

zou de aristocratie teveel in de wielen rijden. Dus werd er een achterdeurtje open gelaten, en de 

sleutel daarvan werd overhandigd aan de Majesteit. Als u een betere verklaring heeft voor die 

onzinnige dispensatieregeling, dan hoor ik het graag. 
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Deze wetgeving is in 1970 ingrijpend gewijzigd. De hervorming was het geesteskind van prof. J.C. 

van Oven, Leids hoogleraar in het Romeins Recht, die in het kabinet Drees III een blauwe maandag 

minister van Justitie is geweest (van februari tot oktober 1956, om precies te zijn), omdat de zittende 

minister (Donkers) onverwacht de pijp uit was gegaan. Hij zette ons huidige huwelijksrecht op poten, 

dat o.a. gericht was op een betere rechtsbescherming van de gehuwde vrouw, en tot vandaag 

voortleeft als de ?Lex Van Oven?.  

Aan genetica had deze rechtsgeleerde echter geen boodschap, zo te zien. Want onder de huidige 

wetgeving is alles toegestaan, behalve dan huwelijken tussen ?verwanten in de opgaande of 

neergaande lijn? (in gewoon Nederlands: je mag niet trouwen met je moeder of je grootmoeder, en 

ook niet met je dochter of je kleindochter), en huwelijken tussen broer en zuster. De Koningin komt 

er niet meer aan te pas; nu is het de minister van Justitie die ontheffing kan verlenen. Maar dat geldt 

alleen voor broers en zusters die door adoptie familie van elkaar zijn geworden. 

Zo ziet u maar: wat vandaag bloedschande is, kan morgen ineens bon ton zijn. ?t Hangt er maar net 

van af wat de boven ons gestelden het beste uitkomt. 

Maar mijn theorie dat de versoepeling van ons huwelijksrecht verband hield met de moslimimmigratie 

blijkt dus bij nader inzien niet houdbaar te zijn. (Ik neem dan ook bij deze mijn insinuatie terug. 

Want zelfs ik kan niet geloven dat minister van Oven reeds in 1956 rekening hield met de 

gezinsherenigingsgolf van de jaren zeventig. Zo parano?de ben ik nou ook weer niet.) 

Maar het kwam wel goed uit, want het bespaarde de overheid een enorme hoop gezeik. Wat had men 

anders aan gemoeten met al die Marokkaanse en Turkse meisjes die als slavinnen aan hun oom 

worden uitgehuwelijkt? De administratieve rompslomp zou niet te overzien zijn geweest, en de 

koningin zou zijn bedolven onder de ontheffingsverzoeken. Bovendien kon dan de onderdrukking van 

moslimvrouwen niet meer onder het vloerkleed worden geveegd, en daar werd nou juist krampachtig 

over gezwegen.  

Dat zwijgen werd zelfs ge?nstitutionaliseerd door de draconische antidiscriminatie-wetgeving: vrijwel 

niemand durfde over de moslimcultuur ?berhaupt een uitspraak te doen, want voor je het wist had je 

een strafvervolging wegens racisme aan je broek. Welke criteria daarbij werden gehanteerd was 

volslagen duister. Janmaat is als crimineel veroordeeld wegens de slogan ?vol is vol?. Sindsdien is die 

term gebezigd door diverse hoogwaardigheidsbekleders, en laatst zag ik hem zelfs als kop in de 

Volkskrant staan. Geen haan die ernaar kraaide. En dat allemaal onder dezelfde wetgeving. 

Daar ligt nou een mooie kluif voor de commissie Gelijke Behandeling, zou men zeggen. Maar die 

zwijgt over deze barbaarse rechtsongelijkheid als het graf, en concentreert zich op Marokkanen die 

geweigerd worden in disco?s. Dat de een vrijuit gaat terwijl de ander voor datzelfde delict in de nor 

wordt gegooid, dat deert de commissie niet. Maar dat een Marokkaan soms een avondje disco 

misloopt, daarover schreeuwt zij moord en brand. 

Ondertussen zitten we door al dat abominabele juridische broddelwerk nu wel met de gebakken 

peren Huwelijken met ooms en neven komen veelvuldig voor in Turkse en Marokkaanse families. Hoe 

frekwent, dat weten we niet, want dat mag in de statistieken niet worden bijgehouden. Maar in elk 

geval zo frekwent dat een allochtoon kind inmiddels twee keer zoveel kans loopt jong te overlijden als 

een autochtoon kind. Een half procent van de Nederlandse kinderen wordt geboren met een erfelijke 

aandoening. Bij een neef en nicht huwelijk verdubbelt die kans tot 1 procent, en Turks/Marokkaanse 

mensen, die regelmatig binnen de familie trouwen, zitten nu al op een kans van 2 a 3 procent. Dit 

blijkt allemaal uit een onderzoek van prof. Dr. Martijn Breuning, klinisch geneticus aan de universiteit 

Leiden. Voor het geval u me niet gelooft. 

Het behoeft geen betoog dat de kans op genetische afwijkingen per generatie groter wordt, zeker 

binnen een relatief kleine en ge?soleerde gemeenschap als het Turks/Marokkaanse volksdeel in 

Nederland. Een huwelijk tussen een neef en nicht is ??n ding, maar wat als de partners zelf ook al het 

produkt zijn van een huwelijk tussen neef en nicht? Dan wordt de kans op erfelijke ziektes in het 

kwadraat verheven, als het ware. En als h?n kinderen ook weer met hun neefjes en nichtjes of ooms 

en tantes trouwen is het leed helemaal niet meer te overzien, naar gevreesd moet worden.  

?t Is een zonderlinge situatie geef toe: vroeger, toen inteelt hier slechts sporadisch voorkwam (en 

dan nog hoofdzakelijk onder aristocraten), hadden we wetten die het verschijnsel binnen de perken 

hielden. En juist nu het een probleem van formaat dreigt te worden zijn die beperkingen opgeheven! 
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Hoogervorst gaat er niets aan veranderen: hij vindt een verbod op huwelijken tussen neef en nicht ?

buiten proportie?. Over huwelijken met ooms en tantes laat hij zich niet eens uit..  

Dat belooft wat voor de toekomst. Als u het mij vraagt krijgt de toch al zwaar verloederde 

gezondheidszorg in dit land er straks een gigantisch probleem bij. 

7 Reacties op “Update neef-nicht huwelijk”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 12:08 

Quote: “Maar mijn theorie dat de versoepeling van ons huwelijksrecht verband hield met de moslimimmigratie 
blijkt dus bij nader inzien niet houdbaar te zijn.”

Bedankt voor het opzoeken. Knap stukje werk. Persoonlijk was ik eerder te vinden voor het complot denken. De 
reden daarvoor is waarschijnlijk dat ik liever heb dat er een slimme strategie achter een beleid zit, dan dat het 
tot stand komt door iemand die niet verder kijkt dan zijn/haar neus lang is. Blijkbaar wil ik nog steeds geloven 
dat politici slimme mensen zijn die het beste met ons voor hebben. De praktijk leert mij steeds meer dat het 
merendeel een stelletje profiteurs zijn, die niets anders dan hun eigen belang dienen. 
Het doet mij dan ook deugd dat er nog mensen zijn (zoals jullie) die het hart op de juiste plaats hebben. Dat 
geeft de burger moed.

Sander

2.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 14:41 

Gebeurde het voormelde ook niet bij de Rothschild’s om het kapitaal bijeen te houden?

3.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 14:53 

Ik bedenk me ineens iets: waarom is wetgeving die reeds in 1956 was gefabriceerd pas in 1970 van kracht 
geworden? Ik weet dat het effe tijd kost om een wetsontwerp langs alle bevoegde instanties te loodsen, maar 
14 j??r? Lag het wellicht in een bureaula te schimmelen, en heeft men het in 1970 dankbaar uit de 
mottenballen gehaald, om niet te hoeven optreden tegen die wassende stroom allochtone inteelthuwelijken? Ik 
voel de oude achterdocht toch weer knagen, somehow. Groeten Pamela.

4.  Anoniem 

2 Feb 2006 om 13:49 

Blijft ook nog de vraag wie verantwoordelijk was voor die wijziging. Was dat Polak? Ik vond het volgende:

Polak: Bracht in 1969 wetten tot vaststelling van de boeken 1 (familie- en personenrecht) en 4 (erfrecht) van 
het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot stand. Boek 1 van het N.B.W. wordt in 1970 ingevoerd.

Gaat het hier over? Ik heb nog gezocht bij Roolvink, maar het enige dat mij daar opvoel was: Bracht in 1969 de 

Nota buitenlandse werknemers uit. Wat dat dan ook mag inhouden. :-)  

Sander

5.  Anoniem 

3 Feb 2006 om 11:11 

Vermakelijk stuk. 
Dit bewijst idd het juridische broddelwerk in het land. 
Blijkbaar missen de betrokken juristen het gezonde verstand.

Wat gaat er dan nog meer fout, als deze lieden de wetgeving/ rechtsgang bepalen ??

6.  Anoniem 

10 Feb 2006 om 18:17 

en nog steeds weet je niet waar je over praat. zie mijn reactie op jouw vorige stuk!!

7.  Anoniem 

18 Okt 2006 om 09:03 
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Poelmann van den Broek

Zolang de foute tuchtrechter raad van disicipline Arnhem Winfried M. Poelmann “Recht” spreekt is en blijf deze 
vorm van rechtspraak een zooitje

Zelfs in het “terroristenproces” heeft de verdachte recht op inzage processtukken.  
Poelmann onthoudt mij processtukken. Poelmann’s vakbroeders en -zusters in de raden van discipline treden 
niet tegen Poelmann op. 

Ondanks mijn dringend verzoek aan deze Edele Tuchtrechter worden mij tot op de dag van vandaag stukken 
niet toegezonden.
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« Defensie liegt over aantal landmijnen NRC Ombudsman wordt weer actief »

De Leugen Regeert presenteert ‘onderzoek’
Gepubliceerd door admin 14 januari, 2006 in Media. 

EN WEER ROEPEN DE MEDIA:”WIJ ZIJN ONTZETTEND BETROUWBAAR!”

Hoe reageert u als u in een vliegtuig zit en direct na het opstijgen klinkt uit luidsprekers de 

boodschap: “De piloot van dit toestel is buitengewoon betrouwbaar! 96,2% van alle mensen die ooit 

met hem zijn meegevlogen hebben expliciet verklaard dat ze het volledige vertrouwen hebben in de 

bekwaamheid en de betrouwbaarheid van deze piloot!” 

U zou tegen uw voorhoofd tikken als u althans niet woedend verhaal haalt bij de directie van de 

betreffende luchtvaartmaatschappij. Toch doen de ‘media’ precies hetzelfde, nu al voor de tweede 

keer binnen een jaar. Het alarmerende is dat ze om hun eigen ‘betrouwbaarheid’ te onderzoeken 

beide keren gebruik hebben gemaakt van hetzelfde onderzoeksbureau De Vos en Jansen dat op zijn 

eigen website het krantenconcern PCM vermeldt als een van zijn grote vaste klanten. 

 
Hoezeer moeten de media in paniek zijn als ze het nodig achten de burger met gefalsificeerde en 

gemanipuleerde onderzoeken te wijzen op hun eigen ‘betrouwbaarheid’? Felix Meurders, de 

presentator van De Leugen Regeert, zei aan het begin van de uitzending waarin het ‘onderzoek’ werd 

gepresenteerd: “We hebben een onderzoek gedaan naar het vertrouwen in de media. Als je de 

uitslagen ziet denk je: hoezo ‘de leugen regeert?’” Deze Felix Meurders is, zoals eerder op deze site 

werd onthuld, een corrupte zakkenvuller en wel de laatste die zich zou moeten kunnen uitlaten over 

de betrouwbaarheid van de media. 

Het betreffende bureau De Vos en Jansen kwam eerder onder onze aandacht toen het bij gelegenheid 

van de verschijning van het dagblad Trouw als tabloid ook al met een onderzoek kwam waaruit zou 

moeten blijken dat de Nederlanders ‘de media’ enorm betrouwbaar vinden. Met details over de 

inhoud en de geloofwaardigheid van het onderzoek zelf zullen we u niet lastig vallen. U kunt het zelf 

lezen op de site van De Leugen Regeert.

4 Reacties op “De Leugen Regeert presenteert 
‘onderzoek’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 15:23 

Wie neemt de media nou nog serieus? Het is toch hetzelfde als je naar Wouter Bos zit te kijken met z?n vrome 
mediageile bekkie? Je w??t dat hij liegt, je z?et dat hij liegt. Alleen hij denkt dat niemand ziet dat zijn neus 
bijna reikt tot in de huiskamers van het Nederlandse kijkvolk, onze Neerlands Pinokkio van de Partij voor de 
Allochtoon. 
Uiteraard bekijk ik de media, om te zien wat voor onzin ze dag in, dag uit verkopen. Immers, je moet weten 
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De Leugen Regeert presenteert ‘onderzoek’ at Klokkenluideronline

wat de tegenpartij nu weer probeert te slijten aan het ?domme? volk van Nederland. 
Kijk goed om je heen, bekijk de werkelijkheid zoals die werkelijk is en laat de Grote Leugen van Medialand links 
liggen, daar waar het hoort. 
De Leugen regeert in Medialand. Het volk op straat weet beter en die zal uiteindelijk met de verkiezingen de 
waarheid wederom presenteren.

2.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 22:34 

Een land  
dat haar grote steden in rap tempo ziet 
veranderen in islamitische bolwerken, 
kerken getransformeerd worden tot moskee?n, 
scholen allang niet meer veilig zijn en zowel docenten als 
(fatsoenlijke) leerlingen zeer op hun tellen moeten passen, 
islamcriticasters het loodje leggen, dan wel zwaar bewaakt 
door het leven moeten gaan, 
gezondheidszorg en energievoorzieningen in handen zijn gekomen van  
gewetensloze winstbejagende multinationals, 
waar de multiculturele droom plaats heeft gemaakt voor 
een nachtmerrie die zijn weerga in de Nederlandse geschiedenis 
niet kent met een plot die zelfs Kafka zou hebben doen watertanden,

in zo’n land moeten de burgers wel een groot vertrouwen hebben in de  
media anders had het nooit zo ver kunnen komen…

http://83.217.81.18/pim-fortuyn-nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=42811

3.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 16:56 

snap niet goed wat allochtonen met onze media te maken hebben, niet meer dan valselijk beschuldigdt te 
worden. 
Dat er gelogen wordt lijkt me duidelijk, alleen dat is niet van deze tijd maar gaat al eeuwen terug. 
Erger is het feit dat zo weinig mensen dit schijnen te zien en dus weten. 
Zet het voort en niemand is dom alleen onwetend

4.  Anoniem 

5 Apr 2006 om 14:04 

Hier is een leugen die door de politiek is verspreid over de aanslagen op 9-11.

http://video.google.com/videoplay?docid=-5137581991288263801&q=loose+change

Het zijn gewoon een stelletje clowns en willen alleen een eigen progamma’tje doorvoeren. 
Wij zijn niet meer als de muppetshow en zij zijn de touwtjes waar ze aan trekken. 
Vraag je ook eens af waarom deze video nooit is vertoond op journaal of kranten. 
Alleen het brainwashen over de slechte buitenlanders en terroristen.
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De geheime onderzoekers van de peilingen
Gepubliceerd door admin 5 december, 2005 in Politiek. 

WIE ONDERZOEKEN DE BETROUWBAARHEID VAN ONZE OPINIEPEILINGEN?

Door Pamela Hemelrijk 

Dat de peilingen worden gemanipuleerd, dat wisten we al, maar nu zeggen de peilingbureau?s het 

zelf ook, zij het dan om hun concurrenten onschadelijk te maken. Het NIPO claimt dat Maurice de 

Hond de kluit belazert, en vice-versa. 

Derhalve heeft de MOA, de branchevereniging van marktonderzoekbureau?s, een ‘commissie van 

wijze mannen’ opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van 

peilingbureau?s. Daartoe zijn drie hoogleraren aangezocht uit Enschede, Amsterdam en Nijmegen, zo 

meldt een persbericht. De namen van deze wetenschappers worden echter niet genoemd. Wie zijn die 

controleurs? Of is dat geheim? 

 
Goed geraden. Dat mogen wij niet weten. ?Geachte mevrouw Ruimwijk? antwoordt ene Van Slooten 

van de MOA, ?Het is het beleid van de MOA dat zij geen namen van de leden van commissies bekend 

maakt gedurende de werkzaamheden van deze commissies. Daarmee wil de MOA bereiken dat de 

commissies een onafhankelijk rapport (kunnen) uitbrengen aan het bestuur van de MOA.? 

Geachte mijnheer Van Klooten. Mag ik u erop wijzen dat dit beleid juist elke controle op de 

onafhankelijkheid van deze onderzoekers onmogelijk maakt? Ze kunnen wel alledrie op de pay-roll 

van het NIPO staan, for all we know. U kunt toch niet in ernst van ons verwachten dat wij blindelings 

vertrouwen op het oordeel van drie scheidsrechters, als wij niet eens mogen weten wie dat zijn? Ik 

dacht dat alleen krakers en bivakmutsen zich in anonimiteit hulden. Maar het is nu ook een rage 

geworden onder ambtsdragers, beleidsmakers en wetenschappers. Vindt u het gek dat wij, gewone 

burgers, beginnen te vermoeden dat de machinaties van onze bureaucraten het daglicht niet kunnen 

velen? Hoogachtend, mevrouw Ruimwijk. 

U raait het al: geen antwoord op gehad.

5 Reacties op “De geheime onderzoekers van de 
peilingen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Koldertrol 
11 Dec 2005 om 13:13 

Iedereen wist eigenlijk al, dat de Hondt c.s. aan politieke marketing deden….in andere landen (de VS voorop!) 
is dit schering en inslag waar het opiniepeilingen betreft: wat valt erover te zeggen…business as usual?
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De geheime onderzoekers van de peilingen at Klokkenluideronline

2.  Anoniem 

2 Jan 2006 om 20:52 

Mogelijk dat ??n van de hoogleraren Edward Groenland is die…al jarenlang op de payroll staat van een 
‘ambitieus’ marktonderzoekbureau te Rotterdam…De MOA en haar ‘vakblad’ kun je zien als het PR-orgaan van 
de grotere (veelal nationale) spelers in de markt- en opinieonderzoekbranche…Het basisprobleem van alle 
spelers in deze branche blijft natuurlijk dat zij binnen het spanningsveld van ‘onderzoek’ en ‘ondernemersschap’ 
hun ‘onderzoeksresultaten’ moeten presenteren c.q. verkopen…De overheid is een gewilde klant, zo is bijv. de 
RVD een zeer grote opdrachtgever van ‘onderzoek’ (veelal naar hoe men ‘beleid’ moet ‘communiceren’)…Het 
punt blijft dat men deze onderzoekbrueau’s altijd kritisch moet benaderen, vooral omdat hun eerste belang hun 
eigen (kruideniers)belang is…

3.  Anoniem 

14 Jun 2007 om 15:30 

DE STAAT=ZIEK 
MENIG STAD IS ZIEK 
IVM VERHANGGLIJDENDE CURVE VAN WELKE STATISTIEKEM

4.  Anoniem 

14 Jun 2007 om 15:30 

BOVENSTAAND BERICHT KWAM VAN BOBOIECK@HOTMAIL.COM

5.  Anoniem 

14 Jun 2007 om 15:31 

BOVENSTAAND BERICHT KWAM VAN BOBPIECK@HOTMAIL.COM
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Exit Charles Groenhuijsen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Wolffensperger voor de derde keer in belangenconflict De geheime onderzoekers van de peilingen »

Exit Charles Groenhuijsen
Gepubliceerd door admin 2 december, 2005 in Media. 

NOS JOURNAAL NA ONTSLAG GROENHUIJSEN: BIG BROTHER IN HILVERSUM

UPDATE 

Volgens de Volkskrant van 10 december werd de casus belli in het ontslag van Charles gevormd door 

een email die hij stuurde aan Hans Laroes. Hierin sprak hij van de ‘bijklus-gestapo’ omdat hij van 

Hans niet mocht bijklussen. Totaal ongeloofwaardig natuurlijk, dat een enkele email de reden vormt 

voor het ontslag. Opvallend is dat in het hele lange Volkskran-stuk met geen woord wordt gerept 

over de politieke voorkeuren van Charles, in casu zijn opmerking over Wilders. Daar zal de pijn dus 

wel zitten.

Het is nauwelijks te bevatten, maar enkele maanden na de commotie rond de nieuwe functie van 

Charles Groenhuijsen bij het NOS Journaal is de man er alsnog uitgeschopt. En dat terwijl de 

conflicten van deze zomer (over geld, huizen in Amerika, arrogante opmerkingen richting collega’s en 

sympathieen voor ‘nieuwe politici’ als Geert Wilders) juist opgelost leken! De hele zompige affaire 

kwam toen aan het rollen door een interview dat Groenhuijsen gaf aan HP/de Tijd. Hoe het ook zit, 

het NOS Journaal begint zo langzamerhand nog erger te worden dan Big Brother, ook door die 

hoofdredacteur die met zijn hippe bril en al met zijn nieuwslezeressen loopt te vozen. Is er een 

duidelijker bewijs voorhanden dan deze gang van zaken voor de complete ineenstorting van de 

publieke omroep? Volgens Prive zijn Hans Laroes en zijn neukertje van het Journaal trouwens al weer 

uit elkaar. 

Deze website berichtte reeds eerder over ‘Charlesgate’ waarbij werd geconcludeerd dat er in ons land 

sprake is van een soort inquisitie tegen journalisten die zich weigeren te schikken naar de terreur van 

de lobby VARA-VPRO-Volkskrant-NOS Journaal-NRC Handelsblad.

40 Reacties op “Exit Charles Groenhuijsen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

30 Nov 2005 om 13:50 

Als Wolffensberger het pikt, dat hij een “smerige crimineel” wordt genoemd, dan zal die Wolffensberger ook 
wel een crimineel zijn.

NB IK vind dit wel een aardige beschrijving van Wolffensberger. Ik ken die man niet, maar de beschrijving is 
duidelijk: 
“u bent een smerige schande voor de rechtsstaat, een abject en medelijkwekkend monster en daarnaast ook 
nog een schraperige zakkenvuller die de integriteit van de journalistiek… “
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2.  Anoniem 

30 Nov 2005 om 15:39 

Is Kat gek geworden?

3.  Anoniem 

30 Nov 2005 om 19:05 

Kat is op zijn minst wanhopig en op zoek naar aandacht. Maar ach, we hebben miljoenen singles in Nederland 
die hetzelfde hebben.

4.  Anoniem 

30 Nov 2005 om 21:38 

Wolffensperger richt met zijn handelen de Raad voor de Journalistiek definitef te gronde. Ik snap niet dat zijn 
collega’s dat toestaan - een overtuigender bewijs van de perversiteit van de RvdJ is namelijk nauwelijks 
denkbaar.

5.  Anoniem 

1 Dec 2005 om 16:02 

Micha. Complimenten met jouw moed. In Nederland zijn mensen geneigd om verstandig te zijn. Zo alleen 
kunnen ze rationeel hun Eigen -IK beschermen. Er zijn weinig mensen die de weg van de meeste weerstand 
durfen te kiezen. Want dat kan hen schaden en met de grijze massa mee levert vaak bescherming op. Jij blijft 
dicht bij jezelf omdat je ??n van de weinigen bent die s?chtends in de spiegel wil kunnen kijken met de emotie ,
dat wat je doet ook dicht bij je eigen persoon is. De eeuwige lafaards denken slim te zijn om als een 
“veroordeler van het andere “door het leven te gaan en vooral maar niet de strijd te kiezen. Als jij dat ook zou 
doen,zou je ziek worden van jezelf. De rationelen , meelopers en onderduikertjes hebben dat principe al lang 
overboord gegooid. Of je nou gelijk heb of niet : Jij blijft de moeilijkste weg kiezen en zegt waar jij je gelukkig 
mee voelt. Daarom ben jij gelukkiger dan die 15 miljoen anderen die hun salaris en hypotheek betaling het 
belangrijkste in het leven vinden. Moed is dom voor hen. Nederland is een ophoping van gemiddelden geworden.

6.  Anoniem 

1 Dec 2005 om 16:16 

Sorry.Bovenstaande is van Super-F

7.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 08:12 

Die FOTO van Wolffensberger dat zegt toch genoeg ? 
Het is een gespannen, gefrustreerde lullo.

Echt iets voor de RvJ…… 
Succes !

8.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 09:35 

Als Micha Kat zichzelf is , schrijft er altijd iemand de woorden : IS kAT GEK GEWORDEN ? Ik weet zeker dat dit 
zo een grijze trutje is die gecalculeerde berichtjes schrijft in een krantje. Jan gemiddeld Doorsnee is de naam. 
groet Super-F

9.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 10:27 

Natuurlijk is dit van Super-F. Die F staat voor Fan. Super Fan, met andere woorden.

10.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 10:29 

Maar Kat is ook gek geworden, of wist je dat niet?

11.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 15:56 

Geachte mevrouw, meneer, of laffe anoniem(?),

Reeds eerder heb ik u gevraagd, ons mede te delen, waarom naar uw mening Micha Kat gek zou zijn. Er lijkt 
gerede twijfel te mogen bestaan, om uw opmerking niet (langer) serieus te hoeven nemen. Volgens mij is Kat 
niet gek, en mogen hem zeker enige pluimen op zijn hoed gestoken worden. Ook wanneer u zijn meningen en 
handelwijze niet zou waarderen, Kat stelt zich ongedwongen kwetsbaar op, en hij publiceert met open vizier. 
Het heeft er alle schijn van, dat het u slechts om een ordinaire scheldpartij is te doen. Kat neemt risico?s, door 
onheus gedrag, veelal van de corrupte elite, m.i. terecht aan de kaak te stellen. 
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Exit Charles Groenhuijsen at Klokkenluideronline

Wanneer u niet beter kunt, het zij u vergeven. Maar dat u uw identiteit niet (controleerbaar) vermeldt, zou wel 
eens kinderachtig en laf genoemd kunnen worden. Ik begrijp uw bijdrage niet, en dat vind ik jammer. 

Sam Broersma 
Zoutelande

12.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 16:57 

De heer Boersma heeft een akefietje met de belastingen gehad en nu moet heel Nederland boeten. Kat heeft 
een akefietje met de NRC gehad en nu moet die krant boeten. Begrijpt u hem? Plotseling zijn ambtenaren 
corrupt, deugen journalisten en hoofdredacteuren bij de NRC niet. De frustratie die ontstaat na een conflict is te 
begrijpen, maar de vermeende kruistocht tegen het “onrecht en het kwaad” moet wel in dat (gekleurde) licht 
worden bezien.

13.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 18:34 

Geachte onbekende,

Het mag duidelijk zijn, dat u in ieder geval mijn casus niet kent, en dat u zelfs niet goed kunt lezen. Zo is mijn 
naam Broersma en geen Boersma. Om in uw beeldspraak te blijven, lijkt u het (gekleurde) licht nog niet te 
hebben gezien. Ik wil u niet kwalijk nemen, dat uw kennis over de feitelijke situatie in bestuurlijk Nederland 
kennelijk (te) beperkt is, wanneer u spreekt over een vermeende kruistocht tegen het onrecht en het kwaad. U 
lijkt geen oog te hebben voor, of niets af te weten van de tienduizenden slachtoffers van misdadig 
overheidsgeweld in Nederland. Mijn inspanningen tegen een crimineel politiek Den Haag, en de inspanningen 
van Kat, kunnen er wellicht toe bijdragen, dat de rechtspositie van iedere Nederlander (dus ook de uwe) minder 
riskant wordt, of wordt verbeterd. Ik reken het u zeker niet aan, wanneer uw kennis ontoereikend zou zijn, om 
mij te begrijpen. Ik vind het wel jammer, dat u uit de anonimiteit (die u nota bene door Kat geboden wordt), 
wat ongefundeerde kreten op deze website hebt gedeponeerd. Ik zou op deze site graag van u willen 
vernemen, wat uw drijfveer voor uw in feite toch minder vriendelijke reactie is. Ik blijf u welgezind. Zoals ik 
eerder al op deze site bekend heb gemaakt, schrijf ik thans aan mijn boek ?Hare Majesteits leugens regeren?. 
Al mijn harde beschuldigingen zijn gedekt door schriftelijke documenten, welke documenten door de door mij 
beschuldigden zelf zijn geproduceerd. Hoe kunt u schrijven, dat heel Nederland moet boeten, omdat ik een 
akefietje met de belastingen heb (uw woorden), terwijl ik mij serieus inspan voor een eerlijke rechtspositie voor 
iedere Nederlander? Waar hebt u het over, wat bedoelt u? Wilt u mij dit uitleggen?

Met vriendelijke groet,

Sam Broersma 
Zoutelande

14.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 18:40 

Broersma wat heb ik met jouw belastingproblemen te maken zout toch op met je flauwekul!

15.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 19:11 

Mbt dhr Broersma gaat het wellicht niet zo zeer over de aard (belasting of niet) van het probleem, het lijkt me 
veeleer te gaan over de wijze van behandeling. Als de behandelings va juridische procedures een aanfluiting is, 
dan is dat een algemeen belang. 

Dat boek lijkt mij interessant.

16.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 19:24 

F staat voor Fly en jawel ik ben een fan van Micha Kat. Ik ken hem niet maar ik veracht nou eenmaal lafaards. 
Erger nog;NVJ en raad van de journalistiek luitjes die een culturele status willen verkrijgen zijn een interessant 
fenomeen.”At will” kunnnen zij het woord “integriteit” vanwege hun positie gebruiken. Allen vanuit hun positie.
Deze groepering is om van te walgen. Ze praten over democratie en persvrijheid zonder enige grondslag anders 
dan om meer status te verkrijgen. Overigens is het verschil tussen totalitairisme en hen bijzonder weinig. 
Argumenten zijn het beste wapenfeit. Zo hoort het ook binnen ons gehele bestel maar het enge ervan is dat het 
argumenten zijn die vanuit de groepering zijn bedacht,beschermd en vanuit hun macht worden deze gekoestert 
door the old boys en the bekakte linker zijde van het grote land. Het Nrc is in deze de sterkst beschermde en 
best vertegenwoordigde in de tuin van de beschermers van ons gedachtegoed. Eens komt het uit want er komt 
er een keer eentje die ingrijpt. Leve steenhuis,De Moll en de informant uit Dusseldorf. SuperFuck

17.  Anoniem 

2 Dec 2005 om 21:33 

Nee, jij begrijpt het wel.

18.  Anoniem 

3 Dec 2005 om 08:28 

U bent net zo doorgeschoten als Kat: “Mijn inspanningen tegen een crimineel politiek Den Haag”, “Hare 
Majesteits leugens regeren”, “Praktijken zoals we die alleen denken te kennen van totalitaire regimes”, 
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enzovoorts enzovoorts. En zolang u niet die zogenaamde bewijzen van u op uw eigen website zet, www.
belastingfraude.nl. zullen we er ook nooit achter kunnen komen of u zelfs maar een beetje gelijk hebt. Of de 
waarheid spreekt. U vat alles samen in uw woorden. En dat moeten we dan maar geloven. Ik denk dat u iedere 
zicht op de realiteit al lang geleden ben kwijtgeraakt. Net als Kat trouwens.

19.  Anoniem 

3 Dec 2005 om 08:33 

Het was mij al lang duidelijk dat Klokkenluider de speeltuin van ’s lands ergste querilanten geworden: Super F, 
Kat en Broersma. Het is me een stel samen.

20.  Anoniem 

3 Dec 2005 om 09:31 

Geachte anoniem,

Dank voor uw reactie. In uw reactie laat u duidelijk weten, dat u meer hebt gelezen omtrent mijn klagen jegens 
de overheid. U beklaagt zich daarbij over het feit, dat ik voor mijn beschuldigingen geen bewijs lever. Daar lijkt 
u een punt te hebben. U kunt evenwel slechts gelijk hebben, wanneer u bedoelt, dat ik geen bewijsstukken op 
het internet geplaats heb. Het niet plaatsen van deze bewijsstukken is mijn bewuste keuze. U hebt gelijk, dat u 
er via het internet nog niet achter bent kunnen komen, of ik een beetje gelijk heb, of dat ik de waarheid spreek. 
U mag uiteraard geloven wat u wilt, daartegenover verzeker ik u, dat het harde schriftelijke bewijs van mijn 
beschuldingen, in de ten gronde liggende casus, volledig rond is. Het overheidsbestuur en de controleorganen, 
en door mij (nog) stil te houden getuigen, zijn (ook) in het bezit van dit bewijs. Ik denk, dat ik dit bewijs het 
beste via mijn boek aan het (grote) publiek kan presenteren. Voor niet fiscaal en juridisch specialisten is het 
soms moeilijk, om bepaalde thema?s te kunnen begrijpen. In mijn boek heb ik de ruimte, om een ruime 
relevante toelichting op die documenten te geven. Maar ik denk ook uw ontevredenheid, uw ongemak, te 
begrijpen. Ik kan evenwel niet beter en niet vlugger. Wat bedoelt u met uw opmerkingen, dat ik doorgeschoten 
zou zijn, en ieder zicht op de realiteit zou zijn kwijtgeraakt? Waar u mij verwijt geen bewijs (via het internet) te 
leveren, blijft u met uw bewijsvoering zelf in gebreke, en lijkt u ongefundeerd ook wat onaardigs naar en over 
mij te roepen.

Met vriendelijke groet, 

Sam Broersma 
Zoutelande

21.  Anoniem 

3 Dec 2005 om 13:03 

“Ik had ooit wel eens, ver voor de oprichting van Trading Advice, een duidelijk onjuiste belastingaangifte 
gedaan, wat tot een FIOD onderzoek leidde. Deze fout heb ik evenwel erkend, en ik heb met de Belastingdienst 
afgerekend. Ook heb ik, hiervoor, voor de rechter verantwoording afgelegd.” 

Veroordeeld dus, maar dat staat er niet.

22.  Anoniem 

3 Dec 2005 om 13:53 

Dat is lekker kras, de pot die de speeltuinketel verwijt dat hij zwart ziet. Je speelt zelf vrijwillig in die speeltuin 
mee, jij hoort er nu ook bij, wat wil je eigenlijk?. Het kleine ventje heeft alleen de bovenkant van het klimrek 
nog niet gehaald. Een veilig draaimolentje met mama aan de hand misschien?

23.  Anoniem 

3 Dec 2005 om 17:30 

Tja, je kunt toch beter een querulant genoemd worden dan een “crimineel” zoals Wolffensberger.

24.  Anoniem 

4 Dec 2005 om 00:20 

Anoniem: “Het was mij al lang duidelijk dat Klokkenluider de speeltuin van ’s lands ergste querilanten 
geworden: Super F, Kat en Broersma. Het is me een stel samen.”

Je kunt iemand een ‘querulant’ noemen. Overtuigender is aan te geven waaruit blijkt dat de bewuste persoon 
ongelijk heeft.

25.  Anoniem 

4 Dec 2005 om 09:33 

Vorige week stond er een interview met Groenhuijsen in de Elsevier. Ik vermoed dat dat voor hem de 
doodsteek is geweest. Wat zei hij daarin namelijk? “Wat mij verbaast, is de eindeloze ergernis van 
Nederlanders over elkaars mening. Vrouwen, homo’s, moslims, Rita Verdonk, you name it, het barst hier altijd 
van de opwinding. De American Nazi party heeft een verfoeilijke website, de hakenkruisen vliegen over het 
scherm. De Amerikanen denken: laat maar. Ze maken er geen tv-programma’s en kamerdebatten aan vuil. In 
het besef dat er altijd mensen zullen zijn die homo’s en moslims vreselijk vinden. Amerikanen negeren de 
perversie. In Nederland is de beste manier om in alle kranten te staan een beddelaken te nemen, er iets 
verschrikkelijks op te kalken en uit het raam te hangen. Tumult, gratis publiciteit. Een imam die in Amerika 
roept dat moslims varkens zijn, moet niet rekenen op brede aandacht van media en publiek. Hij wordt lekker 
doodgezwegen.” 
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Kijk, hiermee rekent Charles natuurlijk in een keer af met de compleet verziekte NOS-cultuur. Die drijft immers 
op perversie en het opkloppen van non-nieuws, spandoeken en peken van imams! Hulde aan Groenhuijsen!

26.  Anoniem 

5 Dec 2005 om 13:10 

Wat een mooie opmerking. Ik ben een querilant ! Ik voel me gevleid. U moest eens weten !!!! Super-F

27.  Anoniem 

5 Dec 2005 om 13:16 

Mijn opmerking van 01-12-2005 wordt door niemand weerlegt overigens. In plaats van een mening te 
verkondigen met de alles omvattende opmerking “Querilant” moet ik helaas constateren dat de schrijver van 
deze sterke analyse moet gaan soliciteren als script schrijver van de Tele tubbies. Wellicht een leuke zaterdag 
pagina in het NRC magazine. Of gaat dat ten koste van de justitiele mededelingen meneer Folkert? Misschien 
een samenwerking met Peter R de Vries of John van der Heuvel danwel opsporing gesjogde? Nee een Telegraaf 
journalist kan je niet mee werken. ssst Super-F

28.  Anoniem 

5 Dec 2005 om 18:48 

Zucht…

29.  Anoniem 

5 Dec 2005 om 22:30 

De animositeit is begonnen toen onze Charles (vote for president!) onze heer Nieuwkerk in ??n of ander 
kutprogrammatje van de VARA (ik verzapte me) waarschuwde dat hij zich niet als journalist gedroeg. Hij 
verweet hem namelijk live voor de camera een negatieve vooringenomenheid m.b.t. de standpunten van Bush 
en de Amerikanen en waarschuwde hem daarvoor zelfs.  
Ik dacht gelijk, nu word je nooit meer de ‘ankerman’ van het NOS-journaal. Ze gaan nog liever 4 jaar met die 
stotterende necrofiele fransoos door, als dat ze de mening van de echte Nederlander binnen halen.  
Je weet hoe het gaat in dit sompige stukje aarde, als je niet naar het slootwater van de grachtengordel van 020 
riekt wordt je nergens in de media aangenomen. Op deze wijze proberen ze de macht in eigen hand te houden. 
Maar over enkele jaren hebben ze hiermee hun eigen graf gegraven en schuiven we het hele zooitje erin, laten 
we de koppies er boven uit om hallucinatie verhogende paddenstoelen op te kweken.  
Maken we er een laatste gesubsidieerd socialistisch medisch collectief van en laten we daarna Charles en 
Pamela schoffelen. 

30.  Anoniem 

5 Dec 2005 om 23:08 

zucht rijmt op klucht 
vuile lucht 
er is gekucht 
en woont in een gehucht  
is alleen met een pennetje geducht 
Kortom zucht schrijven is lucht 
verplaatsen of een vlucht. 
super-F voor diegene die het grappig vinden dat n lullietje toch 
de moeite neemt om”zucht”te schrijven. Dat kan niet anders 
dan een journalist zijn. NRC ??????

31.  Anoniem 

6 Dec 2005 om 18:19 

U laat u zich hier weer erg kennen: eerst gevleid, dan toch weer boos. Kleine teentjes, Super Fan?

32.  Anoniem 

6 Dec 2005 om 20:00 

Nee . Lange teentjes natuurlijk. F staat niet voor fan . Daarbij ben ik snel in den wieken geschoten indien er 
kreetjes zoals “zucht”worden geslaakt. De kretologie is een krantenkop van een beeldscherm journalist met 
aanstaande trombose van het zitten naast de centrale verwarming. Die NVJ creeps die ,een zichzelf in stand 
houdende sekte aanvoeren vind ik te doorzichtig. Daarbij horend ben je minder kwetsbaar omdat de leden
(journalisten e.d.) dan nooit ofte nimmer de aanval kiezen. Kat doet dit wel en dat vind ik leuk. Het gebruik van 
de pen (dit geval de wijsvingers voor de toetsenborden) zijn mij te machtig geworden. Persoonlijke voorkeur 
mbt situaties en vooral mensen(human interest) scoort hoog bij de lezer. Positieve meldingen zijn geen nieuws 
dus u snapt het al denk ik. Vergist u zich niet wat voor macht lui als van Thijn of Wolffensperger zich aanmeten 
vanuit hun prominente ingelikte media posities. Neem nou eens die Vpro mannen van de NVJ. Ok een top 
omroep maar linkse bekaktheid om naar van te worden. Deel twee van de gooise vrouwen van Talpa wordt 
Gooise mannen.(Vpro lieden die in de jordaan een huis zonder hypotheek hebben en maar klagen over de 
minima en de armoede in le Pays Bas ) en maar pruttelen over integriteit en persvrijheid. Niemand durft het 
NRC aan te pakken die gewoon Dato Steenhuis en wat meer zij als informant hebben voor justitiele berichten. 
Dat mag hoor maar de berichtgeving is invalide vanwege het eenzijdig lekken van de justititiele hopmannen. 
Iedereen weet dit gewoon en geen hond die het ooit durft te vermelden. Dat vind ik dus een beetje van koude-
rillingstein. Daarbij durf ik een voorspelling te doen dat er nu krachten worden gebundeld om John de Mol te 
grazen te nemen.Heel stil en heel discreet. Let op klokkenluider:Bewaar dit bericht goed. Gegroet en realiseer: 
Beter een gat in jouw Sinterklaas dan………….. andersom. Super-F
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33.  Anoniem 

7 Dec 2005 om 09:53 

Wartaal. Via journalisten met aanstaande trombose laveert Super Fan ons naar “een gat in jouw Sinterklaas”. 
Welk gat in welke Sinterklaas? En hoezo beter dan andersom?

34.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 07:20 

Super-F scheldt op journalisten, maar kan zelf voor geen meter formuleren ;)  

John Akkermans

35.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 12:18 

Pardon? Ten eerste scheld ik niet. Ten tweede bekritiseer ik een bepaalde type journalist. Daar ben ik heel 
duidelijk in en ten derde klopt het, dat ik niet helemaal helder formuleer. Dat is een gramaticale beperking. Wat 
is daar mis mee ? Of ben ik dan te min voor de heren intelligentia? De heertjes met hun optische verachting 
voor geld beginnen altijd over spelfouten of gramaticale uitglijers. Dat vind ik zo grappig aan de ene kant en zo 
triest aan de andere kant. In ieder geval durf ik er voor uit te komen dat dit soort lieden bij mij in ieder geval 
de onderkant van de maatschappij vertegenwoordigen. Terwijl ze zelf denken ergens bovenin te staan. Geef 
zeker geen antwoord over de sloerie-relatie met justitie ! In geen enkele reactie wordt daar over gerept. Mooi 
h? ? Super-F

36.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 12:21 

Beter een gat in jouw sinterklaas dan andersom. Aldus andersom is “een sinterklaas in jouw gat” .Dat ik dit nog 
uit moet leggen. !!!!! Ok,een flauw grapje maar pffff Super-F

37.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 15:44 

Bullshit. Hij is gewoon een ruziemaker met sterallures.

38.  Anoniem 

9 Dec 2005 om 13:23 

Het is een bepaald type journalist, niet een bepaalde type journalist. Het is grammaticaal, dus is het 
grammaticale beperking. Dubbel ‘m’. Grammatica zijn de d’s en de t’s, dus dat bedoelt u vast niet. U heeft geen 
talenknobbel, zoveel is duidelijk.

39.  Anoniem 

17 Dec 2005 om 11:24 

Oh jeetje.Weer een engerd die een spelfout belangrijk vindt. Oh gossie,jongetje toch. ! Vermakelijk dit.Ik had al 
eerder melding gemaakt van journa-pisten die het 
zo belangrijk vinden om iemand op een spelfout te betrappen om zodoende aan 
te tonen dat de schrijvende partij een kaste lager zit. Wat een kindertjes zijn er toch! Nrc?? Super-F

40.  Anoniem 

20 Dec 2005 om 15:35 

Wat een interessante discussie ontwikkeld zich hier zeg! 

Niet alleen vind ik het bewonderingswaardig om de misstanden in maatschappij om je heen aan de kaak te 
stellen, na het analyseren van de ‘discussie’ hier begin ik nu toch echt in de integriteit van de schrijver te 
geloven.

Met name de vreemde reacties doen mij vermoeden dat er idd. een zgn. ‘trol’ hier op de site consequent tracht 
de geloofwaardigheid van deze site aan te vallen.

Ik zal niet speculeren uit welke hoek de trol komt, want ik heb geen idee. Maar het zijn nou juist dit soort feiten 
die de gevestigde orde maar wat graag buiten de publieke belangstelling houden. 

Dat er politieke spelletjes en vriendjespolitiek speelt binnen de nederlandse media, 
wordt daarom hier wederom bevestigd.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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DE ZAAK-WESTENBERG VOLGENDE WEEK IN HP/DE TIJD

Het weekblad HP/de Tijd besteedt volgende week uitgebreid aandacht aan de op deze site 

veelbesproken rechtszaak die Hans Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, heeft 

aangespannen tegen topadvocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. 

De betrouwbaarheid van de rechterlijke macht staat thans meer ter discussie dan ooit nu Joost 

Eerdmans van de LPF een doortimmerd stuk heeft gepresenteerd waarin hij glashelder uiteenzet dat 

de rechterlijke macht een kaste is geworden met eigen wetten en regels. De zaak-Westenberg past 

perfect in dat beeld.

0 Reacties op “HP/de Tijd durft: het verhaal over 
Westenberg”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Wordt ex-Deloitte partner Rob B. de volgende? Klokkenluideronline gaat internationaal »

  

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/208/hpde-tijd-durft-het-verhaal-over-westenberg.html (1 of 2) [3/11/2009 2:07:42 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/207/wordt-ex-deloitte-partner-rob-b-de-volgende.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/209/klokkenluideronline-gaat-internationaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.lijst-pimfortuyn.nl/article.php?id=1132
http://www.lijst-pimfortuyn.nl/article.php?id=1132
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/208/hpde-tijd-durft-het-verhaal-over-westenberg.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/208/hpde-tijd-durft-het-verhaal-over-westenberg.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/207/wordt-ex-deloitte-partner-rob-b-de-volgende.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/209/klokkenluideronline-gaat-internationaal.html
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


HP/de Tijd durft: het verhaal over Westenberg at Klokkenluideronline

Bezoekers

●     4 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165443 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/208/hpde-tijd-durft-het-verhaal-over-westenberg.html (2 of 2) [3/11/2009 2:07:42 AM]

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


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...tikel/209/klokkenluideronline-gaat-internationaal.html [3/11/2009 2:07:46 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Rechter Westenberg gegrild op pleidooi at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Behandeling ontvankelijkheid NRC-klacht Wordt ex-Deloitte partner Rob B. de volgende? »

Rechter Westenberg gegrild op pleidooi
Gepubliceerd door admin 1 november, 2005 Geen categoriein . 

WESTENBERG ONTMASKERD ALS LEUGENAAR

Gisteren diende voor de rechtbank van Rotterdam de lang verwachte zaak van Hans Westenberg, 

vice-president van de rechtbank Den Haag, tegen topadvocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. 

Nog niet eerder in Nederland sleepte een rechter een advocaat en een journalist samen voor de 

rechter. Inzet van het geding: een passage uit het boek Topadvocatuur van Kat waarin Smit verklaart 

dat Westenberg zijn onafhankelijkheid als rechter op het spel zet door buiten de zittingen te bellen 

met advocaten. Westenberg heeft altijd heftig ontkend dat hij zich aan deze doodzonde schuldig 

maakt. Op de zitting van gister werd echter een overstelpende hoeveelheid bewijs gepresenteerd 

waaruit maar een conclusie kan worden getrokken: deze rechter belt niet alleen regelmatig uit eigen 

beweging met advocaten, hij intimideert ze ook. Hiermee werd Westenberg ten overstaan van zijn 

collega’s uit Rotterdam weggezet als een leugenaar. 

 
Met name de advocaat van Smit, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, veegde de vloer 

aan met de aanhoudende verklaringen van Westenberg’s advocaat dat hij nooit belt met advocaten. 

“Dit is heel ernstig” sprak Knijff. Binnenkort op deze site een uitgebreid verslag van wat zich gisteren 

op de rechtbank Rotterdam heeft afgespeeld. Vermeldenswaard is dat toen een fotograaf van HP/de 

Tijd Westenberg bij binnenkomst van de rechtbank fotografeerde, de vice-president hem op uiterst 

aggressieve wijze benaderde en bijna aanvloog. “Geen foto’s!” briesde de toprechter. Deze hele 

demarche is vastgelegd zodat er binnenkort wat pijnlijk beeldmateriaal naar buiten kan komen over 

mr. Hans Westenberg…

Zie ook de eerdere stukken over de zaak-Westenberg op deze site.

0 Reacties op “Rechter Westenberg gegrild op 
pleidooi”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

  

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/206/rechter-westenberg-gegrild-op-pleidooi.html (1 of 2) [3/11/2009 2:07:55 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/205/behandeling-ontvankelijkheid-nrc-klacht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/207/wordt-ex-deloitte-partner-rob-b-de-volgende.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=199&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/206/rechter-westenberg-gegrild-op-pleidooi.html/feed
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


Rechter Westenberg gegrild op pleidooi at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Behandeling ontvankelijkheid NRC-klacht Wordt ex-Deloitte partner Rob B. de volgende? »

Bezoekers

●     4 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165443 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/206/rechter-westenberg-gegrild-op-pleidooi.html (2 of 2) [3/11/2009 2:07:55 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/206/rechter-westenberg-gegrild-op-pleidooi.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/205/behandeling-ontvankelijkheid-nrc-klacht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/207/wordt-ex-deloitte-partner-rob-b-de-volgende.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


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...ikel/205/behandeling-ontvankelijkheid-nrc-klacht.html [3/11/2009 2:07:59 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir.../nepotisme-bij-ten-dode-opgeschreven-fusiekrant.html [3/11/2009 2:08:05 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...3/kamervragen-van-van-velzen-sp-over-landmijnen.html [3/11/2009 2:08:10 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...kel/200/nrc-reageert-op-klacht-over-lezersbedrog.html [3/11/2009 2:08:19 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...l/artikel/199/zaak-westenberg-31-oktober-bepleit.html [3/11/2009 2:08:23 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire.../artikel/198/bram-peper-in-kamp-peter-r-de-vries.html [3/11/2009 2:08:27 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Staken in Nederland anno 2005 at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« NRC-website arena voor onsmakelijkste verwensingen Kafka bij het NIVRA over ‘affaire-Verhoef’ »

Staken in Nederland anno 2005
Gepubliceerd door admin 6 oktober, 2005 Geen categoriein . 

DE BIJDRAGE VAN DE FNV AAN ONZE ECONOMIE 

Door Pamela Hemelrijk 

?Hoe slechter het met Avebe gaat, des te beter is dat voor ons?. Aldus, vorige week in de Volkskrant, 

een van de stakers die het zetmeelconcern nu al twee weken lam leggen, op last van FNV 

Bondgenoten. De tuthola van de Volkskrant vroeg niet eens om een toelichting op deze zonderlinge 

uitspraak. Stakers hebben altijd gelijk: right or wrong, my union. 

Hoe dan ook, de staker in kwestie kan tevreden in zijn handen wrijven: het gaat intussen verdomd 

slecht met het concern waaraan hij zijn broodwinning dankt. De staking heeft aan Avebe een schade 

berokkend van 20 miljoen euro. Plus een verlies van een half miljoen euro voor de aardappelboeren 

die hun oogst nu zien verrotten op het veld. 

 
De hele staking is afgeroepen om voor 148 ontslagen werknemers een betere vertrekregeling af te 

dwingen. Een simpel rekensommetje leert dat je van de 20,5 miljoen die nu in rook zijn opgegaan 

alle 148 Avebe werknemers een oprotpremie had kunnen meegeven van 138.513 euro. En als de 

staking nog twee weken duurt, kom je uit op een vertrekpremie van 277.026 euro de man.  

Dat geld is nu allemaal weg, maar dit vervult onze staker met grote voldoening. Want hoe slechter 

het met Avebe gaat, hoe liever het hem is; hij zegt het zelf. Dus het aller- allermooiste zou het in zijn 

optiek zijn als Avebe met man en muis failliet ging. 

Laat dit even goed tot u doordringen: deze man verklaart zonder enige g?ne dat hij uit is op de 

ondergang van het bedrijf waar hij zijn brood verdient. En de Volkskrant vindt dat de gewoonste zaak 

van de wereld. 

Het is zonneklaar: deze staker koestert slechts haat en verachting jegens het concern dat hem een 

salaris verschaft. Hij erkent Avebe niet als zijn baas. De enige baas die hij blindelings gehoorzaamt 

en aan wie hij 100 procent loyaal is, dat is de FNV. De organisatie die hem nog nooit een cent heeft 

uitbetaald, maar juist jaarlijks geld bij hem incasseert, in de vorm van contributie.  

Volgens mij hebben we hier te maken met een variant van het Stockholm syndroom. De neiging van 

slachtoffers om zich met hun ontvoerders te identificeren. Hoe langer zij gekneveld en geblinddoekt 

in een kelder aan een bed geketend liggen, des te groter wordt hun sympathie en identificatie met 

hun cipiers. 

De Volkskrant wist trouwens niet te vertellen hoeveel Avebe-werknemers er eigenlijk aan die staking 

deelnemen; offici?le cijfers waren niet bekend, aldus de Volkskrant, maar we moesten denken aan zo?

n 50 procent. Ik heb even met Avebe gebeld om dat te verifi?ren, maar het blijkt in werkelijkheid 40 

procent te zijn. Waarom heeft de Volkskrant daar eigenmachtig 10 procent aan toegevoegd? Willen 

ze soms voorkomen dat de lezer beseft dat een minderheid bij Avebe de lakens uitdeelt en het 

concern probeert te ru?neren, tegen de wil van de meerderheid in? 

Een minderheid die de meerderheid zijn wil oplegt: dat moet FNV Bondgenoten bekend in de oren 
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klinken. Want het is al sinds jaar en dag hun tactiek, mogen we wel zeggen. De FNV 

vertegenwoordigt zegge en schrijve 485.000 leden, oftewel 10,3 procent van de beroepsbevolking. 

En zelfs dat cijfer is nog zwaar geflatteerd, want het leeuwendeel van die leden bestaat uit 

gepensioneerden en werklozen. Het is vooral deze categorie leden die de koers bepaalt, want zij zijn 

degenen die de vergaderingen bezoeken omdat ze niks anders te doen hebben. In sommige 

bedrijfstakken is het zelfs nog veel erger: van de 800.000 werknemers in de uitzendbranche is 

slechts 1 (??n) procent lid van een vakbond. 

Desalniettemin worden types als Lodewijk de Waal en Agnes Jongerius bij elk voorjaarsoverleg als 

een vorst verwelkomd, en de CAO?s die zij afsluiten worden hele bedrijfstakken door de strot 

gewurgd. Zelfs bedrijven waar geen hond lid is van de bond, of bedrijven waar de werknemers best 

met minder genoegen willen nemen omdat zij meer waarde hechten aan het voortbestaan van hun 

fabriek dan aan een loonsverhoging die hun baas zich niet kan veroorloven, zelfs die bedrijven 

moeten gehoorzamen aan de nukken en grillen van dat handjevol FNV-ers. Die er openlijk voor 

uitkomen dat het hun vooropgezet doel is om het bedrijfsleven zoveel mogelijk schade toe te 

brengen.  

Met zo?n terreursysteem hoeft het niemand te verbazen dat bedrijven bij bosjes op de fles gaan en 

de werkloosheid steeds verder toeneemt. De FNV bevordert de werkloosheid. Zou de FNV dat nou 

werkelijk zelf niet in de gaten hebben, of is er opzet in het spel? 

Ik hou het op het laatste. En wel hierom. Ten eerste hun onverholen haat tegen het bedrijfsleven in 

het algemeen (?Hoe slechter het gaat met Avebe, des te beter is dat voor ons?). Maar ten tweede is 

het voor de bond voordelig om zoveel mogelijk mensen aan het arbeidsproces te onttrekken. Als het 

aanbod op de arbeidsmarkt schaars is, gaan de lonen namelijk vanzelf omhoog. Een werkgever kan 

dan niet meer zeggen: jij vraagt teveel loon, voor jou een ander; liefhebbers genoeg. Hij moet 

nemen wie hij krijgen kan. 

Dat is voor de vakbond een paradijselijke situatie. Als er maar genoeg mensen in de WAO de WW en 

de VUT zitten te niksen, dan hoeft zij geen dure stakingen meer te financieren om loonsverhogingen 

af te dwingen! Want dat handjevol werknemers dat nog w?l beschikbaar is, daar wordt dan door 

werkgevers om gevochten. En als het aanbod schaars is, dan stijgt de prijs, zoals bekend. Hoe meer 

structurele werkloosheid hoe liever. Want dan stijgen de lonen, en daar is het de bond om begonnen. 

Het kan niet anders of de FNV weet donders goed dat zij met haar minderheidsterreur de economie 

ru?neert. Zo zwakbegaafd zijn ze daar ook weer niet. Er blijft dus maar ??n verklaring over: ze doen 

het expres. Het liefste zouden ze willen dat de hele Nederlandse beroepsbevolking werkloos was. Dan 

stijgen de lonen de pan uit, en bereikt de organisatiegraad weer ongekende hoogten, daar kun je 

vergif op innemen. De FNV kan vervolgens, gewoontegetrouw, haar vervijfvoudigde contributie-

opbrengst weer gaan vergokken op de beurs. 
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« Super-PG Brouwer loog al eerder Donner en de Raad voor de Journalistiek »

Politiek sluit ogen voor mega-boekhoudfraude
Gepubliceerd door admin 8 september, 2005 Geen categoriein . 

NORMEN EN WAARDEN: POLITICI NEGEREN WILLENS EN WETENS MEGAFRAUDE DOOR 

OVERHEDEN

Accountant Leo Verhoef voert al jaren een verbeten strijd tegen de overheid. Hij ontdekte dat vooral 

gemeenten miljarden aan (geheime) gelden onttrekken aan de jaarrekeningen en aldus aan 

democratische controle. Accountants werken hieraan mee. Verhoef heeft inmiddels van meedere 

kanten (recent van de Rotterdamse Rekenkamer) gelijk gekregen. Maar verder sluit iedereen de 

ogen. Ook de landelijke politiek, zo blijkt uit onderstaande email-wisseling van Verhoef met enkele 

vooraanstaande politici. Opvallend is dat ook de media (grotendeels) weigeren aandacht aan de 

affaire te besteden. Het is te groot. Te ernstig. Ons land blijkt tot op het bot, tot in de diepste kern, 

te zijn gecorrumpeerd. 

 
From: “Leo Verhoef”  

To: “Veeger, Rob” , 

“Heijgen, Joop van” , 

“ZstadTr/L.Bertholet” , 

“Meereboer, Gerard/AlphenadRijn” , 

“Sebastiaan”  

CC: “Zembla” , 

“Vrij Nederland/Marian Husken” , 

“Thijssen, Peter/Groep88″ , 

“NOS-radio/Kamphuis” , 

“Netwerk/Roelf van Til” , 

“Netwerk/DirkMostert” , 

“Metro/PHemelrijk” , 

“Elsevier/Eric Vrijsen” , 

“Volkskrant/Merijn Rengers”  

Subject: Fw: Boekhoudfraude gemeenten 

Date: Wed, 7 Sep 2005 17:29:55 +0200

Beste AntiBoekhoudfraudeTerreur-vrienden,

Ik stuurde onderstaande reactie naar PvdA-2eKamerlid Kris Douma. Die mij (en dus ons) keihard laat 

vallen. 

Wat vinden jullie van zijn advies om me maar te laten opnemen in een krankzinnigengesticht op de 

Veluwe om me aldaar liefevol te laten vertroetelen door lieve (het liefst: alleraantrekkelijkste) 

zustertjes?
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Ik stuurde mijn reactie ook in cc. naar zijn mede-2eKamercompaan Staf Depla waar mijn contact met 

de PvdA mee begon. Ik stuurde het ook in cc. naar onze “vrienden” van GroenLinks in de 

TweedeKamer, die de zaak ook grandioos laten liggen.

Vriendelijke groet, 

Leo Verhoef

—-Original Message —–  

From: Leo Verhoef  

To: Douma K.  

Cc: GrL/M.Streefkerk ; GrL/C.Vendrik ; PvdA/S.Depla ; m.vos@tk.parlement.nl  

Sent: Wednesday, September 07, 2005 12:11 PM 

Subject: Re: Boekhoudfraude gemeenten

Beste Kris,

Dank voor je reactie. De inhoud is duidelijk. 

Echter, het heeft allemaal helemaal niets met “de regels” te maken. Als bijvoorbeeld Amsterdam 

beweert in 2004 60 miljoen euro overgehouden te hebben, terwijl het in werkelijkheid 400 miljoen is, 

dan spreekt Amsterdam niet de waarheid. Of “de regels” (i.c. het BBV) wel of niet toestaan niet de 

waarheid te zeggen, is volstrekt irrelevant. (Overigens, dat BBV staat NIET toe onwaarheden te 

verkondigen.) Het Wetboek van Strafrecht noemt het spreken van onwaarheden in schriftelijke 

stukken: Valsheid in geschrifte. Maximale straf: 6 jaar. Valsheid in geschrifte in jaarrekeningen, 

maximale straf: 7 jaar. Intussen gaan ze in Amerika daar voor 25 jaar het gevang in. Daar 

onderkennen ze blijkbaar beter de ernst van de zaak. 

Dat er vanuit gemeenteraden niet veel klachten zijn (je ontkent dus niet dat er klachten zijn!), zegt 

niets over mijn (on)gelijk, wel heel veel over (de bedroevende) kwaliteit van die gemeenteraden. 

Bedenk: in de bouwfraude-affaire waren er ook niet veel klachten vanuit de aannemerswereld, maar 

dat zei niets over het v??rkomen van bouwfraude. 

Je zegt dat die jaarrekeningen van gemeenten veelal niet transparant zijn. Ik ben dat niet met je 

eens. De meesten zijn geweldig transparant. Echter, dat is mijn punt niet. Mijn punt is dat veel van 

die (ook transparante) jaarrekening gevuld zijn met onware cijfers. Dat is iets heel anders! 

Ik heb wel degelijk medestanders. Die voeren dezelfde strijd tegen de muur van onwil en onkunde. 

Het aantal medestanders groeit gestaag, helaas veel te langzaam.

Vriendelijke groet, 

Leo VerhoefVriendelijke groet, 

Leo Verhoef

—– Original Message —–  

From: Douma K.  

To: Leo Verhoef  

Sent: Wednesday, September 07, 2005 11:43 AM 

Subject: RE: Boekhoudfraude gemeenten

Beste Leo,

Ik heb je mail nog even op me laten inwerken. Op basis van de antwoorden die ik op de vragen heb 

gekregen ben ik ervan overtuigd geraakt dat er geen sprake is van fraude. Wel vind ik nog steeds dat 

de gemeentelijke jaarrekeningen niet echt transparant zijn. De regels staan deze vorm van 

verslaglegging echter wel toe. Bovendien zijn er vanuit gemeenteraden niet echt klachten die 

aanleiding geven om tot andere regels te komen. Inhoudelijk is de zaak hiermee, voor mij althans, 

voorlopig afgedaan.  

Ik begrijp echter dat jij het er niet mee eens bent. Dat kan. Ik weet niet of het handig is de huidige 

stijl van handelen voort te zetten. Natuurlijk mag je ook dossiers maken over politici. Het is een vrij 

land. Het enige dat ik je wil aanbevelen is dat je ook een beetje op je eigen gezondheid let. Jouw 
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bezwaren zijn bij velen bekend, toch zijn er nog niet echt medestanders die samen met jou die strijd 

voeren. Dat geeft toch te denken. Misschien is het goed een vertrouwenspersoon te zoeken die je 

helpt te beslissen in wat wel en niet handig is om te doen. Juist voor je eigen welzijn. 

Natuurlijk wens ik je sterkte. Zelf meen ik dat ik eerlijk en serieus met jouw beschuldigingen van 

fraude ben omgegaan.

Met vriendelijke groet, 

Kris Douma

Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal

PvdA-fractie

Plein 2

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

070 - 318 27 96 

www.krisdouma.pvda.nl

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: Leo Verhoef [mailto:lwverhoef@hetnet.nl]  

Verzonden: maandag 15 augustus 2005 15:52 

Aan: Depla G.C.F.M.; Douma K.; Vendrik C. 

CC: Streefkerk M. 

Onderwerp: Boekhoudfraude gemeenten

Beste Chris, Kees, Staf en Mathilde,

Nu weer een hoop commotie over vage berichten over corrupte politici en ambtenaren. Wanneer nou 

eens commotie over de zich echt voordoende ongekende boekhoudfraudes bij menige gemeente? 

Formeel: jullie hebben weet van zwaar strafbare feiten (i.c. valsheid in geschrifte van ongekende 

omvang), dus zijn jullie zelfs verplicht om aangifte bij Justitie te doen. Het is geen academische 

discussie die ik voer. Intussen vullen mijn dossiers gestadig. Ook over het gedrag van politici in deze 

affaire.

Vriendelijke groet, 

Leo Verhoef
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HOOFDREDACTEUR FALLAUX: ALBRECHT KOMT TERUG

De complete geloofwaardigheid van het eens zo trotse verzetsblad Vrij Nederland staat inmiddels 

toch wel ter discussie nu ook hoofdredacteur Emile Fallaux Klokkenluideronline door de telefoon 

toebijt dat Yoeri Albrecht helemaal niet is ontslagen en na zijn welverdiende vakantie op 8 augustus 

gewoon weer begint.  

Onze informatie over zijn vetrek met premie en zwijgplicht (anders geen geld meer) is namelijk nogal 

accuraat. In feite is er nauwelijks of niet een betere bron te bedenken dan die wij hebben kunnen 

raadplegen. Wij denken dus dat Fallaux zit te liegen. Maar op 8 augustus kan hij alsnog zijn gelijk 

halen als Albrecht grijzend de VN-burelen op de Raamgracht in Amsterdam zal betreden om het ene 

na het andere pareltje te gaan produceren voor ‘zijn’ Vrij Nederland. 

 

Emile Fallaux De grote vraag is natuurlijk: waarom doen ze bij VN zo spastisch en geven het 

vertrek van Albrecht niet gewoon toe? Hierop zou Fallaux natuurlijk het best zelf 

antwoord kunnen geven. Onze inschatting is dat ze bij VN de gave des onderscheids hebben verloren. 

We bedoelen: als je als belangrijkste verhaal in je blad niet beters kan brengen dan een 

voorpublikatie van een boek van Coetzee waar je waarschijnlijk nog voor betaald krijgt ook door zijn 

uitgever dan is afgelopen. Het eens zo trotse blad is gezwicht voor het geld en de leugen. En we 

weten wat er dan gebeurt. Dan dooft het licht.
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Escape haalt bakzeil: geen rechtzaak maar klacht
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DUBIEUZE DISCOTHEEK KLAAGT OVER KLOKKENLUIDERONLINE

Escape BV, eigenaar van de gelijknamige discotheek in Amsterdam, heeft een klacht bij de Raad voor 

de Journalistiek ingediend tegen deze website. Onderwerp van de klacht is het artikel dat 

klokkenluideronline eerder publiceerde over de frauduleuze bedrijfsvoering. Het artikel is van de hand 

van een anonieme klokkenluider.  

“Dat Escape nu zijn heil zoekt bij de Raad en geen civiele zaak aanspant geeft duidelijk aan dat ze 

eigenlijk geen zaak hebben” aldus website-beheerder Micha Kat. “Je ziet dat steeds weer: partijen die 

bij de gewone rechter zouden stranden halen een soort ‘vervangend recht’ bij de Raad die volstrekt is 

gecorrumpeerd. Het zou trouwens een schande zijn als de Raad zich bevoegd verklaart deze klacht 

tegen klokkenluideronline in behandeling te nemen na alle onthullingen over wanbeleid en 

partijdigheid die we over de Raad hebben gebracht. Je kunt het ook zo zeggen: als de Raad meent de 

klacht van Escape onpartijdig en onbevooroordeeld te kunnen behandelen, levert het opnieuw een 

bewijs voor zijn totale gecorrumpeerdheid. De Raad zou zich als instituut moeten verschonen.” 

 
Klokkenluideronline heeft het advocatenkantoor Meester en Meester dat de klacht heeft ingediend 

verzocht om een digitale versie, maar tot dusver niets mogen ontvangen. Eigenlijk is de klacht te 

oninterssant om hier uitgebreid weer te geven. 

‘Escape ondervindt reeds nu schade door de publicatie’ 

De advocaat blies in een ronkende sommatiebrief (12 juli) nog hoog van de toren en stelde allerlei 

eisen. Hij schreef dat ‘Escape zich afvraagt hoe het kan zijn dat deze website situaties als de 

onderhavige laat plaatsvinden en zelfs nog actief ondersteunt. Hiermee handelen zowel de anoniem 

gebleven persoon alsmede u onrechtmatig jenens client. Tenminste kan worden gesteld dat u de 

grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen welke aan uw (journalistieke) 

verantwoordelijkheid worden gesteld, maatschappelijk aanvaradbaar is. Indien er al sprake zou zijn 

van een ex-medewerker, hetgeen op dit moment nog allerminst vaststaat, dan betreft dit blijkbaar 

een rancuneus persoon die op kennelijk eenvoudige wijze via uw site actief de gelegenheid is 

geboden om zijn oneigenlijke doelen, te weten beschadiging van de goede naam van cliente, te 

behalen. Cliente kan en zal zulks niet accepteren. Reeds thans ondervindt cliente schade door de 

bewuste publicatie. Namens cliente sommeer ik u hierbij de publicatie inclusief de hieraan 

gerelateerde teksten en overige verwijzingen per omgaande, doch in ierder geval uiterlijk per 12 juli 

a.s. om 12:00 uur, van uw website te verwijderen en zich te onthouden van eventuele aanvullende 

publikaties met vergelijkbare inhoud. Tevens sommeer ik u hierbij om binnen de genoemde termijn 

de naam van de anonieme persoon mee te delen.’

Slappe hap 

Van de grote mond van Escape en zijn advocaat is in het klaagschrift aan de Raad weinig meer over. 
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Escape haalt bakzeil: geen rechtzaak maar klacht at Klokkenluideronline

Sterker: nu zegt Escape opeens dat ‘fraude door personeel nooit voor 100% kan worden uitgesloten. 

Echter, Escape doet er alles aan om fraude tegen te gaan. De suggestie dat werknemers drank van 

bedrijfsleiders krijgen in ruil voor meedelen met fooien is bedacht en feitelijk onjuist. Inderdaad is het 

wel eens voorgekomen dat personeelsleden op fraude en diefstal zijn betrapt en zelfs op grond 

daarvan ontslag is verleend. Tot op heden betreft het echter incidenten waarbij allerminst is gebleken 

dat sprake is van een bedrijfscultuur van fraude of iets dergelijks; het toont juist aan dat Escape de 

noodzakelijke maatregelen treft indien zij hiervan kennis neemt.’ 

Onze inschatting is dat Escape zelfs met deze klacht bij de Raad nog te hoog spel speelt. Vele 

reacties op het gewraakte artikel bevestigen de juistheid ervan. Bovendien zijn er tal van andere 

indicaties dat het in de Escape niet pluis is. 

De klacht wordt behandeld op de zitting van 23 september. We zijn beniewd wie er in de betreffende 

Raad zitting zullen nemen en of daarbij ook de gecorrumpeerde graaier (kom maar op met die 

klacht!) Gerrit-Jan W. aanwezig zal zijn.
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« Thom Meens ten onder in ‘0911-gate’? Van Delden aangeschreven over Westenberg »

Brief aan NVJ-voorzitter over Wolffensperger
Gepubliceerd door admin 5 juli, 2005 Geen categoriein . 

van:  

datum: 2005/06/29 wo PM 03:38:24 CEST 

aan:  

onderwerp: t.a.v. t. bruning

Geachte heer Bruning, beste Thomas,

Ik wend me tot u met het volgende. De NVJ maar ook andere partijen hechten steeds meer waarde 

aan de Raad voor de Journalistiek. Bij deze Raad zijn echter misstanden aan de orde die dermate 

ernstig zijn, dat subiet ingrijpen noodzakelijk is. 

Afgelopen vrijdag diende voor de Raad een klacht van een abonnee tegen de Volkskrant. Deze klacht 

was tweeledig: 1. dat de Volkskrant alle feitelijke informatie die de offciele lezing van 0911 bestrijdt 

stelselmatig uit de krant weert en 2. dat de ombudsman van de Volkskrant bijna zeven maanden lang 

heeft geweigerd een reactie te geven op een klacht hierover ondanks herhaaldelijk aanschrijven. Een 

en ander is na te lezen op mijn website ww.klokkenluideronline.nl. 

Wat is nu die misstand bij de Raad? Dat G.J. Wolffensperger achter de tafel zat, niet alleen lid van 

een partij die het regeringsbeleid inzake de oorlog tegen het terrorisme mede vormgeeft, maar ook 

nog eens voorzitter van een commissie die de overheid adviseert over de wijze van communiceren 

met de media. En dat alles zonder zich in deze zaak uit eigen beweging te verschonen! Hier is geen 

spreke meer van belangenverstrengeling, maar van het bijna op criminele wijze aan de laars lappen 

van de meest basale uitgangspunten van normale rechtspraak. 

 
Deze houding wordt nog vergergerd door een grenzeloze arrogantie, want toen ik hem na de zitting 

vroeg hoe lang hij nog lid zal zijn van de Raad, antwoordde hij ‘nog jaren en jaren’. 

Zoals u misschien weet is het niet de eerste keer dat Wolffensperger de Raad op ernstige wijze in 

diskrediet brengt. In een eerdere zaak bleek hij nota bene een intieme relatie te hebben gehad met 

gedaagde. Ook toen bij daarmee op de zitting werd geconfronteerd, weigerde hij op te stappen. 

Voorzitter Fleers heeft hem met harde hand uit het college moeten verwijderen. Dat weet ik uit 

eerste hand. 

Hoe lang worden dergelijke absurde misstanden nog getolereerd? Om de repuatie te beschermen van 

een uitgerangeerde politicus? Is dat de eigenlijke functie van de Raad? 

Een en ander wordt des te scherper gesteld door een brief van de hand van J. Timmers, secretaris 

van het Stichtingsbestuur. Hij erkent in feite de enorme schadelijkheid van de aanwezigheid van 

politici in de Raad en schrijft op 21 september 2004: “Over een jaar of wat zult u dus geen ex-politici 

in de Raad meer tegenkomen”. Ik zal u afschrift van deze brief per post doen toekomen.
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Brief aan NVJ-voorzitter over Wolffensperger at Klokkenluideronline

Wat ik van u vraag is het volgende: zou de NVJ zich explicitiet en duidelijk willen uitspreken voor 

ONMIDDELLIJKE verwijdering van ALLE (ex)-politici uit de Raad? Het gaat om de geloofwaardigheid 

van de Raad en daarmee van de journalistiek als zodanig.

Met hoogachting,

Micha Kat

We wachten met spanning op het antwoord van de NVJ! 
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Joep’s faillissementen: all in the family?
Gepubliceerd door admin 8 september, 2004 in Advocatuur. 

ZIT JOEP’S ZWAGER TE DICHT OP ZIJN FAILLISSEMENTEN?

Vier onderdelen van Joep van den Nieuwenhuyzen’s Rotterdamse bedrijvenimperium zijn in april 

failliet verklaard: RDM Technology, RDM Submarines, Nevesbu en Flycam. Hier werken samen rond 

de 400 mensen. De rechtbank heeft als curatoren aangesteld Willem Merens en Paul Peters van 

advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen te Rotterdam. 

Vrij snel na deze benoeming begon het in Rotterdam te rommelen. Immers: een belangrijke 

insolventiepartner van AKD in Rotterdam, Michael Bouma (zie foto), is gehuwd met Joep?s zus. 

Gezien de praktijk op grote kantoren om omvangrijke klussen met de insolventiesectie als geheel aan 

te pakken, zou dit een delicaat belangenconflict opleveren. Toen eind augustus bovendien het grote ?

havenschandaal? uitbraak waarbij duidelijk werd dat Joep ruim 100 mio Euro heeft ?gekregen? van 

het Havenbedrijf en daar dubieuze zekerheden tegenoverstelde, vroeg het Rotterdamse 

advocatenwereldje zich eens te meer af of de Joep-insolventies bij AKD wel in goede en onpartijdige 

handen zijn. Immers: nu staat ook de reputatie van Joep als zakenman op het spel. Ligt er geen 

evident belang bij AKD om eventuele ?lijken? die uit de kast rollen bij de vier faillissementen daar 

snel weer in terug te stoppen? 

 

Michael Bouma  
Ook geld speelt een rol: de fees die de curatoren uit Joep’s bedrijven naar zich 

toe trekken komen ook direct ten goede aan diens zwager Bouma daar advocatenkantoren immers 

maatschappen zijn die het geld in een gemeenschappelijke pot stoppen en daarna herverdelen. 

Omdat de declaraties van curatoren in het algemeen geheim worden gehouden, ontbreekt op dit punt 

de nodige transparantie. 

Aanvankelijk werd contact gezocht met Bouma, maar Paul Peters belt terug. ?Bouma heeft geen 

enkele bemoeienis met de dossiers? zegt hij. ?We hebben over deze kwestie direct contact gezocht 

met de rechter-commissaris, mr. Van Thiel, en die zag geen bezwaren.? Is dit contact gelegd voor of 

na de benoeming? Peters: ?Direct na onze benoeming als bewindvoerders nadat surseance was 

verleend hebben we de verhouding tussen Bouma en Van den Nieuwenhuyzen gemeld.? Is Peters 

bekend met het feit dat RC?s in kwesties als deze niet altijd handelen in het algemeen belang? 

Peters: ?We moeten met elkaar vertrouwen hebben in de RC. Daar hebben we nu eenmaal rechters 

voor.?
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1.  Anoniem 

9 Sep 2004 om 21:30 

Zeg eens eerlijk; op zulke heerlijke schurken kun je alleen maar jaloers zijn. Ze doen het toch maar op een 
gelegitimeerde manier. Wat een land, wat een land!

2.  Anoniem 

11 Sep 2004 om 00:14 

Joep is slim: hij verlaat het zinkende schip Nederland.
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Paul van Buitenen luidt Neelie-noodklok
Gepubliceerd door admin 1 september, 2004 in Politiek. 

VAN BUITENEN OPENT AANVAL OP NEELIE KROES 

van: “VAN BUITENEN Paul K.T.J.” datum: 2004/08/31 di PM 07:41:58 MEST 

aan:  

onderwerp: RE: neelie

Als nieuwbakken lid van het Europese Parlement word ik geconfronteerd met de voordracht van de 

Nederlandse regering van mevrouw Kroes als kandidaat commissaris bij de Europese Commissie. Een 

vrouw met veel ervaring in het bedrijfsleven en de politiek, sterk in netwerken. Meteen na het bekend 

worden van de voordracht druppelden bij mij de eerste reacties binnen. Nee, niet de lovende 

commentaren van het establishment, maar oude artikelen over vermeende schandalen waar zij bij 

betrokken zou zijn geweest. Die kon ik nog afdoen als oude koeien, maar al vlug kreeg ik ook 

anekdotes binnen van mensen die met haar hadden gewerkt. Ambtenaren van Verkeer en Waterstaat 

die beschreven hoe de aanbestedingen tijdens haar regeerperiode in het werk gingen. Mensen binnen 

het justiti?le apparaat die dachten een zaak tegen haar te hebben, maar van een koude kermis 

thuiskwamen. Ondernemers die verhaalden van de ervaringen met Neelie Kroes. 

 
Inmiddels tekent zich een aardig dossier af. De meeste zaken zijn verjaard, maar toch. Hoewel niet 

strafrechterlijk doortimmerd, tekent zich een beeld af van een vrouw met een wel zeer aparte stijl 

van aanbesteden. Op dit moment start de research naar de bronnen en de documenten. Hopelijk ben 

ik binnen enkele weken in staat om de juiste conclusies te trekken. Ik zal dan mijn bijdrage leveren 

aan de totstandkoming van de nieuwe Europese Commissie.

Graag besluit ik met een oproep aan iedereen die een bijdrage kan leveren aan een juiste 

beeldvorming rondom de beoogde nieuwe Nederlandse Eurocommissaris. Aanwijzingen kunnen 

worden gestuurd naar pvanbuitenen@europarl.eu.int. Documenten kunnen worden gestuurd naar 

Paul van Buitenen, Lid van het Europese Parlement, Wiertzstraat 60, B-1049 Brussel, Belgi?. Zonder 

uw steun komt de waarheid niet naar boven!

Paul van Buitenen
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Paul van Buitenen luidt Neelie-noodklok at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

1 Sep 2004 om 10:23 

Te laat. Het was al maanden bekend dat Neelie de post zou krijgen. Waarom wacht men dan tot de vrouw in 
kwestie al benoemd is. Dit komt NU het imago van Nederland niet ten goede. Daar hadden we veel eerder mee 
aan moeten komen, dan had het HAAR de kop gekost. Nu zijn wij de risee.

2.  Anoniem 

1 Sep 2004 om 14:04 

Nu zijn wij de risee.

De risee? Jammer dan. Ik vind dat we in Europa toch al te veel naar allerlei onbelangrijke nationale belangen 
kijken. Ook deze keer klopte iedereen zich weer volop op de borst vanwege het ‘binnenhalen’ van deze 
belangrijke post door Nederland. Ik zelf zie veel liever (bijvoorbeeld) een bekwame Fransman op deze post dan 
een corrupte of incompetente Nederlander…

Misschien kunnen we deze vergissing nog ongedaan maken, of in elk geval wat achtergrond in de openbaarheid 
krijgen over de vrouw die deze post nu gaat bezetten. Als dat ten koste gaat van ons imago zit ik daar niet zo 
mee… als het Europa ten goede komt.

3.  Anoniem 

3 Sep 2004 om 21:48 

voordracht? ze is al lang in functie!

4.  Addie 

5 Sep 2004 om 17:12 

Nou, om te weten wie en wat Nelie ….. Kroes is, en wat ze vermag, hoef je alleen maar de kranten te lezen, 
sinds de tijd dat ze Minister van het Ministerie van Verkeerd, tot het Water je tot de Lippenstaat was; een forse 
gift aan de Rotterdamse broerjes, bijvoorbeeld, of de uitspraken als: ” ach, alles wordt duurder, en daarom het 
openbaar vervoer ook; dan gaan ze (het publiek) gewoon maar een halte lopen”. Neem dat een van haar 
opvolgers, Mw. Joritsma, die allen maar uitblonk op prinjesdag, in haar wedijver met HM, wie nu de grootste 
hoed ophad. Die stelde tenminste nog in dat rare bekakte apentaaltje, waar die Haagse inteeltpapagaaien het 
patent op hebben, dat wij in deze democratie niks te zeggen hebben, en gewoon moeten blijven betalen, alles 
ter meerdere glorie van alle Koop-Tjuchempies, die deze samenleving rijk is! Neelie kan zich, net als haar ex 
Brammetje, zich ter zijner/haren tijd altijd nog verschuilen achter de holocaust, danwel pikmeer-arrest 1 en 2. 
Democratie. lekker puh!!

5.  Anoniem 

7 Sep 2004 om 18:24 

Typisch voor de Querelant. Verdachtmakingen op basis van roddel zonder ook maar enig bewijs. Onsmakelijk 
allemaal

6.  Jack. 
9 Sep 2004 om 10:03 

De aanleiding voor de oproep van van Buitenen lijkt me de aanstelling van Neelie als eurocommissaris. 
Voor het europees parlement is dit een relevante gebeurtenis waar ze aandacht aan moet besteden. 
Als er signalen zijn die het nodig maken om een beter beeld te vormen over de commissaris, dan lijkt me de 
oproep van van Buitenen voor de hand te liggen. 
Van Buitenen is geen Querulant.

7.  Anoniem 

9 Sep 2004 om 23:32 

Beste Paul, mocht mevrouw Kroes inderdaad blijken te beschikken over geheimzinnige wapens die het haar 
mogelijk maken om politici , ondernemers en wellicht zelfs het hele Nederlandse volk een loer te draaien, is zij 
dan niet perfect op haar plaats in die duistere Europese Commissie?

Mocht u inderdaad over belastende feiten beschikken, waarom deze niet gebruiken om haar wapens op afstand 
te besturen? Zo kunt u het kwaad ter beschikking stellen van het zuivere geweten, en de fraudeduivel van 
binnenuit verslaan.

Met groet, Geert Geel

8.  Anoniem 

13 Sep 2004 om 12:12 

Balkenende heeft de benoeming van Neelie goedgekeurd dus ze voldoet aan zijn normen en waarden.

9.  Tychon 

13 Sep 2004 om 20:33 
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Paul van Buitenen luidt Neelie-noodklok at Klokkenluideronline

Beste Paul,

De vraag of Kroes onbetrouwbaar is lijkt nogal overbodig in de wetenschap dat de Nederlandse regering een 
criminele organisatie is die al 40 jaar middels de grootste PPS-constructie aller tijden, Gasunie, zaken doet met 
de fine fleur van ‘corporate misconduct’ : Exxon en Shell. 
Ik heb je in het recente verleden proberen uit te leggen dat de publiek-private ’samensmering’ Gasunie de 
onovertroffen constellatie van ondoorzichtigheid is op basis waarvan niet alleen de Nederlandse maar de 
mondiale openbare bestuurskrach als stille terreur / poldervirus zo welig heeft kunnen tieren op basis van 
informatie-terreur die de alom waarneembare communicatie-WAAN tot gevolg heeft.

Nog steeds wacht ik op enig teken van leven van jouw kant.

Als je werkelijk iets wilt doen en bereiken voor de wereld, begin dan met alles 100% toegankelijk en 
transparant te maken zoals je iedereen belooft hebt. 
Dus ALLES wat jou bereikt meteen en onverkort op je site. 
Ik vertrouw helaas niemands bril en ga er vooralsnog prat op dat ik een van de weinigen ben die nog 
onafhankelijk OVERZICHT heeft, WANT door niemand betaald.

Ik snap werkelijk niet dat je de PPS-doctrine in het licht van Amerikaans economisch fundamentalisme niet naar 
buitene weet te brengen!

Veel tijd is er niet meer Paul! Action Directe S.V.P.!!

Tychon@dr.com  
Dualiteitsraad Benelux & Errorist

10.  Anoniem 

28 Feb 2005 om 04:01 

Normen en waarden van Balkenende - sluiten aan op Kamp - beiden rassenhater en angsthaas.

Als men bang is kiest men voor de in macht (wapens) sterkste partij - niet in de (zonder wapens) oprechte 
partij. 

Kijk maar uit Balkende ………. er zijn andere machtige landen die tegen Amerika zijn………. straks blijkt nog dat 
je op het verkeerde paard hebt gewed. Komt er een atoomoorlog - zijn wij allemaal weg.

Moet Nederland nu aan Bush zijn tinnensoldaatjes leveren om oorlogje te spelen? 

Weg met Bush ———- wij offeren onze jonge mannen niet aan hem op.

Balkenende en Kamp zijn bang dus : moderne NSB-ers. De meeste zaten toen tijdens Hitler in de 
regeringspartij. Feiten zijn nooit leuk. 

Wij sturen commando’s zegt Kamp ………..om de moslim extremisten/ de taliban uit te roeien - dat heet : 
vechten voor demokratie. Ik zie de eerste slachtoffers al uiteengereten op het slagveld liggen………. daar zijn 
ook van tegenpartij kindsoldaatjes bij……….. en onze stoere jonge mannen vechten tegen kindsoldaatjes 
geboren in armoe / geronseld voor kanonnenvlees. 

Ik zie Balkenende , Kamp en Bush al in hun gevechtstenue plus groene baretten / helmen / machinegeweren 
voorop marcheren! Zeker Balkenende zal bagger schijten. ……….. en Kamp en Bush?

De Moslim extremisten doen het ‘uit naam van Moslim Allah’ ……… de demokraten extremisten doen uit naam 
van God en de demokratie: doden met een missie… ‘niet uit mijn naam maar uit naam van …….. God sta mij bij 
- dus ik ben geexcuseerd… ik ben geen moordenaar……….. ik strijd - dus dood voor het goede doel. Ik ben 
extremist!

Moord is moord ……… daar is geen excuus voor. 

Oorlog voeren is een achterhaald fenomeen. ……… Wij hebben moderne communicatie technieken die 
oorlogvoeren overbodig maken. Wij kunnen met de zogenaamde vijand communiceren - gewoon rond de tafel 
gaan zitten - ze uitnodigen in ons mooie land onze mooie paleizen - gastvrij zijn - onze normen en waarden 
uitleggen en dat wij vredelievend zijn - en luisteren naar de grieven die men heeft die anders tot oorlog zouden 
leiden.

Laten wij de kinderen van Balkende, Kamp en Bush ook maar naar het slagveld sturen ‘uit naam van de 
demokratie worden zij geofferd als het lam Gods ‘ …….. God sta mij bij - ik dood voor het goede doel ik offer 
mijn kind aan U - voor de goede zaak : demokratie - 

eens kijken achter welke partij zijn dan zouden gaan staan……….. en met wie zij dan zouden ontbijten.

Achter een partij gaan staan die - onafhankelijk van normen en waarden - de meeste macht heeft : achter de 
sterkste partij gaan staan = Amerika. 
Vroeger was dit Duitsland/Hitler: Een machtig rijk. Hitler was oorlogszuchtig - ‘wie niet voor ons is is tegen ons’ 
- ‘Balkenende en Kamp gelijk bang !!!! Bush is oorlogszuchtig : ‘wie niet voor ons is is tegen ons ‘ - wederom 
Balkenende gelijk bang ……….. en de Hoop Scheffer kreeg een mooie functie ……….. en zij mochten met Bush 
ontbijten……….. misschien ooit ook nog eens dineren…………. en een tegenbezoek brengen aan Koninklijke 
hoogheid prinses Maxima (zoals de hoop scheffer haar zo slijmerig onderdanig noemt ) - ………….. of bij Koningin 
Beatrix!

De wereld MOET de normen en waarden van Amerika aannemen. 

Als men aan Bush zou vragen : ,,Wat is nu feitelijk demokratie?” —————– ; zou hij het antwoord schuldig 
blijven……….hij weet het niet. iN WELK LEGER HEEFT HIJ ALS SOLDAAT GEDIEND……….EN BALKENENDE EN 
KAMP …….. IN WELK LEGER?

Welke waarden hebben mannen in feite nog voor vrouwen. Vrouwen baren kinderen en zijn zelf kostwinner. De 
man behoeft ook niet meer met pijl en boog plus hakbijl de wildernis is om vrouw en kroost te voeden - het 
vlees ligt dood uitgestald in de vitrine bij de slager.

Weg met de oorlogszuchtige mannen. 
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Wat zijn mannen in feite nog waard.

Laten zij hun zaad maar deponeren bij de zaadbank tegen een redelijke vergoeding en stuur ze vervolgens het 
bos (Bush) in.

Vrouwen zullen de vrede tussen de werelddelen bewerkstelligen en de wapens  
afzweren.

Weg met de mannen! …………..

De goede niet te na gesproken.

11.  Anoniem 

4 Mrt 2005 om 10:30 

Winterslaap? 
Is iedereen in de winterslaap?

12.  Anoniem 

15 Mrt 2005 om 03:57 

Geachte Tychon@dr.com / (cc : paul van buitenen),

Neelie Kroes is niet alleen onbetrouwbaar, maar ook een crimineel.

Mensen zoals ik die dit kunnen bewijzen worden zelfs door ‘van buitenen’ (die indruk heb ik intussen) - : ‘in de 
doofpot gestopt’ - niet omdat van buitenen mij niet respekteert maar omdat hij een reeel gevaar (ook voor mijn 
leven) ziet. 
Hij kwam niet terug op ons persoonlijk gesprek. Wat deed hij met de bewijsstukken die hij uit mijn dossier 
mocht kopieren?

Ik heb bij de politie + de hoofdofficier van justitie aangifte gedaan over o.m. medeplichtigheid van neelie 
aangaande frauderen met een handtekening - hetgeen ‘voor haar zaak’ financieel zeer lukratief was. 

Over het slachtoffer spreek ik nu niet.

Dit is geen verzinsel maar gewoon de zuivere waarheid:

Een ‘meepleger’ ‘die hier niet meer mee kon leven wilde een verklaring over de fraude afleggen. Dreigement 
(No Knubben) en Neelie : ,,Jij schreef op persoonlijke titel ‘die brief’ aan het Ministerie - of dit in opdracht was 
van je superieur - staat niet op die brief. Als je een verklaring aflegt komt de fraude dus geheel voor jouw 
rekening. Het is dus beter om geen verklaring af te leggen, doe je dit wel dan kan ik niet voor je veiligheid 
instaan.” 

Zij was notabene - als president - medeplichtig omdat zij er van wist! Zij verzwijgt fraude!

Was van haar ook karaktermoord : Aan iemand verhinderen ’schoon schip te maken’ terwijl zij Neelie als 
direkteur president verantwoordelijk was! 

Zijn reactie : ,,Ik wil ’schoon schip maken, ik leg die verklaring toch af.” 

(Dit speelde op Nijenrode in 1991/1992). Pim Fortuyn schreef daar ook over. Hij had gelijk…………….. Hij is dood.

Korte tijd nadien verscheen betrokkene ‘die ’schoon schip wilde maken’ niet meer op Nijenrode. Neelie (heel 
slim) schakelde de politie in: Als jij onschuldig bent schakel je de politie in. 

De betrokkene zou in ieder geval geen verklaring meer afleggen……. : bleek al 3 dagen dood in zijn bed te 
liggen.

Het verwijt van Neelie aan Van Buitenen toen hij haar ‘handel en wandel’ bekritiseerde ‘breed uitgemeten in o.
m. ochtendblad ‘de telegraafaak - haar als ‘EC’ ongeschikt vond : ‘men moet van onbesproken gedrag zijn’ . 

,,Dit is karaktermoord,” ‘wierp zij hem voor de voeten’. 

Dat weet ik van jou Kroes : Karaktermoord plegen (en ook moord?) en dan de doofpot in.

Ik wist ook niet dat zo iets bestond. En wie gelooft mij? Men zal mij voor gek verslijten?

Van Buitenen gelooft mij - ik kwam met bewijzen.

Nijenrode/Breukelen

Gegroet Neelie ………….. ik leef nog.

13.  Anoniem 

23 Apr 2005 om 15:07 

paul van buitenen u ziet wat er gebeurt. u wordt beschuldigd van verdachtmakingen -een quirelant. u kreeg 
van mij bewijsstukken - (op een cruciaal stuk na - dat het bewijs completeert - heb ik nog in mijn bezit - 
waarom vroeg u daar niet om ? - bent u misschien bang) - dat neelie de oplichterij die mijn man werd 
aangedaan - en dat ging om een groot kapitaal - ondersteunt : frauderen met zijn handtekening - waarom deed 
u daar niets mee?

ik heb aangifte gedaan bij de politie te breukelen - deze aangifte kreeg u ook van mij - echter de hoofdofficier 
van justitie reageerde niet op mijn aangifte. mijn hoop lag bij u. een advocaat krijg ik niet - men acht mij niet 
rijk dus niet machtig genoeg.
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zij steunt de aanstichter van de fraude : no knubben. 
en u nodigde de verkeerde hans galesloot uit bij barend en van dorp - die de indruk kregen dat u verliefd op 
neelie was.

kort hierna vernam ik dat u ziek was.

u hebt wel macht - waarom liet u de zaak zitten?

14.  Anoniem 

29 Apr 2005 om 22:21 

DIT LAND GAAT HELEMAAL NAAR DE KLOTE !!!!

Wij hebben helemaal geen democratie , eens in de 4 jr mogen we onze stem uitbrengen op allemaal 
zakkevullers.Wil je echte democratie dan moet je een bindend referendum invoeren voor alle belangrijke zaken.

Nederland gaat kapot van aan al die managers en door zijn vergadercultuur. 
We moeten eerst eens gaan beginnen om 50 % van alle ambtenaren te ontslaan.

Stoppen met het continu vernietigen van kapitaal door goede gebouwen te slopen en weer nieuwe te gaan 
bouwen die nog ,en nog luxer moeten zijn .

In zorginstellingen moet je veruit alle managers ontslaan ,er moet meer geluisterd worden naar de mensen die 
er echt verstand van hebben en dat zijn de mensen op de vloer.Het geld wat je uitspaard door het ontslaan van 
de managers inzetten voor meer mensen op de werkvloer zodat die niet in de wao terecht hoeven te komen 
door de veel te hoge werkdruk.

Alle directeuren die meer dan € 150.000,- willen verdienen moet je ontslaan en rap naar het buitenland laten 
vertrekken, de meeste zijn toch waardeloos ! 
Als de huidege directeuren naar hun verdienste kijken ,dan zeggen ze altijd dat ze in de andere rijke landen v??
l meer verdienen,maar onze werknemers zijn altijd te duur in vergelijking met die van de derde wereld landen !!

Alles moet veel simpeler en vooral weg met al die tegenstrijdige regeltjes.

De wet moet niet gedogen ,maar vooral handhaven en dan zeker voor iedereen gelijk zijn.Maar met handhaven 
bedoel ik niet de opzet de staatskas te spekken.

Burgemeesters benoemen en wethouders kunnen niet langer dan 8 jr zitten ,dit om corruptie te voorkomen !

Regeringen moeten vooral werken volgens de lange termijnvisie , zou bij wet geregeld moeten worden. 
Kijk naar de pensioenen en de AOW, de mensen die nu rond de 50 zijn , ik voorspel dat die eerst al hun geld op 
mogen gaan eten voor ze in de bijstand komen ,want AOW is er voor die groep over 15 jr niet meer en daar 
heb je dan heel je leven aan betaald en vooral betaald voor de oudere van nu. 
Iedere boerenpummel kon 30 jr geleden al zien dat met dit systeem de zaak volledig in het honderd zou lopen.
Maar tot op de dag van vandaag doen ze niets !!!

Balkenende zou de de grote bazen wel eens aan gaan pakken van nuon en essent,nou dat kon ik u al wel op 
een briefje geven dat hij dat zeker NIET zou gaan doen. Waarom niet , ja als dit kabinet over is dan moet hij 
toch ook zo`n baan hebben waar hij kan gaan graaien,oh ja dat heet dan normen en waarden.

Ik sta er telkens weer versteld van hoe gelaten de mensen er voort onder zijn. 
Ik mis de tijd dat mensen het gewoonweg niet meer pikten en de straat op gingen.

Ik was het niet altijd eens met Pim Fortuyn , MAAR PIM WAS ECHT NODIG, want…… dit land gaat zo naar de 
kloten.
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Dierenactivist Jan Bonjer in actie
Gepubliceerd door admin 8 januari, 2004 in Media. 

DIERENACTIVIST BONJER: ?DE BEUK MOET ER MAAR EENS IN?

Jan Bonjer, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, was tot in details op de hoogte van de 

eerste actie van het Dierenbevrijdingsfront (DBF) in Nederland. Tevens was hij nauw betrokken bij de 

oprichting ervan. 

Al v??r de oprichting van het Dierenbevrijdingsfront in 1979 stond Bonjer in nauw contact met de 

activisten. Naar eigen zeggen stemde hij toe ‘toen een anonieme dierenbevrijder enkele weken voor 

kerstmis vroeg of ik een bevrijd hondje wilde opnemen.’ (Nieuwe Revu, 3 juli 1981) ?Anoniem?? 

Bonjer werkte in deze periode net als de oprichtster van het DBF zelf bij de actiegroep Lekker Dier. 

 

Jan Bonjer Bonjer tegenover KlokenluiderOnline: ‘Over deze zogenaamde ?trofee?ndiefstal? heb 

ik geschreven maar die actie heb ik niet bijgewoond. De informatie is telefonisch door 

mij ingewonnen.’ Archiefonderzoek levert echter een heel ander beeld op. Jan Bonjer heeft wel 

degelijk persoonlijk met de daders gesproken. De journalist-activist schreef op 11 juni 1982 in 

Nieuwe Revu: ‘Via diverse telefoontjes werden we naar een stoffige zolder van een oud gebouw 

geloodst waar de dierenbevrijders de trofeeenshow nog eens dunnetjes overdeden. Met smaak 

hadden de anonieme leden van deze organisatie de schedels met geweien uitgestald. Compleet met 

naamkaartjes van de jagers en de hun toebedachte medailles: goud, zilver en brons.’

Ook was er wel degelijk sprake van onherstelbare schade, wat Bonjer tegenover ons ontkent. In 

Nieuwe Revu schreef hij toch echt: ‘De rijkspolitie te water heeft inmiddels met hulp van 

kikvorsmannen een deel van de buit opgehaald uit de Rijn, in de buurt van Doorwerth. Voor de jagers 

niet meer dan een schrale troost, want “hun” geweien blijken in stukken gezaagd te zijn.’

Door dit op smalende toon geschreven artikel kwam Bonjers rol als participerend journalist onder 

grote druk te staan. Naar aanleiding van het artikel stuurde de Zutphense Officier van Justitie 

namelijk een boze brief naar Nieuwe Revu. Hij eiste dat het blad de foto’s van de actie zou opsturen, 

ook de foto’s die niet waren gepubliceerd. Hij wilde de radicalen identificeren en laten oppakken. De 

redactie reageerde door alleen de reeds gepubliceerde foto te sturen. Ook schreef het in die periode 

vrij radicaal-linkse blad dat ‘het bevel tot afgifte van de foto’s en negatieven een bedenkelijke en 

onnodige aantasting van de persvrijheid is’.

Justitie was hiermee niet tevreden. Bonjer en zijn fotograaf werden gedagvaard. Op 29 september 

1982 werden ze gehoord door rechter-commissaris Myjer. Maar ze deden hun mond niet open. Ze 

beriepen zich op het beperkte verschoningsrecht voor journalisten.’Zolang de staatsveiligheid niet in 

het geding is en er geen mensenlevens op het spel staan, moet een journalist het recht hebben om 

zijn bronnen te beschermen,’ betoogde het tweetal. Tegenover zijn eigen blad pochte Bonjer: ‘Het 

was leuk geweest als de zaak helemaal was uitgevochten. Myjer durfde volgens mij de confrontatie 
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niet aan, omdat hij wist dat [Nieuwe Revu-advocaat] Boukema zich heel goed had voorbereid. En 

Myjer had natuurlijk de hele Nederlandse pers over zich heen gekregen als hij ons had gegijzeld.’

10 Reacties op “Dierenactivist Jan Bonjer in actie”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

8 Jan 2004 om 11:51 

Ik moet steeds aan de film “C’est arriv? pr?s de chez vous” denken als ik deze verhalen over Bonjer lees. 

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de hoofdredacteur van het AD tegenwoordig tegen dit soort “participerende 
journalistiek” aankijkt.

2.  Anoniem 

9 Jan 2004 om 00:02 

“Door dit op smalende toon geschreven artikel kwam Bonjers rol als participerend journalist onder grote druk te 
staan.”

Komt niet naar voren in dit artikel. Klinkt leuk, maar het is een losse flodder.

3.  Anoniem 

12 Jan 2004 om 12:42 

Het tuig van Nederland bevindt zich tegenwoordig niet meer op straat, maar op kantoor.

4.  Anoniem 

12 Jan 2004 om 23:09 

Hoelang worden dit soort mensen nog beschermt ?

5.  Anoniem 

14 Jan 2004 om 10:33 

Vreemd artikel zonder enige lijn of duidelijke conclusie. Jammer dat dergelijks stukken niet het filosofische 
aspect van het dierenmoorden aansnijden en altijd maar gaan over inbraakje hier, vernielingtje daar. 

Diefstal van tig geweien: who gives a s@@t. Is de auteur van het stuk ook wel eens met jagers op stap 
geweest? Heeft hij wel eens een dagje of 3 meegedraaid in aan abbatoir?

Tsja, zolang de journalistiek alleen maar ‘het activisme’ zelf aankaart en zelden tot nooit de moeite neemt om 
de kern van zaak te bestuderen blijven voor en tegenstanders in dergelijke zaken elkaar altijd raar aankijken.

6.  Anoniem 

14 Jan 2004 om 23:02 

Als je 25 jaar terug moet in de carriere van een integer persoon als Jan Bonjer (persoonlijke ervaring) om een 
dergelijk aantal ’schandelijke feiten’ als grove misstanden uit het slijk te trekken zegt dat heel veel meer over 
de schijnbaar wraakzuchtige neigingen van de ‘onderzoeker’ dan over een journalist die met enige jeugdige 
overmoed probeert aansluiting te zoeken bij de reltoon van zijn toenmalige werkgever.

7.  Anoniem 

19 Jan 2004 om 14:58 

inderdaad. Wat een zielige figuren hier zeg. Lekker in springend op de trend dat dierenactivisme iets slechts is 
(extremistisch). Nee dam die lekker leden van ons koninklijk huis. Die schieten voor hun lol op hertjes, die zijn 
niet extremistisch zeker…

8.  Anoniem 

22 Jan 2004 om 01:19 

klokkenluideronline - voor en door mafkezen. wat is dit voor een achterlijke site?

9.  Anoniem 

28 Sep 2005 om 23:16 
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Hallo Jan,

Zou je aub even op de FIlmsite willen kijken www.filmstart.nl rubriek prikbord en titeltje Filmdagen dierenleed 
achter docu SONANTE van Daphne van Winkel. Zou je reactie erg op prijs stellen.

groet,

eric

10.  Anoniem 

23 Feb 2007 om 19:54 

Ga over belangrijke dingen schrijven

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Klokkenluider voor de Raad Jan Bonjer slaat terug »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/43/dierenactivist-jan-bonjer-in-actie.html (3 of 3) [3/11/2009 2:19:07 AM]

http://www.filmstart.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/43/dierenactivist-jan-bonjer-in-actie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/42/klokkenluider-voor-de-raad.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/44/jan-bonjer-slaat-terug.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect...nluideronline.nl/artikel/44/jan-bonjer-slaat-terug.html [3/11/2009 2:19:11 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...rtikel/38/site-voor-de-raad-voor-de-journalistiek.html [3/11/2009 2:19:15 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...eronline.nl/artikel/37/jan-bonjers-activistenboek.html [3/11/2009 2:19:19 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


 Inloggen›Klokkenluideronline 

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

 AM]http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...36/bonjer-bekritiseert-nrc-over-dierenextremisme.html [3/11/2009 2:19:24

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


 Inloggen›Klokkenluideronline 

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

29 AM]http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec.../35/ahold-transactie-boonstra-in-heel-ander-licht.html [3/11/2009 2:19:

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...l/34/amsterdamse-rechtbank-heeft-spookpresident.html [3/11/2009 2:19:34 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...33/nieuwe-hoofdredacteur-ad-was-dierenextremist.html [3/11/2009 2:19:38 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire.../32/meer-belangenverstrengelingen-dirk-van-delft.html [3/11/2009 2:19:43 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...online.nl/artikel/31/meijdam-geen-vvd-voorzitter.html [3/11/2009 2:19:48 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...rtikel/30/begin-van-eerherstel-voor-fred-spijkers.html [3/11/2009 2:19:53 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...e.nl/artikel/28/rise-and-fall-van-een-topadvocaat.html [3/11/2009 2:19:58 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect...eronline.nl/artikel/27/nrc-heeft-affaire-luyendijk.html [3/11/2009 2:20:03 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...rtikel/26/ing-speelt-dossiers-arnold-heertje-door.html [3/11/2009 2:20:08 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect...uideronline.nl/artikel/25/nrc-verliest-supertalent.html [3/11/2009 2:20:13 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...24/henry-meijdams-dubbele-en-driedubbele-petten.html [3/11/2009 2:20:19 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Groen Links en SP onder extremistisch vuur at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Mabelgate ontwikkelt zich verder en verder Waar is de mogelijk corrupte OvJ Hans Vos? »

Groen Links en SP onder extremistisch vuur
Gepubliceerd door admin 3 november, 2003 in Media. 

?EXTREMISME’ GROEN LINKS EN SP VOOR DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Sinds de moord op Pim Fortuyn komen steeds meer schokkende feiten boven water over 

extremistische activiteiten van de achterbannen van SP en Groen Links . Hoezeer de ?radicalo?s? met 

deze partijen zijn verweven bleek op vrijdag 31 oktober toen bij de Raad voor de Journalistiek twee 

zaken dienden die waren aangespannen door de gematigde krachten binnen deze partijen. De 

gedaagden: HP/de Tijd en De Telegraaf. Beide media publiceerden artikelen waarin de partijen direct 

in verband werden gebracht met extremistisch en gewelddadig gedrag. Het werd een memorabele 

middag. 

 
In de wachtkamer van de Raad zitten enkele belangstellenden. Een  

jongeman komt binnen en vraagt scherp: ,,Horen jullie bij Siebelt of De  

Telegraaf?” De man, fotograaf van het krakersblad Ravage, had  

zojuist alle aanwezigen ongevraagd op de foto gezet. Met ?Siebelt? bedoelde hij  

onderzoeker Peter Siebelt die als getuige-deskundige zou optreden en door  

de radicalo?s wordt gezien als kwade genius achter zowat alle kritische  

publicaties over hun beweging. Een collega van Ravage zette alles en  

iedereen op video terwijl hij ondertussen luisterde hij naar een zendertje in zijn oor.

De activisten waren aanwezig bij twee zaken die de parlementaire tak van hun  

beweging, GroenLinks en de SP, hadden aangespannen tegen HP/de  

Tijd en De Telegraaf. Het gaat hier niet om rechtszaken, maar om klachten bij  

de Raad voor de Journalistiek. Dit orgaan bekijkt uitsluitend of journalisten niet over de schreef zijn 

gegaan en kan geen bindende uitspraken doen. De strengste sanctie die de Raad kan opleggen is een 

veroordeling tot rectificatie. Meestal doen de veroordeelde media dat ook.

Voorzitter Herman Meijer van GroenLinks deed zijn beklag over het artikel  

?De GroenLinks-Connectie? dat op 6 juni van dit jaar op de voorpagina van HP/De Tijd werd 

aangekondigd met de tekst ?Volkert en zijn milieu - Het sinistere netwerk  

rond GroenLink?s?. Volgens Meijer wordt in het artikel ten onrechte  

gesuggereerd dat er een innig verband bestaat tussen GroenLinks, bepaalde  

vormen van terreur en de moord op Pim Fortuyn. 

Meijer betoogde dat de publicatie niet alleen de partij beschadigd heeft, maar  

ook personen. Ter illustratie leest hij een brief voor van oud-wethouder Jack  

Bogers uit Wageningen. Bogers lekte op de avond dat Pim Fortuyn werd  

vermoord de naam van de moordenaar. Op deze manier reed de GroenLinkser de  

recherche in de wielen. Volgens Meijer is het aan HP/de Tijd te wijten dat  

Bogers nare opmerkingen en anonieme telefoontjes ontving. 
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Zijn oordeel over terrorismedeskundige Siebelt, een van de bronnen van het  

artikel, is vernietigend. Deze internationale vraagbaak werd door Meijer  

bestempeld tot ?een dwaze figuur die een eigen wereld in zijn hoofd heeft  

gecreeerd?. 

Ed van Thijn, een van de ?rechters? tijdens de zitting, haakte hierop in met de memorabele 

woorden:?Maar het kan ook een persiflage van HP/de Tijd zijn, een soort Koot en Bie-achtige 

karikatuur?.

Vervolgens is de SP aan de beurt. Fractiemedewerker Hans van Heijningen  

richt zijn pijlen op een artikel uit De Telegraaf waarin de banden worden blootgelegd tussen de SP, de 

extreem-linkse financier XminY, de taartgooiers van Pim Fortuyn en de sympathisanten van Volkert 

van der Graaf. Van Heijningen stelt dat een aantal feiten in een suggestief kader zijn geplaatst en 

vervolgens op  

onjuiste wijze met elkaar zijn verbonden.?De website van het Anarchist  

Black Cross, waarop de steunbetuiging voor Volkert staat, heb ik nooit  

gezien. Als ik dat had geweten had ik hen wellicht geen geld gegeven.” Van  

Heijningen zegt zich beschadigd te voelen en tot in zijn eigen straat problemen te ondervinden.Feit is 

echter dat de SP’er geld heeft gegeven aan deze organisatie met de volgende doelstelling:?Het ABC 

gelooft dat in een samenleving met andere politieke, sociale en economische omstandigheden 

gevangenissen overbodig worden. Om een beweging op te zetten die de huidige samenleving aanvalt, 

dient er ook op gelet te worden dat die beweging verdedigd wordt. Daarom richt het ABC zich vooral 

op politieke- en oorlogsgevangenen. Niet-gewelddadigheid is hierbij geen leidraad voor het ABC, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld een organisatie als Amnesty International.” 

Van Heijningen geeft zonder meer toe dat hij ?niet wakker lag ?over de taarten die  

Fortuyn twee maanden voor zijn dood in zijn gezicht kreeg. Deze taarten  

waren gevuld met braaksel en uitwerpselen. Hierop reageerde  

Telegraaf-journalist Martijn Koolhoven: ,,De taartactie was een heel  

schokkende gebeurtenis. Ik vind het mensonterend en intimiderend.” 

Van Heijningen had een oud-collega meegenomen als getuige-deskundige: Kees  

Kodde, medewerker van het links-radicale fonds XminY. Van Thijn en co gaven  

deze radicaal de nodige spreektijd. De getuige-deskundige van Koolhoven,  

Peter Siebelt, werd het spreken echter onmogelijk gemaakt. De vraag: zijn De Telegraaf en HP/de 

Tijd over de journalistieke schreef gegaan?

Uitspraak binnen acht weken.

21 Reacties op “Groen Links en SP onder 
extremistisch vuur”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  pinkeltje 

5 Nov 2003 om 05:28 

heeft de raad voor de journalistiek hier acht weken voor nodig?

pinkeltje.

2.  Anoniem 

6 Nov 2003 om 11:19 

Voor zover het krakersblad Ravage een artikel plaatst over deze onderwerpen heb ik het volgende verzoek. Kan 
dat artikel dan worden geplaatst op deze website? Het belangrijkste argument hiervoor is dat deze website dan 
w?l een ieder toestaat het eigen standpunt nader toe te lichten. Dit in tegenstelling tot de aanklagende partijen.
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3.  Anoniem 

6 Nov 2003 om 17:15 

Alles goed en wel, maar jammer dat je je verhaal aandikt met dat sprookje over de met poep en braaksel 
gevulde taarten. Het waren ‘gewone’ taarten, en het stonk omdat er gelijktijdig een stinkbom werd afgestoken. 
OK?

4.  Ellen 

7 Nov 2003 om 13:11 

Hoe weet jij dat zo goed?

5.  Anoniem 

9 Nov 2003 om 13:36 

Nu de polarisatie in Nederland een feit is, mede met dank aan de heer Fortuyn, 
voelt “De Telegraaf” zich weer gerechtigd tegen alles wat naar links riekt te keer te gaan, vossen verliezen wel 
hun haren maar niet hun streken. 
HP/De Tijd bestaat in de marge van de opiniebladen en kan zich alleen met dit soort artikelen rechtvaardigen

6.  pinkeltje 

9 Nov 2003 om 18:02 

Gek eigenlijk dat “links” zo snel verontwaardigd is door artikeltjes tegen hen. 
zelfs als daarin met feiten wordt geschermd. 
Over vossen gesproken.  
De raad van de journalistiek kan maar een ding doen en dat is de klacht naast zich neerleggen.

7.  Anoniem 

10 Nov 2003 om 00:17 

Helaas heeft de auteur van dit stuk veel feiten niet juist, en doet zij/hij zelfs suggesties die prullenbak-waardig 
zijn (inhoud van de taart, “deskundigheid” van siebelt en ravage wordt niet gemaakt door krakers). Dat is 
jammer. Het doet inbreuk aan de integriteit van “klokkenluider”online.

8.  pinkeltje 

10 Nov 2003 om 02:53 

Beste Anoniem van 10 nov, 2003-00:17.

Wat mij opvalt is dat U maar blijft jengelen over zaken als “inhoud taart”,(was in elk geval niet fris).  
“Deskundigheid”, Peter van Siebelt,( weet heel veel over groeperingen als de Uwe) 
en “Ravage wordt niet door krakers gemaakt”.(krakers maken geen ravage maar puinhopen).  
Het kan mij persoonlijk niet deren of het stukje in de Klokkenluider online integer is of niet, feit is dat de 
intimidatie van de kant van Ravage en dus de krakers beweging en dus S.P. en dus Groen links open en bloot 
tentoon gespreid werd. 
Iets wat de oude K.G.B. niet zou misstaan.

9.  Anoniem 

18 Nov 2003 om 17:49 

Stom toevallig kreeg ik gisteravond een unieke kans om dat “poep&braaksel-verhaal” te verifi?ren bij iemand 
die direkt familie is van een van de taartengooiers. Het antwoord was heel stellig: de taarten waren w?l gevuld 
met poep en braaksel. Dat verhaal over een stinkbom met boterzuur is er achteraf bij verzonnen.

10.  Anoniem 

22 Nov 2003 om 12:56 

Wat lees ik nu dan toch? Ravage wordt niet gemaakt door krakers? Is Anoniem wel van deze wereld?

Jouw fijne krakers hebben enkele jaren geleden mijn pand gekraakt; en moesten zich terugtrekken toen ze 
zagen dat mijn pand door mijzelf bewoond werd.

Toen de krakers niet kraken konden, bleek echter STELEN GEEN PROBLEEM TE ZIJN. Ze hebben onder andere 
de platen-verzameling van mijn overleden vader gestolen.

Krakers zijn TUIG !!!!

11.  Anoniem 

26 Nov 2003 om 13:04 

haha, laat ze maar zweten van angst, die extreem links radicalen. 
maar ja, met zo een licht als ed van thijn als arbiter, weet ik al wat de uitkomst is. 
ed van t. is een exponent van het links extremisme.
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12.  Anoniem 

26 Nov 2003 om 13:05 

haha, laat ze maar zweten van angst, die extreem links radicalen. 
maar ja, met zo een licht als ed van thijn als arbiter, weet ik al wat de uitkomst is. 
ed van t. is een exponent van het links extremisme.

13.  Anoniem 

1 Dec 2003 om 13:10 

Quote: 
Re: Groen Links en SP onder extremistisch vuur  
door Anoniem op 10 nov, 2003 - 00:17  
Helaas heeft de auteur van dit stuk veel feiten niet juist, en doet zij/hij zelfs suggesties die prullenbak-waardig 
zijn (inhoud van de taart, “deskundigheid” van siebelt en ravage wordt niet gemaakt door krakers). Dat is 
jammer. Het doet inbreuk aan de integriteit van “klokkenluider”online. 

Zo te zien heeft U Uw feiten niet juist: 
De inhoud van de taarten is wel degelijk zoals weergegeven. 
Peter Siebelt is wel heel erg degelijk een deskundige op het gebied van Links extremisme. Lees zijn boeken en 
alle verkrijgbare achtergrond informatie maar eens. 
Ravage wordt wel degelijk gemaakt door links extremisten met daaronder oa de krakers en volgens mij ook 
uitgegeven vanuit een kraakpand.

Lekker gemakkelijk om allerhande aantijgingen te doen zonder een bronvermelding en/of argument, nietwaar? 
Doe ik ook best goed!

14.  Anoniem 

1 Dec 2003 om 13:13 

Re: Groen Links en SP onder extremistisch vuur  
door Anoniem op 01 dec, 2003 - 13:10  
Quote: 
Re: Groen Links en SP onder extremistisch vuur  
door Anoniem op 10 nov, 2003 - 00:17  
Helaas heeft de auteur van dit stuk veel feiten niet juist, en doet zij/hij zelfs suggesties die prullenbak-waardig 
zijn (inhoud van de taart, “deskundigheid” van siebelt en ravage wordt niet gemaakt door krakers). Dat is 
jammer. Het doet inbreuk aan de integriteit van “klokkenluider”online. 

Zo te zien heeft U Uw feiten niet juist: 
De inhoud van de taarten is wel degelijk zoals weergegeven. 
Peter Siebelt is wel heel erg degelijk een deskundige op het gebied van Links extremisme. Lees zijn boeken en 
alle verkrijgbare achtergrond informatie maar eens. 
Ravage wordt wel degelijk gemaakt door links extremisten met daaronder oa de krakers en volgens mij ook 
uitgegeven vanuit een kraakpand.

Lekker gemakkelijk om allerhande aantijgingen te doen zonder een bronvermelding en/of argument, nietwaar? 
Doe ik ook best goed! 

15.  Anoniem 

16 Dec 2003 om 22:31 

De hoeveelheid anonieme beantwoorders verbaast mij. 
Laf of gewaarschuwd?

16.  Anoniem 

18 Dec 2003 om 13:37 

http://www.fortuynpolitiek.nl/topic.asp?TOPIC_ID=1325

En het is nog steeds niet over; nu wordt er opgeroepen Jonge Fortuynisten te taarten. 
(zie bevenstaande link) 
Het begint met een taart, het eindigt met kogels.!

17.  pinkeltje 

22 Jan 2004 om 15:22 

Nu het inmiddels 22 jan. is, vraag ik me af waar de uitspraak blijft inzake de aanklacht tegen de Telegraaf en 
HP/ de Tijd. door SP en Groenlinks. 
Heb ik iets gemist of is er nog niets ?. 
Er zou over acht weken een uitspraak komen. 
Hebben de Heren het inmiddels heel druk met de affaire Rob Oudkerk?. 
Een gerenomeerd lid van de PVDA en dus een goede vriend van de meeste leden van de Raad. 
Er zit ongetwijfeld een zaak aan te komen tegen Heleen van Royen die het heeft aangedurfd een “hoogstaand” 
PVDA figuur van z’n voetstuk te schrijven. 
Men mag een hoerenloper niet zo noemen ook al heeft hij het zelf verteld. 
Pim Fortuyn werd met Hitler vergeleken en door s’links voor alles en nog wat uitgemaakt, alles mocht en kon. 
Gewoon opschrijven wat iemand zelf beweert is blijkbaar heel fout als het een PVDA meneer is. 
Ik wacht met spanning op de dingen die komen gaan maar wil eerst even weten hoe het met de boven 
genoemde zaak afloopt. 
We zullen nog wel enige tijd moeten wachten vrees ik nu van Thijn. en Co. de handen vol krijgen aan hun 
vriend Oudkerk.
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18.  JaapDeWreede 

22 Jan 2004 om 16:29 

Inmiddels is er uitspraak gedaan.

GroenLinks tegen S. de Jong, J. Niem?ller en de hoofdredacteur van HP/De Tijd. 
17-12-2003 (HP/De Tijd). 
aard van de publicatie: interview 
aard van het medium: opinietijdschrift 
feitenweergave: grievende berichtgeving, tendentieuze berichtgeving

dr. J.G.C. van Heijningen en de Socialistische Partij tegen M. Koolhoven en de hoofdredacteur van De Telegraaf. 
17-12-2003 (De Telegraaf). 
aard van het medium: dagblad (landelijk) 
feitenweergave: onjuiste berichtgeving , tendentieuze berichtgeving 
journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

De volledige uitspraken staan op: http://www.rvdj.nl

19.  pinkeltje 

23 Jan 2004 om 02:26 

Bedankt, JaapdeWreede. 
Had zelf kunnen kijken op de rvdj.nl site maar ben niet zo thuis op dit medium. 
ONGEGROND, Valt me heel erg mee en zal de raad met wat meer openheid volgen in zaken die komen gaan.

20.  Anoniem 

25 Jan 2004 om 12:03 

Ach, die raad voor de journalistiek kan toch geen verder sancties opleggen. Feit blijft dat die huilebalk van een 

muis als Herman Meijer niet zijn gelijk heeft gekregen! :)

21.  Anoniem 

20 Mrt 2004 om 21:37 

Het hele bovenstaande verhaal noem ik onzin, niet vanwege het feit dat deze banden niet zouden bestaan, 
maar omdat de werkelijke krachten achter groenlinks en de actie beweging niet zozeer links zijn, dan wel 
medewerkers met een geheime agenda.

Ravage is een blad voor de actie bewegeng, en ik ken het. Het bepaald hoe de jeugd, die inmiddels is 
gehersenspoelt met onzin op TV en een opleiding vol met leugens en doofpotten denkt. Want links en rechts 
betekend dat het land verzuild is, verdeelt en heers, en dat het een makkie is voor de stropdassers op de 
kansel (staten generaal) hun loon te stelen met een gouden handdruk. Balkenende preekt een atheistisch 
waarden en normen probleem dankzij een politie staat, geen probleem, maar wel dat deze zich christelijk 
noemt.

Pim Fortuyn steeg in de opinie peilingen, niet omdat hij rechts of links (tegen aanschaf joint strike fighter), 
maar omdat hij eerlijk was. Dit was een groot probleem voor het establishment. Volkert van der G werkte al 
jaren voor de BVD, had daar leren omgaan met wapens, en kreeg subsidies voor zijn werk, en daarmee zette 
deze Wakker Dier op. Door deze linkse BVD mol als officiele moordenaar te gebruiken, is de verzuiling heden 
nog toegenomen, en intussen kan de overheid nog meer stelen van “rechts” en “links” monddood houden. Want 
rechts heeft de middelen, links heeft de informatie en ervaring.

In Europa worden momenteel jaarlijks zo’n 20 demonstranten vermoord. Carlo Guilliano was een bekende 
italiaanse demonstrant, een google zal u de feiten geven. De meeste demonstraties worden niet gemeld door 
de media, die enkel zullen informeren ten dienste van het establisment. Om dit moorden op demonstranten te 
rechtvaardigen, heeft men de oorlog tegen het terrorisme uitgeroepen. Voor iemand met gezond verstand is 
deze oorlog inderdaad absurd, maar vanwege de geheime agenda is deze erg slim, en volgens mij trapt meer 
dan 80% van de nederlanders erin.

Al qaida is ook zo’n propaganda instrument, want iedereen die arabisch kan, kan wel zo een meeltje schrijven 
om een aanslag op te eisen. 4 vliegtiugen simultaan kapen en laten crashen in het buitenland. De AIVD zou het 
niet klaarspelen, laat staan de primitieve door islam gehersenspoelde stam cultuur uit Afganistan. Het opleiden 
van piloten voor een Jumbo Jet op particuliere scholen is ook erg twijfelachtig. De Bush en Bin Laden familie 
zijn al 20 jaar zaken partners.

Ik lees meestal websites uit het buitenland. Nederlanders weten niets, er is hier praktisch geen relevante 
informatie beschikbaar. Hopelijk weet u nu, wat in de USA al bekend is onder de alternatieve media. Ravage is 
overigens geen alternatieve media, maar opgezet om te voorkomen dat er alternatieve media in Nederland 
ontstaan, evenals de groene amsterdammer. Toch zal u dit soort informatie slechts in linkse pers vinden, 
omgeven door propaganda om te voorkomen dat u het leest.

Rechts is machteloos, want ze zoekt haar vijand onder links, en verzuild zich zo. Links is machteloos, want het 
heeft geen middelen, dus is afhankelijk van subsidies die dan weer gegeven worden door de geheime agenda 
die hen in de gaten houdt. Zolang dit soort verhalen als hierboven gepubliceerd worden, zullen onze eerlijke 
volksvertegenwoordigers neergeschoten worden. Over blijft een 2e kamer met ongevaarlijke dwazen, 
omgekocht door het belachelijke loon aldaar en aanvewante status. De gouden handdruk. En intelligente 
maffiose oplichters, waaronder men eigenlijk wel de meeste ministers kan rekenen. Zolang het volk haar brood 
en spelen krijgt, zal het niet in opstand komen, en kan men doorgaan met beroven van dat volk met 
belastingen.

Als de nederlanders vandaag nog zouden weten wat ik weet, we zouden vanavond revolutie krijgen. Ik ben dus 
blij met een krachtige rechtse lobby, anders krijgen we hier Stalin. Hitler was ook socialist, al was het dan 
nationaal. 
Leve de Geuzen!
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Mabelgate ontwikkelt zich verder en verder
Gepubliceerd door admin 1 november, 2003 in Politiek. 

MABEL EN OTTOLIEN NA MOORD BRUINSMA VERHOORD

Zowel Mabel Wisse Smit als Ottolien Lels zijn reeds de dag na de moord op Klaas Bruinsma verhoord 

op het politiebureau in de Warmoesstraat. Dit gebeurde omdat zij beiden werden gezien als de ?

grootste intimi? van Bruinsma op het moment van zijn moord. Dat zegt een bron die zelf direct 

getuige was van de verhoren maar niet met zijn of haar naam naar buiten durft te komen. 

 
Ottolien Lels geeft overigens zelf min of meer toe dat zij gehoord is door de politie in een brief aan De 

Volkskrant. Hierin schrijft ze: “Alle feiten omtrent de relatie tussen Klaas Bruinsma en mijzelf, 

alsmede de mate waarin ik op de hoogte was van zijn activiteiten, zijn terug te vinden bij de politie 

van Amsterdam. Die heb ik hierover destijds benaderd. Mogelijk is mijn persoon ook terug te vinden 

in de verslagen van het IRT-onderzoek naar Klaas Bruinsma.” Dat Mabel ook is gehoord, daarover 

zwijgt zij. 

De bron komt met deze feiten naar buiten uit woede over de kwaliteit van de AIVD-onderzoeken naar 

Wisse Smit waarin de proces verbalen van de verhoren blijkbaar niet werden aangetroffen. De AIVD 

heeft geen enkel bewijs kunnen vinden voor contacten tussen Mabel en Bruinsma anders dan de 

fameuze opervlakkige ‘zeilcontacten’. De bron: ?De AIVD is blijkbaar nog niet eens in staat officiele 

documenten boven tafel te krijgen die zijn geproduceerd door ambtenaren van de Staat der 

Nederlanden. Dat kan in werkelijkheid natuurlijk niet zo zijn. Hier is sprake van een cover-up.?

11 Reacties op “Mabelgate ontwikkelt zich verder 
en verder”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  carin 

1 Nov 2003 om 10:29 

Hoe meer er bekend is over Mabel Wisse Smit des te aardiger vind ik Edwin de Roy van Zuydewijn. Ik vind het 
triest dat koninging Beatrix zo duidelijk met twee maten meet.

2.  Anoniem 

1 Nov 2003 om 13:04 

Ik denk dat het niet meer over Mabel gaat, maar over het functioneren van onze rechtstaat in het algemeen. bij 
elke dag komen er berichten die bevestigen dat het helemaal niet zogoed gaat met Nederland. (bv Winkeliers in 
A’dam betalen beschermingsgeld, politie weet nergens van; zeggen ze)

Wat Trix betreft, vertrouw ik die nog het minst. Het zou me niets verwonderen als Trix van alles op de hoogte 
was. Iemand met de staat van dienst, als Mabel, is zeer getalenteerd in “dubieus” handelen en denken. Van dit 
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soort mensen is Trix, volgens mij, zeer gecharmeert.

3.  Anoniem 

3 Nov 2003 om 14:25 

Helemaal mee eens. Ik kan me ook niet voorstellen dat Bea van niets heeft geweten. Ze dacht zeker die 
verloving snel door te kunnen drukken door de politiek voor een fait accompli te plaatsen. Toen dit mislukte 
werd daarom gauw het sprookje bedacht dat Friso zijn moeder de waarheid niet had verteld, want als officieel 
bekend zou worden dat Bea wel degelijk wist van de maffiacontacten van Mabel, zou dat haar wel eens fataal 
kunnen worden. En braaf wordt dit sprookje door de hele pers en televisie herhaald, niemand durft daar 
vraagtekens bij te plaatsen, want Bea is heilig bij de lakeienpers. Het verschil tussen de heksenjacht op de Roy 
van Zuydewijn (waarvan niemand nog betwijfelt dat die door Bea in gang is gezet) en de omarming van Mabel, 
waar vooral niet te veel over mocht worden uitgezocht, spreekt boekdelen.

4.  Anoniem 

3 Nov 2003 om 21:18 

Natuurlijk was Bea van alles op de hoogte, ze heeft zoveel onzichtbare macht. U hebt gelijk, Nederlands is een 
corrupte bende. 
Ook moet mij van het hart dat Bea zo arrogant is om alles te verzwijgen, alsof wij allemaal gek zijn. 
De Rooy van Zuuiderwijn is in de slechte boeken bij de familie gekomen omdat hij in Cambridge een 
proefschrift heeft geschreven over Bernhard dat niet bepaald vlijend was.

5.  Anoniem 

2 Jan 2004 om 13:11 

Hoe meer er bekend is over Mabel Wisse Smit des te aardiger vind ik Edwin de Roy van Zuydewijn.

Kan ik me absoluut niet in vinden, Edwin de Roy van Zuydewijn is gewoon een smerige man, en ik, daar kom ik 
eerlijk voor uit, ben absoluut geen voorstander van het koningshuis, geef mij maar een democratie.

6.  Anoniem 

23 Jan 2004 om 00:21 

Wat mdlt zich toch een merkwaardig soort gefrustreerde mensen op deze site. Allemaal anoniniem en met een 
grote weerzin tegen de samenlevng en het leven. Wat ze nodig hebben zijn hulp en troost.

7.  Anoniem 

23 Jan 2004 om 00:22 

Ach, deze site is gewoon een nieuwe deugnietenstreek van Pietje Bel en de Zwarte Hand.

8.  Anoniem 

24 Jan 2004 om 00:46 

Nee graag een nieuwe Robespierre!

9.  Anoniem 

9 Mrt 2004 om 20:58 

Het is meer een nieuwe aflevering van Don Carleone in polderland

10.  Anoniem 

21 Mrt 2004 om 01:16 

Die 2 opmerkingen hierboven zijn leuk medeplichtig. Ik moet altijd lachen als men de waarheid tracht te 
saboteren. Ze zeuren over gebrek aan identificatie-plicht. Het Ausweis.

Ik las zo wat over Klaas Bruinsma, de Dominee. Een interessante kerel. Men noemde hem de eerste 
nederlandse godfather der maffia. Zijn belangrijkste doorbraak maakte hij toen hij een man levend de benen 
afzaagde. Men is al met een film over zijn leven bezig.

Ik vraag me af hoe geliefden elkaar leren kennen. Doorgaans leven ze in hetzelfde milieu, maar aangezien 
Bruinsma nogal machtig was, zal deze opgevallen zijn door het establisment, waarbij deze mogelijk al toe 
behoorde vanaf zijn geboorte. Want ook zijn vader handelde in drugs, al was het een bierbrouwer. Alcohol is 
welliswaar vele malen gevaarlijker als de hasj van de Dominee, toch is het niet “illegaal”.

Hoe zouden die twee elkaar tegen gekomen zijn? In de supermarkt? By Yab Yum? Maar goed, ik ben geen 
vijand van de maffia. De regering vraagt mij 30% van mijn inkomen als beschermings geld, en ik heb een hekel 
aan monopolies. Of ik nu een gokkast of de nationale loterij opgedrongen krijg, het is echt hetzelfde. Natuurlijk 
moet zo’n Dominee mij wel beschermen tegen diefstal der boordcriminelen der Nederlanden, die de Staten 
Generaal stolen. LEVE DE GEUZEN!

11.  Anoniem 

23 Sep 2004 om 21:59 
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Mabel zou heel goed een BVDer kunnen zijn,  
eerst infiltreerd ze in de drugsmaffia van Bruinsma die na liquidatie van haar leider in uiteen valt. 
Dan kijkt ze nog eens rond op de Balkan wat tijdens de oorlog in Joegoslavie een spionage mierehoop was.

Ogenschijnlijk goede kandidaat om de koninklijke familie te begeleiden

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Nog meer puinhopen van Paars Groen Links en SP onder extremistisch vuur »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/21/mabelgate-ontwikkelt-zich-verder-en-verder.html (3 of 3) [3/11/2009 2:20:43 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/21/mabelgate-ontwikkelt-zich-verder-en-verder.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/20/nog-meer-puinhopen-van-paars.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...nline.nl/artikel/20/nog-meer-puinhopen-van-paars.html [3/11/2009 2:20:47 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect...ine.nl/artikel/19/brokkenpiloot-als-vvd-voorzitter.html [3/11/2009 2:20:53 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect...uideronline.nl/artikel/18/leuren-met-ottolien-lels.html [3/11/2009 2:20:59 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...nline.nl/artikel/17/exit-de-advocaat-commissaris.html [3/11/2009 2:21:03 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...enluideronline.nl/artikel/14/klokkenluider-worden.html [3/11/2009 2:21:08 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...ronline.nl/artikel/13/de-van-der-vaart-connection.html [3/11/2009 2:21:13 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...line.nl/artikel/11/noodklok-over-vernietiging-klm.html [3/11/2009 2:21:18 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Kelly en de media at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

Een goed milieu begint bij jezelf »

Kelly en de media
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2003 in Media. 

BERICHTEN OVER MOORD KELLY ZELFMOORD VOOR BRITSE MEDIA?

Midden in de oorlog die er in Groot-Brittanni? woedt tussen de regering Blair en de BBC heeft de 

Britse minister van Cultuur, Tessa Jowell, een onderzoek aangekondigd naar de wijze waarop de BBC 

wordt gefinancierd. Op die manier probeert de regering Blair de BBC te straffen voor haar 

onafhankelijke berichtgeving rondom het feit dat Blair en Bush ons met keiharde leugens een oorlog 

in gerotzooid hebben. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de berichtgeving rondom de (zelf?) 

moord op de Britse wapendeskundige dr. David Kelly zo eenzijdig is. De Britse media durven het 

woord moord in verband met Kelly niet eens in de mond te nemen. Terwijl daar alle aanleiding toe is. 

 
BBC in de tang.

Op 24 december 2002 bracht de Britse regering een rapport uit, waarin stond dat Saddam Hussein 

binnen 45 minuten massavernietigingswapens in kon zetten. Een bewering die Kelly in vertrouwelijke 

gesprekken met journalisten als onzin afdeed. Op 22 mei 2003 had Kelly een lunchafspraak met BBC 

journalist Andrew Gilligan. De wapendeskundige vertrouwde Gilligan toe, dat hij sterk was gaan 

twijfelen aan de oprechtheid van de Britse regering met betrekking tot de rechtvaardiging van de 

oorlog in Irak. Een week na de ontmoeting maakte Gilligan deze uitspraak bekend, zonder zijn bron 

te noemen. Niet veel later werd bekend dat Kelly de bron van het verhaal was. Op 15 juli moest Kelly 

voor de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken verschijnen. Hij werd daarbij hard aangepakt. 

Op 18 juli werd Kelly op een paar kilometer van zijn huis dood gevonden. Hij zou zijn pols hebben 

doorgesneden. Premier Blair kreeg op een persconferentie voor de voeten geworpen, dat hij de dood 

van Kelly op zijn geweten heeft, omdat hij de naam van Kelly naar de media zou hebben gelekt. In 

een poging om onder die beschuldiging uit te komen, hebben Blair en zijn ministers gezegd, dat zij er 

achter de schermen bij de BBC op hebben aangedrongen, om het verhaal over de toen nog niet bij 

naam bekende Kelly verder te laten rusten. Een heel interessant verweer. Volgens artikel 10 van het 

Europese Mensenrechtenverdrag heeft een ieder recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat 

de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen en te 

verstrekken, zonder inmenging van het openbaar gezag en ongeacht grenzen. Natuurlijk hoeft een 

regering niet alles van de media te slikken. Ze kunnen altijd een rechtszaak aanspannen, opinie-

stukken schrijven of middels een persbericht openlijk proberen de media te be?nvloeden. Maar 

gekonkel achter de schermen en het onder druk zetten van een redactie is een regering verboden. 

Formeel gezien is zoiets zelfs een mensenrechtenschending. De regering Blair pleegde ook strafbare 

feiten om haar straatje schoon te vegen. Drie dagen na de dood van Kelly hebben ambtenaren van 

het Britse ministerie van Defensie geprobeerd om een media-plan rondom de zaak Kelly te 

vernietigen. Het is nog onduidelijk of de illegale vernietiging van de stukken gelukt is. Maar het 

ministerie van Defensie heeft inmiddels wel toegegeven, dat beveiligingsbeambten van het ministerie 
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naar de politie hebben gebeld, in een poging om de illegale vernietiging te voorkomen. Een zwaar 

overtrokken reactie volgens het ministerie, omdat het om onbelangrijke documenten zou gaan. Op 

zijn minst merkwaardig dat ?onbelangrijke? documenten over de zaak Kelly ineens met grote spoed 

door een ministerie verbrand moeten worden.

Zelfmoord onwaarschijnlijk.

Nauwelijks was het lijk van David Kelly gevonden, of de Britse media riepen keihard in koor dat het 

zelfmoord was. Een uiterst merkwaardig fenomeen, want Kelly was een van de grootste 

klokkenluiders uit de moderne geschiedenis en liep daardoor nogal wat risico?s. Hij had zelf al 

voorspeld dat hij nog eens dood in de bossen gevonden zou worden. ?Dark actors playing games?, 

mailde hij recent aan een kennis. Kelly was een geharde wapeninspecteur die er bekend om stond, 

dat hij zich nooit iets heeft aangetrokken van de vergaande intimidatie van de Irakezen. Beslist geen 

type dat vanwege een verhoortje door een paar Britse parlementari?rs zo in de war zou raken, dat hij 

zichzelf van het leven zou beroven. Vlak voordat hij zijn laatste wandeling maakte, waarop de 

wapendeskundige nog vrolijk naar een voorbijganger had gezwaaid, mailde Kelly het volgende aan 

zijn vriend Alistair Hay: ?Bedankt voor je hulp. Hopelijk gaat het allemaal snel voorbij en kan ik weer 

naar Bagdad om verder te gaan met het echte werk?. Niks depressiviteit, Kelly verheugde zich op zijn 

toekomstige werkzaamheden in Irak. Janice Kelly heeft verklaard dat haar man zich verraden 

voelde. ?Op de dag van zijn dood was hij moe en gelaten, maar beslist niet depressief?. Malcolm 

Warner, de huisarts van Kelly, verklaarde dat Kelly nooit aan depressiviteit had geleden. Maar er is 

nog een reden waarom het niet aannemelijk is, dat Kelly zijn polsen zelf doorsneed. De voormalige 

gemeentelijk lijkschouwer Dr. A. J. Postmes daarover: ?Weliswaar proberen mensen die zelfmoord 

willen plegen dat vaak door zich de polsen door te snijden, maar het aantal pogingen met dodelijke 

afloop is naar mijn stellige overtuiging uitermate gering of nihil. In de meer dan twintig jaar dat ik 

gemeentelijk lijkschouwer ben geweest, heb ik er nooit een gezien. Seneca zou het klaar gekregen 

hebben, maar zou ervoor in bad zijn gaan zitten. Waarom? Zelfs als je koelbloedig genoeg bent en 

het klaar krijgt een slagader door te snijden, word je daarna door bloedverlies eerst shockerig, dan 

krijg je het koud en word je angstig en dan ga je instinctief bewegen en hulp zoeken. Doe je dat niet, 

dan kan het nog uren duren voordat je door shock onherstelbare schade oploopt en helemaal in coma 

raakt. Want mede door de verwonding van de bloedvaten en de shock sluiten de bloedvaten zich en 

stopt de bloeding. Daardoor blijft het bloedverlies toch beperkt. De kans is groot dat je er niet aan 

dood gaat en dat men je tijdig vindt en oplapt?.

Commissie Hutton onafhankelijk?

Nu de media het laten afweten in de zaak Kelly, hebben sommigen hun hoop gevestigd op de Britse 

rechter Lord Hutton, die door de regering is aangewezen om een onderzoek te doen naar ?de 

omstandigheden rondom de dood of dr. Kelly?. De commissie Hutton beschikt over een eigen 

website, www.the-hutton-inquiry.org.uk. Het is onthutsend om op deze site te zien hoeveel 

bewijsmateriaal en hoeveel getuigenverklaringen niet openbaar worden gemaakt. Nog twijfelachtiger 

is de manier waarop Hutton getuigen aan de tand voelt. Zo verklaarde politieman Andrew Franklin 

tegenover Hutton dat het alleen maar zelfmoord geweest kon zijn. ?Toen ik zijn lijk aantrof wees 

niets erop dat er sprake was geweest van een gevecht?. Een absurde verklaring die Hutton voor 

zoete koek slikte. En dat terwijl het een fluitje van een cent was, om Kelly op zijn dagelijkse 

wandelingetje door een verlaten gebied -zonder enig gevecht- wat verdovend gas in zijn gezicht te 

spuiten. Om vervolgens zijn pols door te snijden, zodat iedereen zou roepen dat de wapenspecialist 

zichzelf om het leven had gebracht.

De commissie Hutton heeft ook het onderzoek van de offici?le lijkschouwer zonder enige kritiek 

overgenomen, terwijl er alle aanleiding is om Britse lijkschouwers niet te vertrouwen.

Zo heeft de Britse overheid ons twintig jaar geflest rondom de ?zelfmoord? van de omstreden 

Italiaanse bankier Roberto Calvi, die betrokken was bij een groot bankschandaal rondom het 

Vaticaan. Calvi?s lijk werd in 1982 hangend aan de Blackfriars brug in Londen aangetroffen. Twintig 
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jaar lang werd ons door de Britten wijs gemaakt, dat Calvi zelfmoord had gepleegd. In 1998 werd 

Calvi?s lijk opgegraven. Aangetoond werd, dat zijn halswervels niet de verwondingen vertonen die 

normaal bij ophanging te zien zijn. ?Calvi werd vermoord en pleegde geen zelfmoord. Dat blijkt uit 

een gerechtelijk onderzoek?, aldus een persrechter van het Tribunaal van Rome op 24 oktober 2002. 

Belachelijk genoeg wordt er geen vervolging ingesteld tegen de Britse lijkschouwer die in 1982 

kennelijk een vals rapport heeft opgesteld. De betrouwbaarheid van dr. Nicholas Hunt, de 

lijkschouwer van het ministerie van Binnenlandse Zaken die het lijk van Kelly onderzocht, moet nog 

blijken, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Hunt stelt in zijn rapport: ?Het feit dat het horloge 

van Kelly lijkt te zijn verwijderd terwijl zijn bloed al stroomde, doet vermoeden dat het horloge 

weloverwogen is verwijderd om goede toegang tot de pols te krijgen?. Volgens Hunt wijst het feit dat 

Kelly zijn horloge verwijderde op een weloverwogen zelfmoord. Een uiterst merkwaardige en 

eenzijdige conclusie. Natuurlijk kan het zijn, dat Kelly een paar keer in zijn eigen pols heeft gesneden 

en dat hij tijdens zijn pogingen tot het inzicht is gekomen, dat hij beter zijn horloge af kon doen. 

Maar het feit dat zijn horloge is afgedaan nadat het bloeden was begonnen, kan net zo goed een 

aanwijzing zijn, dat Kelly werd vermoord door iemand die een zelfmoord in scene wilde zetten.

Hutton, de juiste keuze van de regering Blair?

Roy Hattersley, een journalist van The Guardian, onderzocht hoe de keuze van Hutton als 

onderzoeker in zijn werk was gegaan. Gezien de houding van de Britse media een ware heldendaad. 

Het ministerie van ?Constitutional Affairs? wilde eerst helemaal niet op de vragen van Hattersley 

ingaan en verwees naar Lord Hutton. Uiteindelijk liet men toch weten, dat een ?heleboel 

eigenschappen? van Lord Hutton meegewogen waren bij de keuze. Met zijn vragen raakt Hattersley 

een van de pijnlijkste plekken in de westerse democratie?n. In veel landen wordt de invloed van de 

rechterlijke macht zwaar onderschat en dat terwijl deze staatsmacht vaak het laatste woord heeft. 

Ook al zijn de rechters in een land nog zo betrouwbaar, als de zittende regering ??n rechter onder 

controle heeft en als zij het aansturingsmechanisme dat bepaalt welke rechter er op welke zaak 

wordt gezet, weet te be?nvloeden, dan kan zij vrijwel iedere gevoelige zaak naar haar hand zetten. 

Wat dat betreft is het antwoord van het ministerie van Constitutionele Zaken, dat een ?heleboel 

eigenschappen? van Lord Hutton hem geschikt maken voor deze klus beslist interessant. Vorig jaar 

vonniste Hutton dat de voormalige MI5 agent David Shayler niet in het publieke belang handelde, 

toen hij illegale praktijken van de geheime dienst naar buiten bracht. Nog opmerkelijker was het 

gedrag van Hutton in de zaak Pinochet. Lord Hoffman stemde destijds voor de uitlevering van 

Pinochet vanuit Groot-Brittanni?, zodat de voormalige dictator berecht kon worden wegens zeer 

ernstige mensenrechtenschendingen. Lord Hutton nam zijn collega opperrechter vervolgens zwaar 

onder vuur. Hoffman had namelijk niet gemeld dat hij lid was van Amnesty International. Volgens 

Hutton had Hoffman hierdoor het vertrouwen in de rechterlijke macht zwaar beschadigd. Het feit dat 

een rechter geen lid is van een organisatie als Amnesty International, lijkt mij eerder een reden om 

een rechter in een dergelijke zaak te wraken. Zo te zien beschikt Lord Hutton over uitstekende 

eigenschappen voor de in het nauw gebrachte regering Blair, die deze rechter uitzocht. De website 

van Hutton geeft een interessant antwoord op de vraag aan wie de opperrechter zijn eindverslag zal 

uitbrengen. ?The Government has asked Lord Hutton to report to Lord Falconer, Secretary of State 

for Constitutional Affairs?. Wat de website van Hutton niet vermeldt, is dat Charlie Falconer een oude 

jeugdvriend is van Tony Blair. De boezemvrienden hebben zelfs een aantal jaren een flat met elkaar 

gedeeld.
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NRC bedriegt lezer voor de zoveelste keer
Gepubliceerd door admin 4 januari, 2006 in Media. 

‘DOORSNEE LEZER’ NRC DIE JENSMA VRAGEN STELT BLIJKT VOORLICHTER VAN 

RIJKSMUSEUM

door Pamela Hemelrijk 

Op de valreep van het ouwe jaar verwaardigt Folkert Jensma zich zowaar om uitvoerig in 

te gaan op de kritiese vragen van een gewone lezer. Maar ?s het wel een gewone lezer? 

Om te demonstreren hoezeer de NRC de gewone man serieus neemt laat Folkert Jensma zich in de 

krant van 31 december uitgebreid door ??n lezer aan de tand voelen. Dit in het kader van zijn 

wekelijkse rubriek ‘De lezer schrijft, de krant antwoordt’. Hij heeft er maar liefst een hele pagina voor 

ingeruimd. De lezer, ene Boris de Munnick uit Amsterdam, mag hem het hemd van het lijf vragen.

Wat beschouwt Folkert bijvoorbeeld als de belangrijkste scoop van de NRC in het afgelopen jaar? 

Nou, dat was volgens Jensma een reportage over armoede in Malawi, ‘een portret van zomaar een 

dorpje, waar de journalist weken de tijd nam om iedereen te leren kennen. Dat soort stukken maakt 

je als lezer wakker’. (Je ziet het helemaal voor je: ‘Stop de persen! Veeg de voorpagina schoon! We 

hebben hier een sfeerstuk over een arm dorpje in Malawi, dat is dynamite!’) En wat was zijn favoriete 

voorpagina in 2005? Nou, dat was volgens Folkert de voorpagina ‘die de lezer niets heeft laten 

merken van de chaos en totale verwarring waar de redactie mee kampte na de bomaanslagen in 

Londen’. 

 

Folkert Jensma Laat dit even goed tot u doordringen: de redactie was een zenuwinzinking nabij 

omdat zij geen flauw idee had wat er aan de hand was, maar de lezer heeft daar 

niets van gemerkt. Want de redactie heeft de schijn weten op te houden dat zij precies wist wat er 

aan de hand was. En Folkert is daar apetrots op! (Ik zou zeggen: als er zelfs op de redactie chaos en 

onzekerheid heerst ‘over de oorzaak van de explosie en de herkomst van de daders’, m?ld dat dan 

aan de lezers! Maar wie ben ik?) 

Lezer Boris wil ook graag weten waar Folkert het meest trots op is. Nou, dat zijn de prijzen die de 

NRC in 2005 allemaal heeft gewonnen, zoals de Anne Vondeling Prijs, de Henriette Roland Holst Prijs, 

de Bob den Uyl Prijs enz. enz. Het waren er wel twaalf, alles bij elkaar! Laat ook dit even goed tot u 

doordringen: Folkert trommelt zich op de borst omdat de powers that be dermate met hem weglopen 

dat ze hem aan de lopende band bekronen. Terwijl hij als journalist geacht wordt the powers that be 

namens ons juist te controleren! Beter bewijs dat hij zich al lang geen journalist meer voelt, maar 

assistent-bestuurder, is niet te leveren. De waardering van de lezers kan hem gestolen worden. 

Erkend en bewierookt worden door de gasten die hier de lakens uitdelen, d?t is zijn hoogste ideaal. 

(Ja hoor eens; ik kan het ook niet helpen: hij zegt het zelf.) 

U begrijpt, Boris heeft ook een paar kritiese vragen. Maakt Folkert zich bijvoorbeeldwel eens zorgen 

over de toekomst? Nou Folkert is geneigd ons land als ‘een uitzonderlijk welvarend stukje van het 

paradijs’ te zien, met hooguit luxe-problemen als tegenvallende groeicijfers, files op de wegen en 
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vooral: een ‘teveel aan keuzemogelijkheden’. Met name dat laatste veroorzaakt volgens Folkert een 

hele hoop stress. De keuze van het juiste mobieltje zorgde rond de kerstdagen voor de meeste 

geestelijke nood, aldus Folkert. Hij had dat zelf van het NOS-Journaal vernomen. (Ik maak geen 

gekheid: ons grootste probleem is volgens Folkert dat wij zelf een keuze moeten maken uit een 

overvloedig aanbod van mobieltjes, en daarvan ontzettend zenuwachtig worden. Hij ziet blijkbaar 

liever dat een staatsmonopolie op mobieltjes ons van deze martelende besluiteloosheid verlost.) 

Waar Folkert liever niet meer aan terugdenkt? Dat zijn de 493 rectificaties die de NRC dit jaar heeft 

moeten plaatsen. Maar dat is niet veel, want andere kranten zijn geen haar beter, voegt hij er 

haastig aan toe. En verder schaamt hij zich helemaal kapot om een spelfout die zowaar de 

voorpagina ontsierde: peiler stond er in de kop, terwijl het natuurlijk pijler had moeten zijn. Geen 

woord over het feit dat de NRC de pijlingen (sorry: peilingen) over de Europese Grondwet moedwillig 

heeft gemanipuleerd (’Meerderheid is voor Europese Grondwet’) en dat ook heeft moeten toegeven. 

Geen woord over de freelancer Paul Andersson Toussaint, die in de NRC een jubelende reportage 

schreef over het stadsdeel De Baarsjes, terwijl hij zojuist een slordige 10.000 euro van dat stadsdeel 

had ontvangen om het jaarverslag te schrijven. Nee, daar heeft Folkert geen slapeloze nachten van. 

Maar die vermaledijde sp?lfout, die zal hij zichzelf nooit vergeven! 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Folkert wel degelijk enige opbouwende kritiek ventileert op de 

boven ons gestelde autoriteiten: het feit dat zij steeds meer persvoorlichters en spindoctors in dienst 

nemen baart hem zorgen. Die persvoorlichters dienen namelijk niet het publiek, merkt hij schrander 

op, maar veeleer het belang van de instelling of organisatie waar zij in dienst zijn. En dat is een hele 

slechte zaak, verzekert hij de gewone lezer Boris de Munnick. 

Hier moeten wij Folkert voor de verandering helemaal gelijk in geven. Des te verbijsterender is het 

dat hij uitgerekend een persvoorlichter heeft uitgenodigd om hem, uit naam van Alle Gewone Lezers, 

krities te ondervragen. Want Boris de Munnick is de persvoorlichter van de directeur van het 

Rijksmuseum. Die directeur, drs. R. de Leeuw, is een Bevriende Relatie van Folkert. Zo zitten die 

twee bijvoorbeeld samen gezellig in het Comit? van Aanbeveling van de stichting ‘Letterenstudent en 

Loopbaan’. (Wat die stichting precies doet moet u mij niet vragen, maar ik garandeer u ongezien dat 

het Uitreiken van Prijzen en Stipendia tot de core-business behoort.) En er zijn nog veel meer 

hartelijke banden tussen het Rijks en de NRC. Onlangs hebben ze nog gezamenlijk een 

fototentoonstelling in het Rijks georganiseerd, die uiteraard in de NRC uit alle macht is gepromoot en 

op glanspapier werd afgedrukt in het magazine M. 

Wat een t?eval dat Folkert, uit alle emails die hem van lezers bereiken, uitgerekend voor de vragen 

van lezer Boris een hele pagina heeft ingeruimd! 

Nou ja, zo?n toeval was het nou ook weer niet. Boris ontkent desgevraagd dat hij Folkert ooit heeft 

ontmoet (wat ik me eerlijk gezegd nauwelijks kan voorstellen, gezien de synergie tussen de NRC en 

het Rijksmuseum, maar vooruit), maar verder is hij ontwapenend openhartig: ‘Ik heb w?l intensief 

contact gehad met Jan Paul van der Wijk, de chef vormgeving van de NRC. We waren immers samen 

betrokken bij de organisatie van die fototentoonstelling. Zo is het eigenlijk gekomen: ik vertelde hem 

bij de borrel dat ik, als NRC-lezer, het leuk zou vinden als de krant eens uitgebreid zou terugblikken 

op het eigen functioneren in het afgelopen jaar, en de lezer eens een kijkje achter de schermen zou 

gunnen. Nou, dat vonden ze bij de NRC ook een hartstikke leuk idee. ‘Wat zou je dan bijvoorbeeld 

willen weten?’ vroegen ze. ‘Weet je wat je doet? Stel eens een lijstje met vragen op, dan gaan we 

daarmee aan de slag.’ Enfin, afgelopen zaterdag bleek ik met mijn vragen in de prijzen te zijn 

gevallen! Dat had ik nooit verwacht! Maar ik vind het een hele eer dat uitgerekend ik dit mocht doen. 

Een hele eer.’ 

Bent u niet in de verleiding gekomen om bijvoorbeeld een vraag te wijden aan die misleidende kop 

‘Meerderheid Nederlanders is voor Europese Grondwet’? Of wist u niet dat Folkert zelf heeft erkend 

dat de lezers toen vals zijn voorgelicht? Boris: ”Nee, dat zegt me niks. Maar zo diep wilde ik ook 

helemaal niet gaan. Het was niet de bedoeling om een diepgravend onderzoek in te stellen naar het 

wel en wee van de NRC. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En ik vond het een hele eer.’ 

Zo ziet u maar weer: de NRC wil zich best wel door Een Lezer ter verantwoording laten roepen. Op 

voorwaarde dat die lezer dat Een Hele Eer vindt. Ga vooral zo door Folkert! Laat je alleen 

ondervragen door Bevriende Relaties die de NRC als een god vereren! Wordt het niet tijd dat je zelf 
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een spindoctor in dienst neemt, om je daarbij te coachen? Journalisten genoeg die zich daarvoor 

willen lenen, zeker nu het binnenkort massa-ontslagen gaat regenen in de dagbladsector. 

En als ik je nog een advies mag geven: zorg dat Boris de Munnick ook een personal coach krijgt, 

want hij is veel te loslippig tegen de pers. Zeker voor een persvoorlichter.

6 Reacties op “NRC bedriegt lezer voor de zoveelste 
keer”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

4 Jan 2006 om 13:38 

Nu je toch bezig bent Pam,

Zoek eens uit wie die mooie tweedelige NCRV-tv-documentaire Onrust in de Stad heeft betaald. Met in de 
hoofdrol Job Cohen en zijn ambtenaren die de stad zo mooi bij elkaar houden. De maakster Ireen van 
Ditshuyzen kreeg exlusieve toegang tot de bestuurlijke driehoek. Lovend besproken in NRC Handelsblad.

2.  Anoniem 

4 Jan 2006 om 14:29 

Mooi dat je dit hebt achterhaald, maar mijn God wat kan jij zeuren zeg. ‘Bedriegt voor de zoveelste keer’ en dat 
soort formuleringen. Als dat al zo zou zijn, is daar bij NRC nog altijd veel minder sprake van dan bij een AD of 
Telegraaf.

3.  Anoniem 

4 Jan 2006 om 23:05 

AD & Telegraaf mogen dat, aangezien zij niet pretenderen “kwaliteitskranten” te zijn.

4.  Anoniem 

5 Jan 2006 om 06:46 

AD en De Telegraaf mogen dat net zo min! Kranten mogen niet liegen! Bovendien is het zwakzinnig om het 
liegen van de ene krant aan te voeren als excuus voor het liegen van een andere krant! (”Okee meneer de 
rechter, mijn cli?nt heeft iemand vermoord, maar kijk eens naar Mladic! Die heeft er wel 7000 koud gemaakt! 
Daarbij vergeleken stelt de misstap van mijn cli?nt toch zeker niks voor? Ik vraag vrijspraak!”) Groeten Pamela

5.  Anoniem 

7 Jan 2006 om 13:06 

‘De sleipsteen van de geezt is tog wel erug diep gesonken op ouwejaarsdag’. 

De krant zoekt een ‘doorsnee lezer’ en laat deze ‘moeilijke’ vragen stellen, die kennelijk horen bij het 
nagestreefde ambitieniveau van de NRC en de veronderstelde geestelijke bagage van zijn lezers. Dit moet 
natuurlijk ook voor de redactie een beetje bevattelijk blijven, dus wat wordt er dan vervolgens gevraagd: 
-wat is de belangrijkste scoop van de krant in het oude jaar?  
-wat was de favoriete voorpagina van 2005? 
-waar is Folkert het meest trots op? 
-etc, etc;

Maar met de antwoorden had Folkert Jensma het toch wat moeilijker want ze zijn nog stompzinniger, zo blijkt 
uit de waarneming van Pamela Hemelrijk. Ik neem hierbij tenminste in acht dat hij over de antwoorden ook nog 
een tijdje na heeft kunnen denken of wellicht zelfs met de voltallige redactie hierover heeft vergaderd (precies 
zoals ik in het jaaroverzicht van het NOS-Journaal zag deze week, minstens 20 verdeelde mensen met hun 
goeroe Laroes die een moordenaar een ‘verdachte’ of een ‘dader’ vinden van ons geld!).

Ik heb de NRC beroepsmatig een tijdje gelezen, maar het abonnement opgezegd. De kwaliteit ging teveel 
achteruit, politieke stellingen worden alleen ingenomen als ze in de eigen kraam te pas komen en de krant werd 
te duur voor de geboden inhoud. In het laatste nummer van 2005 heeft u kunnen lezen dat ik met deze stap 
niet helemaal ongelijk had. Een hele pagina van dit niveau is natuurlijk koren op de molen van diverse 
recensenten. Dat er maar enkele reageren ‘plijt’ ook niet voor het IQ van de lezers! 
Dan betaal ik wel wat minder voor een ’sensatiekrant’ en denk er zelf het mijne van om mijn geest te blijven 
slijpen. 

Ik adviseer de reclameslagzin het nieuwe jaar -met de inhoud van de krant- maar wat aan te passen. Wellicht 
kan dan ook de prijs omlaag, een aantal redacteurs weg en dan hebben we weer een ‘gewone krant’ voor 
‘gewone mensen’.  
Folkert Jensma kan -in een sociaal afbouwtraject- dan ‘als gewone lezer’ nog wel een tijdje blijven om de 
‘preizenkast’ op te poetsen, koffie te zetten en schoon te maken.  
Mogelijk kan de NRC dan een spannende reportage over hem maken op 31 december van 2006. Hebben we ook 
in dit nieuwe jaar iets om naar uit te zien. 
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6.  Anoniem 

9 Jan 2006 om 17:33 

Van de column van de Vlieger op nieuws.nl. 
Heel vermakelijk en redelijk gedurfd !

*1 Vanwege het onderwerp en mijn ernstige bedenkingen heb ik deze keer geen flauwe grappen in mijn column 
verwerkt! Ondergetekende heeft advertenties geplaatst in dagbladen en tot mijn meest unieke verbazing 
weigerde de Telegraaf de advertentie. De meest grove schending van de persvrijheid. Dat maakte mij vrolijk 
want het serieuze kaf wordt van het koren gescheiden. Immers zij mogen blijkbaar alles schrijven! nb: Geen 
enkel weerwoord tegen sterjournalist Koolhoven die de wetten van integriteit t.o.v. mij eervol heeft behandeld.

*3 Ondergetekende heeft het publieke geheim dat het dagblad NRC informatie voor justitie verspreid 
regelmatig in de openbaarheid gebracht. Vanzelfsprekend is er niets op tegen om verkregen informatie te 
publiceren. Maar het NRC is op de hoogte dat deze informatie ??nzijdig en invalide wordt overgedragen. 
Daarom bestempelde ik dit zichzelf kwaliteitskrant noemende dagblad als niet integer. Saillant detail is dat 
vanwege mijn politie-uniform in de Quote 500 deze krant geen uitgebreide melding mocht maken van het 
evenement. Deze informatie komt rechtstreeks van haar medewerkers van de Hollandse Pravda.
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Oproep aan Peter R. de Vries
Gepubliceerd door Micha Kat 7 november, 2008 in Algemeen. 

peterrdevries.jpg Beste Peter,

We hebben in het verleden regelmatig contact gehad en ik heb je ooit geinterviewd voor Het 

Advocatenblad. Thans lees ik hoe je je opnieuw vastbijt in Joran van der Sloot.  Ik zou je willen 

vragen of je in de (nabije) toekomst een uitzending wil maken over Joris Demmink. Ik denk dat je 

deze zaak wel kent. De affaire-Demmink is in mijn ogen het meest stuitende voorbeeld van 

klassenjustitie uit de geschiedenis van het Nederlandse recht en opent steeds meer burgers de ogen 

over wat er werkelijk speelt of zou spelen in de achterkamers 

demmink_1_1.jpg

van juridisch Nederland. Adam Curry 

die mij over de zaak ondervroeg -en kort daarna werd ontslagen- 

suggeerreerde op Arrow Radio ook reeds dat dit ‘een typische zaak is’ van 

Peter R.  Ik ken iets van je eigenzinnige aanpak en zal me nergens mee bemoeien. Misschien ben je 

zelfs wel in staat om aan te tonen dat de hele zaak-Demmink een demonische hype is, georkestreerd 

door criminele vijanden van de Nederlandse Staat die ons land via subtiele ‘contra-informatie-

campagnes’ willen ‘destabiliseren’. De Telegraaf heeft deze lezing in een paginagroot verhaal al eens 

in de wereld gebracht. Kortom, deze zaak waarin de hoogste man van het Ministerie van Justitie 

centraal staat en waarin twee extreme lezingen over de waarheid met elkaar strijden -Demmink als 

dader versus Demmink als slachtoffer- schreeuwt om de frisse en deskundige blik van de onvolprezen 

Peter R.! Ik zou haast zeggen: Peter, take your responsability!

Met collegiale groet,

Micha Kat

22 Reacties op “Oproep aan Peter R. de Vries”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  victor 

7 Nov 2008 om 10:44 

KAN PETER DE VRIES EEN STAATSGREEP PLEGEN? 
Jaren geleden werd super-procureur-generaal Arthur Docters van Leeuwen door Justitie-minister Sorgdrager 
ontslagen wegens muiterij. In de media was zelfs sprake van een staatsgreep. In een goodwill-interview zei de 
ex-pg later; “het ministerie is net een doos van Pandora. Iedere keer als wij de deksel oplichten kunnen wij 
verassingen verwachten”. Zoiets zei hij ongeveer in de IRT-tijd. Wel nu, zijn vooruitziende uitspraken zijn 
vandaag door de feiten waarheid geworden. Unsere Peter R. De Vries kan thans geschiedenis schrijven en de 
mensheid een enorme dienst bewijzen. Onze eigen vaderlandse Obama worden. Peter heeft in het verleden 
bewezen een uitstekende pedo-jager te zijn. Vele uren commercieele zendtijd heeft hij van de SBS/Telegraaf 
gekregen om kleine pedofiele visjes aan de schandpaal te nagelen. Onder het motto van “change” kan Peter nu 
een grote vis vangen. Dus Peter, kom uit de skybox van Ajax en probeer nog eens President van Nederland te 
worden. De zendtijd heb je al.
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2.  RSS 

7 Nov 2008 om 10:52 

Waar kan ik de petitie tekenen…

3.  E-bee 

7 Nov 2008 om 11:12 

Peter R. de Vries moet wel tegen veel draadjes zijn aangelopen in vroegere onderzoeken en naar die van de fa. 
van der Sloot. 
Die achtergronden zijn voor ieder die er even zijn neus instopt horizontaal en verticaal gelaagd met sexueel 
misbruik op grote schaal. Hoef je geen grote neus voor te hebben. 
Peter R. de Vries geeft altijd de indruk een haat/liefde verhouding te hebben met de politie maar dat valt wel 
mee. Er zijn zaken waarvan ik me afvraag hoe hij daar zelf op is gekomen,(opzetje met justitie?) Louis 
Hageman is er daar maar 1 van, ronduit in mekaar geknutseld en de massa via de dwangbuis die tv heet, 
gehysteriseerd. Bovendien is het opmerkelijk dat hij wel eens dwingend een microfoon onder kleine vergrijpers 
hun gok houdt maar dit nog nooit heeft gedaaan met lieden van het kaliber als Demmink. Er zijn zaken die veel 
opvallender zijn maar de aandacht niet krijgen. Volkert van der G. bijvoorbeeld had een achtergrond in 
Middelburg. Ik denk dat er ekening mee moet worden gehouden dat Peter R. de Vries ook aan touwtjes hangt, 
hij heeft in dit opzicht een NL monopoliepositie. 
Het is allemaal geen toeval…

4.  AIRVD 

7 Nov 2008 om 11:15 

Peter Rukker de Vries is een laffe hond, hij zal dit nooit oppakken. In de zaak Joran zit hij er ook al compleet 
naast. Joran is onschuldig helaas heeft hij zitten opscheppen en verteld wat die conjo wou horen. Onder invloed 
van een blow vertelde Joran wat die onbetrouwbare crimineel wou horen. Sterk verhaal maar allerminst op 
waarheid berust, de namen die Joran noemt en andere feiten zijn gechekt. Er klopt niets van. 
Peter Rukker de Vries zal dus hoogstens wederom een desinformatie reportage willen maken. Hypocriete hond 
is het.

5.  Micha Kat 

7 Nov 2008 om 11:35 

voor steun en petities zij verwezen naar de nieuwe -en extreem snel groeiende- ‘Demmink-Hyves’:

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

6.  E-bee 

7 Nov 2008 om 13:54 

Nou, Joris zal van veel zaken meer afweten, wellicht te overmoedig geworden geeft hij te veel trammelant en is 
elders gestationeerd. Gezien de exposure die Joran geeft zullen ze(Mossad, AIVD, hem er wel hebben laten 
inluizen nu. Mogelijk is PRdeV daartoe persoonlijk uitgenodigd door politie en justitie om thans wat rumoer te 
veroorzaken gezien de ontwikkelingen rond Demmink? Als afleiding?

Hebben ze met Joran van der Sloot met oorverdovende herrie een ontzettend klein visje gevangen. Dat is mijn 
theorie rond Peter R. de Vries. All talk and no walk.

7.  Observator 

7 Nov 2008 om 15:52 

Peter ER de Vries zou inderdaad eens werk moeten gaan maken van Demmink. Hij kán het! Maar wíl hij dat 
ook? 
Welke rem staat er op zijn normaliter voortvarend optreden? 
Of moet ik schrijven: Welke familiebelangen weerhouden hem?

8.  Observator 

7 Nov 2008 om 15:56 

@ AIRVD

‘Joran is onschuldig’ schrijf je. 
Wie dat met zoveel zekerheid kan schrijven heeft kennis van zaken. 
Omdat de kwestie mij interesseert zou ik de feiten graag van je horen.

9.  Pierre Lebon 

7 Nov 2008 om 16:16 

Jezus AIRVD wat zijn we weer genuanceerd vandaag! 
Stap eens van je berg en schrijf verstandige reacties. 
De Vries balanceert regelmatig op het koord tussen samen- en tegenwerking en het laatste wat je hem kan 
verwijten is dat hij een laffe hond is. 
Als hij een zaak oppakt, dan moet er ook een programma van te maken zijn, want hij is in de eerste plaats 
televisiemaker en een verdomd goeie ook nog. 
Voor Demmink is hij zeker niet te laf, maar of daar op termijn een Emmy Award mee te winnen valt, is 
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helemaal de vraag. Als alle verhalen over Demmink kloppen, dan zit heel justitie en leden en oud 
leden van het kabinet in het complot en er zijn nou eenmaal zaken die ook boven de pet gaan van Peter R. 
Dit kan ook Docters van Leeuwen je bevestigen van datzelfde IRT verhaal. Opmerkelijk dat van Traa, die veel 
explosieve informatie had plotsklaps een vangrail binnenrijdt met dodelijke afloop. 
Je reactie van 11u15 vind ik een onbeschofte en onbeschaafde scheldmail met kwaliteit 0. 
Enige tijd geleden was je ook redelijk scherp, maar kon ik je nooit betrappen op ordinaire scheldpartijen. 
Je ontkracht jezelf, de kwaliteit van deze discussie en de geloofwaardigheid van het onderwerp Demmink. 
Dit most ik ff kwijt!

10.  cmmtgnmn 

7 Nov 2008 om 16:54 

De Vries durft dit niet aan te pakken…

11.  somber zicht 

7 Nov 2008 om 16:59 

Lakei De Vries heeft met Robert Horchner laten zien wat hij waard is.

12.  E-bee 

7 Nov 2008 om 17:27 

Vanuit Peter R. de Vries zijn mogelijkheden bezien, is dit te groot, voor hem ook. Komt hij te dichtbij dan wordt 
het gevaarlijk, het is nu eenmaal een gigantische samenzwering waarin de politiek en regering niets meeer zijn 
dan marionetten die maar een deeltje van die samenzwering kennen. Hoe hoger hoe smeriger de touwtjes waar 
ze aan blijken te zitten, iedere keer weer.

Maar om nou zaken neer te zetten als sensatieelement, zoals van der Sloot, waar veel en veel meer achterzit 
dan alleen het zoontje van een rechter, dat vind ik slap en doet mij vermoeden dat hij vergaand gebruikt en 
gemanipuleerd wordt. Misschien doet hij het alleen voor de ijdele roem of zit hij aan een interessant touwtje, 
want niets verbaast mij meer. 

En, toevallig net nu Joris Demmink weer over de tong gaat.

Verder is het denkbaar dat als hij er niet zou zijn een echte pitbull, en die zijn er, die rol mogelijk vergaander 
zou invullen voor de corporate media. Ongewenste exposure naturlijk. Zo hou je controle over die dwangbuis 
waarmee je mensen van alles kunt laten geloven. Peter R. de Vries lijkt mij een ijdele bliksemafleider voor en 
van de elite.

13.  AIRVD 

7 Nov 2008 om 17:39 

@Observator 
Ik heb dat al eens eerder op deze site uitgelegd. Ik kan je niet kwalijk nemen dat je niet alle reacties leest. 
Maar het komt erop neer dat Natalee Holloway het land is uitgesmokkeld door haar stiefvader. Natalee zou 
misbruikt worden door hem en wilde niet meer terug naar Amerika. De stiefvader blijkt een machtig man te zijn 
tot en met het Witte Huis aan toe. Voor bevesting van dit verhaal bekijk de Netwerk uitzending hierover waar o.
a. de hoofdcommissaris van Aruba, Gerald Dompig, verteld dat hij bedreigd is door de Amerikanen. 
http://www.netwerk.tv/node/1198

Ik zal hier binnenkort verder over uiweiden op mijn weblog.

@Pierre Lebon 
Peter R. De Vries doet zich voor als een onkreukbare held maar dat is hij niet. Die harde woorden zijn op hun 
plaats. Laf en hypocriet is hij, in de Joran zaak zit hij er compleet naast. Hij zou die emmy moeten inleveren. 
De bekentenis van Joran klopte niet en zat vol onwaarheden, het was duidelijk dat alles verzonnen was. Een 
voorbeeld: de telefooncel waaruit Joran gebeld zou hebben na de moord kan alleen internationale gesprekken 
afhandelen, geen lokale. Ook was het verhaal over de boot en hulp van een vriend compleet uit z’n duim 
gezogen. De politie had hij ook al verschillende malen voorgelogen. Dit betekent niet dat hij de dader is wel dat 
hij meer weet. Het zou er eerde op wijzen dat hij heel erg bang is voor de echte daders/ontvoerders van 
Holloway.

14.  M. 
7 Nov 2008 om 17:46 

Ik heb vooralsnog geen mening over de integriteit van Peter R. de Vries. 

Wel vraag ik me af na het lezen van alle reacties, als een journalist zich niet aan de Demminkzaak wil branden, 
hebben ‘wij ‘ dan het recht om diezelfde journalist als ‘laf’ neer te zetten?

Zoals inmiddels overduidelijk is, is deze samenzwering zo groot en kan het mensen die proberen deze te 
ontmaskeren in levensgevaar brengen. Zeker als het grotere plaatje zichtbaar wordt, kan ik me goed 
voorstellen dat mensen bang worden, en hun vingers niet willen branden met het oog op hun eigen veiligheid 
en mogelijk ook die van hun dierbaren.

Persoonlijk vind ik dat je hen dat niet kwalijk kunt nemen, of ze nu journalist zijn of niet. Het feit dat Micha Kat 
en slechts een paar van zijn collega’s wel de moed hebben over deze misstanden te schrijven is denk ik geen 
maatstaf.

15.  Dr. Quantum 

7 Nov 2008 om 18:35 
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TOP goed idee… 
Laten we een campagne beginnen om heel Nederland op te roepen Peter een email te sturen met het verzoek 
de zaak te onderzoeken 
Ook kunnen we een petittie starten, die digitaal ontekent kan worden en die aan peter aan te bieden

Fijn weekend 
Vincent

16.  Kantklosser 

7 Nov 2008 om 23:41 

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? 
Gepubliceerd door Micha Kat 26 juni, 2008 in Algemeen.

tsjechie.jpg “Spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak, opnieuw. Bronnen melden deze website dat er 
in Praag over wordt gesproken om om uitlevering te vragen van Justitie-SG Joris Demmink op grond van het 
Europees Arrestatie Bevel (EAB) wegens delicten -opnieuw sex met minderjarigen- die Demmink op Tsjechische 
bodem heeft gepleegd en zelf ook reeds heeft bekend. Een bizarre ontwikkeling, maar ook voor de Nederlandse 
Staat lijkt dit niet eens zo’n gekke oplossing. Ik zal later uitleggen waarom, maar eerst iets vertellen over het 
EAB” 

Hoe zit het hiermee, Micha…? Nog ontwikkelingen op dit terrein? Je belooft dat je later nog eens zult uitleggen 
waarom dit ‘niet eens zo’n gekke oplossing is’. Misschien is het moment nu daar?

17.  Wijze van Zion 

9 Nov 2008 om 00:20 

Denk niet dat Freek de Jonge daar toestemming voor geeft ……

18.  Wijze van Zion 

9 Nov 2008 om 00:25 

AIRVD 
Heeft u aan uw eigen pathetische site-je niet voldoende om uw continue stroom van onzin uit te blaten ? 
U moet de plek eens zien te traceren waar uw boord haar vuil opdoet; daar klets u namelijk uit……..

19.  AIRVD 

9 Nov 2008 om 12:03 

Zion neem je pillen gewoon in. Domme van Zion zou een betere naam zijn, stommie.

20.  E-bee 

10 Nov 2008 om 22:09 

Ik las als reactie bij Steve Brown de vraag opkomen of je zomaar met een verborgen camera opnamen mag 
maken en deze uitzenden. 
Dat had ik me nog niet bedacht… 
Ik denk dat we de integriteit van Peter R. de Vries ernstig in twijfel moeten trekken. 
Dat kan alleen een justitie medewerker.

21.  euro999 

14 Nov 2008 om 18:30 

Peter R. de Vries werkt zoals iedereen weet voor de commerciele omroep. Echt gevoelige onderwerpen zoals J.
Demmink zal hij geen ruimte voor krijgen aangezien de directie van SBS 6 bang is dat adverteerders weg lopen.
En zo worden economische belangen weer veilig gesteldt door zelfcensuur, en worden wij dag en nacht 
overstelpt met docusoap en laaghangende borsten van herintredende huisvrouwen die tegen 0900 prijzen u dat 
geweldige vleesmes proberen te slijten.

22.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 18:57 

De van Puijenbroek familie is deels aandeelhouder van de Telegraaf en ook van SBS broadcasting. Deze media 
behoren dus allemaal tot dezelfde propagandakanalen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Puijenbroek
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EX-EXTREMIST JAN BONJER: NU REEDS (EXTREEM) LINKS LEZERSBEDROG

Het is werkelijk niet te geloven! Het met zo veel bombarie aangekondigde ‘nieuwe’ Algemeen 

Dagblad heeft zichzelf reeds in de eerste week in diskrediet gebracht. Het schokkende hierbij is dat 

blijkt dat de krant heimelijk heult met (extreem)-links, in casu de SP. En laat deze site vorig jaar nu 

uitgebreid hebben stilgestaan bij het extreem-linkse actieverleden van hoofdredacteur Jan Bonjer bij 

de dierenbevrijders! Blijkbaar kan Bonjer zijn extremistische veren nog altijd niet afschudden.  

Afgelopen vrijdag bracht NRC Handelsblad het bericht dat het AD ’senatoren opvoert als lezer’, 

senatoren van de SP wel te verstaan. Achter maar liefst drie van de vijf leden van een ‘lezerspanel’ 

bleken eerste-kamerleden van de SP schuil te gaan. Hun pasfoto’s bleken nota bene te zijn 

overgenomen van de SP-website. 

 

Jan Bonjer ‘Lezer’ Corrie Scholtheis blijkt in werkelijkheid politica Anja Meulenbelt te zijn; ‘Linda 

Koning’ is Tineke Slagter en ‘Paul Kosters’ is filosoof en historicus Ronald van Raak.  

Dit ‘lezerspanel’ mag van het AD in de nieuwe krant ‘hun mening geven over gebeurtenissen, 

situaties en ontwikkelingen’. De krant: “Omdat de mening van echte mensen vaak net zo interessant 

is als die van experts en specialisten, plaatsen we, als het onderwerp daar aanleiding toe geeft, de 

mening van het lezerspanel in de krant”. Dit opmerkelijke lezersbedrog werd ontdekt door nota bene 

het Rotterdamse SP-raadslid Theo Cornelisse die het doorgaf aan journalist Frank van Dijl. Die 

publiceerde het op zijn website. Hier zal zeker meespelen dat de nieuwe krant in met name 

Rotterdam op veel weerstand stuit omdat daar de aanhang van het geliquideerde Rotterdams 

Dagblad (en de weerzin tegen het ‘oude’ en arrogante AD) heel groot is.  

Het AD heeft laten weten dat de drie ‘lezers’ niet in het lezerspanel zullen terugkeren. We zijn 

benieuwd welke trucs dierenbevrijder Bonjer nog meer in petto heeft met zijn nieuwe speeltje dat 

overgens vrij kansloos lijkt: de eerste reacties van lezers zijn negatief, zo lezen we bij het ANP. 

Deze gang van zaken -outright bedrog van de lezer in de eerste week van de (nieuwe) verschijning- 

doet sterk denken aan de gang van zaken bij Trouw. In de eerste tabloid-editie van dat dagblad 

stond een bedriegelijke opening waarover deze site reeds eerder berichtte.
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Gepubliceerd door Micha Kat 3 februari, 2009 in Algemeen. 

gerardhamer.jpg Is de bekende Amsterdamse strafpleiter Gerard Hamer, de advocaat van Frank 

Leenders, vermoord?  Deze website besteedde eerder uitgebreid aandacht aan 

de opmerkelijke en alarmerende dood van de advocaat die een bekende verschijning was in het 

juridische wereldje van de hoofdstad en daarbuiten.  Recente ontwikkelingen roepen nieuwe 

alarmerende vragen op over de dood van Hamer. De kern van de twijfel ligt erin dat Hamer reeds de 

vijde dode is die een directe bedreiging vormde voor het pedofielen-netwerk en stierf onder (zeer) 

verdachte omstandigheden. De eerste was de kinderarts Joyce Labruyere, de tweede de politicus 

Maarten van Traa (hier achtergronden), de derde de chauffeur van Demmink Mosterd en de vierde de 

Utrechtse jurist Wifred Brinkhuis over wie Frank Black recent interessante aanvullende informatie 

had. Alarmerend is dat geen van deze sterfgevallen nader is onderzocht terwijl er in de samenleving 

allerlei speculaties ontstonden over complotten. Sterker: van ‘hogerhand’ is elke suggestie dat het 

om iets anders zou kunnen gaan dan een natuurlijke dood of een ongeluk steeds hardnekkig ontkend 

en bestreden. Uw webmaster kreeg bovendien een maand voor de dood van Hamer een reeks tips die 

de hele zaak nog weer meer op scherp zetten. Lees hieronder te tekst van een email die hij op 24 

november 2008 ontving: 

Hoi Micha,

Hier de beloofde documenten. Ik heb geprobeerd om mijn bron zo veel mogelijk buiten 
schot te houden omdat die zeer beslist niet in de publiciteit wil komen, telt ook voor mij. 
Hopelijk ben ik hier in geslaagd. Mocht dit niet zo zijn, laat het aub dan zo!

Hier gaat het om. Coornhertliga, die vind je terug op de website van Martijn. Coornhertliga 
heeft zich sterk gemaakt om de leeftijdsgrens voor seks met 16 jarigen naar beneden te 
krijgen. Wie zat er o.a. in het bestuur? Juist! De advocaat van Leenders en ook van de 
PVND…..Gerard Hamer.

Het vreemde is dat toen hij ‘bertapt’ (stond gewoon vermeld op zijn website) werd op zijn 
lidmaatschap hij dit  van zijn website heeft verwijderd. Dit wekt op zijn minst argwaan. Als 
je lid bent van een club dan hoeft het toch geen probleem te zijn? Juist omdat hij er wel een 
probleem van maakte en die gegevens verwijderde, maakt het toch wat lastiger om die 
argwaan niet te hebben. Helemaal als blijkt dat hij wel op zijn website vermeld dat hij voor 
een periode lid is geweest, dit wordt opgevraagd bij KvK, en ineens is er een blokkade? 
Namenlijst van bestuursleden wordt opgestuurd maar de naam G.Hamer, is verdwenen? 
Alles bij elkaar is dàt wel vreemd te noemen en wekt bij mij wel argwaan op.

Dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat meneer Hamer, er alles aan gedaan heeft 
om sporen te wissen wat naar Martijn kan leiden. En dat is Coornhertliga. Waarom? Tja, 
denk dat geen enkele vent het prettig vindt om in connectie te staan met Martijn, en zijn 
carriére als zijnde advocaat zou op de helling komen te staan. Maar goed, dan begrijp ik nog 

  

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/1476/raadsels-rond-dood-van-advocaat-hamer.html (1 of 7) [3/11/2009 2:22:49 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1474/kamervragen-over-demmink-verdwijnen-in-het-niets.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/gerardhamer.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/gerardhamer.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1376/advocaat-van-frank-l-valt-dood-van-fiets.html
http://ernestlouwes.web-log.nl/ernestlouwes/2007/06/joyce_labruyere.html
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7114
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1324/demmink-en-een-spoor-van-doden.html
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


Raadsels rond dood van advocaat Hamer at Klokkenluideronline

steeds niet waarom uitgerekend hij die twee strafzaken heeft aangenomen. 

Dat de PVND, G. Hamer, heeft ingehuurd kan ik mij wel voorstellen. Maar met Leenders 
lijkt mij dit toch anders liggen. Helaas kom ik er niet achter of Leenders zelf heeft 
gehandeld of dit aan een ander heeft overgelaten en wie was dat dan? Want, Hamer had 
inderdaad connectie’s met Coornhertliga en mij zou het niet verbazen dat Demmink dit 
geweten heeft. Suggestief zou ook zijn als ik zou denken dat Demmink ook tot de club van 
Coornhertliga zou behoren of heeft behoort, het is in iedergeval niet ondenkbaar dat 
Demmink contact zou hebben gelegd met G. Hamer mbt de zaak Leenders. De link zou 
dan zijn: Coornhertliga.

Via Martijn kun je veel lezen over Coornhertliga waar Gerard Spong en Job Knap ook lid 
van zijn of zijn geweest. Job Knap staat ook op Martijn. Even naar beneden scrollen en zo 
kun je hun archief nakijken of Google gebruiken.

http://www.martijn.org/page.php?id=1171987

1ste bijlage: xxx(mijn bron) schrijft aan mij 
2de bijlage: Oude website Gerard Hamer 
3de bijlage: Hamer aan — (–= connectie van xx) 
4de bijlage: xxx over Hamer aan — 

5de bijlage: voorstel van Hamer om de boel af te blazen 

6de bijlage: Website Gerard Hamer is veranderd 

 7 en 8 ste bijlage: Lidmaatschap Gerard Spong en Job Knap -Gerard Spong gesprek met 
de VVD

Mocht het niet lukken om alles in een keer te sturen, dan stuur ik het in delen. 

Mij gaat het erom dat ik qua denkwijze beslist niet verkeerd zit. Dat houdt dan in dat de 
aangifte -rechtspraak- en het verdere verloop van Leenders is gemanipuleerd door zijn 
eigen advocaat en -dit denk ik wel- die weer werd aangestuurd door: Demmink! Hopelijk 
kun je hier iets mee in je strijd om die schandalige secretaris-generaal van het ministerie van 
Justitie, te krijgen waar hij hoort.

Micha, het is niet de bedoeling dat je letterlijk de tekst overneemt uit de brieven die ik je 
hebt toegestuurd. Het gaat niet om wie (xx of –) maar om het inhoudelijke.

Hieruit zou dus weer blijken dat ook Hamer in een bepaalde fase ’samenspande’ met Demmink vanuit 

een gemeenschappelijke voorliefde voor ‘jongeren’. Deze interpretatie van de rol van Hamer, althans 

in 2003, wordt geloofwaardiger als we ons realiseren dat Leenders heeft gezegd dat SBS 6 hem aan 

Hamer zou hebben gekoppeld. SBS werd door Leenders zeer resoluut beschuldigd van een 

‘verradersrol‘. Zouden de tentakels van Demmink zover kunnen gaan dat hij via SBS een advocaat op 

Leenders afstuurt die door hem wordt aangestuurd?  Ik heb de documenten bekeken en de tips 

kloppen in elk geval, al lis het voorlopig niet mogelijk dit alles te interpreteren. Hier volgt een 

inventarisatie van feiten en omstandigheden rond de dood van Hamer die nader onderzoek in mijn 

ogen zeker noodzakelijk maken:

*Hamer is reeds de vijfde Nederlandse ‘pedofielen-dode’ die onder verdachte omstandigheden is 

overleden en mogelijk een bedreiging vormde voor het netwerk.

*Geen van deze gevallen mocht of is nader onderzocht. In de casus-van Traa mocht zijn auto niet 

worden onderworpen aan een technische analyse en op Hamer is geen sectie verricht. Ook zijn nooit 

getuigen gehoord. Als een getuige zou hebben verklaard over de wijze waarop Hamer van zijn fiets 

viel zou daaruit mogelijk iets te zeggen zijn geweest over zijn doodsoorzaak: een hartaanval of een 

‘extern projectiel’. Ook over de wijze waarop Van Traa zich te pletter reed zijn nooit getuigen 

gehoord, om over Mostert -wellicht de meest alarmerende casus- maar helemaal te zwijgen.

*De opmerkelijke rol van het kantoor van Hamer, Cleerdin & Hamer, waarvan hij nota bene name 

partner was. Op geen enkele wijze meende dit kantoor iets opmerkelijks te kunnen zien aan de dood 

van Hamer. Frank Leenders was boos en emotioneel over de wijze waarop het kantoor de dood van 
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Hamer ‘behandelde’. Dat is te zien in het tweede filmpje over Leenders op JDTV (vanaf 7:30). De 

woordvoering inzake de dood van Hamer vanuit zijn kantoor werd verzorgd door Brigitte Roodveldt 

die lid  is van de Raad van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat plaatst haar in het 

kamp van ‘de macht’ en Joris Demmink.

*De aanwezigheid van de ‘baas’ van het OM Harm Brouwer op Hamer’s begrafenis. Wat had Brouwer 

die direct in contact staat met Joris Demmink op die begrafenis te zoeken?

*De resolute wijze waarop Hamer zich in de ‘Demmink-uitzending‘ van het NOS Journaal uitlaat over 

de wijze waarop zijn client Frank Leenders is kalltgestellt door Justitie.  Hamer kondigde daarin (”de 

beschuldigingen van Leenders zijn te geloofwaardig, te ernstig”) min of meer aan het er niet bij te 

willen laten zitten. Leenders heeft verklaard Hamer nog een week voor zijn dood te hebben 

gesproken hetgeen erop zou kunnen duiden dat het dossier weer levend werd. Dat zou natuurlijk 

veroorzaakt kunnen zijn door de publicaties op deze website.

*De linken tussen Hamer en de pedofielen-lobby in Nederland volgens de hierboven geciteerde 

melding. Daar komt nog bij dat Leenders er de nadruk opm legde dat ‘zakelijk’ en ‘prive’ bij Hamer 

door elkaar liepen en dat hij hem ‘dag en nacht kon bellen’ (hier op video, vanaf 8:00)

18 Reacties op “Raadsels rond dood van advocaat 
Hamer”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  snakeman 

3 Feb 2009 om 11:21 

Eindelijk ben ik blij dat er meer mensen gaan inzien waar ik het al jaren over heb gehad. zie www.robinduck.
hyves.nl. Daarnaast doe ik een oproep aan slachtoffers om mij de namen te geven van hun dader (s) zodat we 
dat evt kunnen koppellen aan mede-lotgenoten / slachtoffers. En daarmee sterker staan met aangifte / bewijs. 
Tegen de mensen die hiervoor aan het strijden zijn om de onderste steen boven te krijgen wil ik zeggen : 
RESPECT. 
reactie”s ivm namen kunnen ook terecht op snakeman@casema.nl

2.  Donkerdoorn 

3 Feb 2009 om 12:31 

Voor wat het waard is Micha…..Zap mengt zich in de melee. je vriend heeft gewonnen ;)  
http://zapruder.nl/portal/artikel/aankondiging_de_zapruder_award_2008en_we_hebben_een_winnaar/

3.  Juriste 

3 Feb 2009 om 14:22 

Zapruder Inc: 215 verlichte geesten, 1 doorgeslagen complotters en 3 trollen aanwezig, 1329 leden. :)  

Beetje onbegrijpelijk verhaal: De advocaat Hamer zou pleiten voor verlaging van de leeftijdsgrenzen enerzijds 
en anderzijds een slachtoffer verdedigen. 

Advocaten werken meestal op die manier, maar dat mag niet van de Orde van Advocaten, want dat is in strijd 
met de gedragsregels. Zij houden hun clienten voor de mal en vaak gebruiken zij de informatie van de client 
tegen de client. In zo’n geval is het handig als de advocaten zelf Deken zijn of lid van de Raad van Discipline. 

Ik maakte zelf malversaties mee door de adjunctsecretaris van de Orde van Advocaten. Dus ik weet uit ervaring 
hoe het werkt.

4.  Frank Black 

3 Feb 2009 om 19:17 

Gerard Hamer 

Een tijd was hij bestuurslid van de Coornhert Liga, een stichting tot verandering van strafrecht wetgeving en 
was hij bestuurslid van andere maatschappelijke organisaties die het strafrecht willen hervormen. 
http://members.chello.nl/ttull/hamer/ghamer.htm
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— 
Coornhert Liga

De strafbaarstelling voor seksueel verkeer tussen volwassenen en jongeren beneden de zestien jaar mag niet 
worden gehandhaafd. Dat schrijven de Coornhert Liga, het Humanistisch Verbond, De NVSH en de radiopastor 
ds A. Klamer in een petitie die vrijdag aan de minister van Justitie zal worden aangeboden. De petitie is mede 
ondertekend door een groot aantal organisaties en personen werkzaam op het terrein van geestelijke 
volksgezondheid, pastorale zorg en door de politieke partijen PvdA, D’66, DS’70, PPR, PSP en de 
jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. 
bron: Artikel ‘Opheffing straf pedofilie bepleit - Minister krijgt petitie’; de Volkskrant; 21 juni 1979 
- 
Brief ‘Beleid tegen zogenaamde ”kinderporno” bedreigt artistieke vrijheid.’ door Coornhert-Liga (ver. voor 
strafrechthervorming); Ongedateerd; mei? 1989 
- 
Ippel, P. C., Seks, vrijheid, vervolging. Kinderporno en pedofilie als ‘zuiver kwaad’: de noodzaak van nieuwe 
nuchterheid, in: John Blad e.a. (red.), Crimineel Jaarboek 1999, Coornhert Liga/Ars Aequi, Nijmegen 1999, pp. 
139-154. 
- 
In de diskussie die nu al vijftien jaar wordt gevoerd rond de herziening van de zedelijkheidswetgeving treft men 
veelvuldig een principiële opstelling aan, bij de belangrijkste diskussiepartners zoals NVSH, COC, Coornhert 
Liga, PSP, enzovoorts, die er op neer komt dat elke verwijzing naar seksualiteit in de wet kan worden gemist. 
[…] Het meest recente produkt in de diskussie is de COC-petitie van 15 januari 1987. Deze draagt het karakter 
van een kompromis en is vermoedelijk voortgevloeid uit de vrees dat binnenkort nieuwe wetsvoorstellen in de 
Tweede Kamer ter diskussie zouden komen en dat er moest worden gered wat er te redden viel. De petitie stelt 
voor seksuele kontakten met jongeren onde de 16 strafbaar te houden met als wettelijk geformuleerde 
strafuitsluitingsgrond dat geen bestraffing mogelijk is indien de jongere in kwestie het kontakt zelf zocht of een 
aktieve rol speelde in het onderhouden ervan of zich er niet aan onttrok ofschoon dit mogelijk was. De 
vereniging Martijn heeft groot gelijk met de konstatering dat een dergelijke formulering niets verandert aan de 
huidige wettelijke normstelling en vermoedelijk ook niets aan de wijze waarop daar door politie en justitie mee 
wordt omgegaan. […]

bron: Artikel ‘Zedelijkheidswetgeving is overbodig’ door Job Knap (advocaat); DILEMMA; juli / augustus 1987 
This is Google’s cache of http://www.martijn.org/page.php?id=1171987. 
-

Citaat: De strafbaarstelling voor seksueel verkeer tussen volwassenen en jongeren beneden de zestien jaar 
mag niet worden gehandhaafd. Dat schrijven de Coornhert Liga, het Humanistisch Verbond, De NVSH en de 
radiopastor ds A. Klamer in een petitie die vrijdag aan de minister van Justitie zal worden aangeboden. De 
petitie is mede ondertekend door een groot aantal organisaties en personen werkzaam op het terrein van 
geestelijke volksgezondheid, pastorale zorg en door de politieke partijen PvdA, D’66, DS’70, PPR, PSP en de 
jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. — bron: Artikel ‘Opheffing straf pedofilie bepleit - Minister krijgt 
petitie’; de Volkskrant; 21 juni 1979

bron: ‘Frank de Grave (VVD, ex-Minister van Defensie) tegen strafbaarstelling pedofilie?’ door MARTIJN; www.
martijn.org/blog/?p=449; MARTIJN-blog; 27 oktober 2008 
-

Wanneer kinderporno en pedofilie tot dé ’symbolen van het kwaad’ worden uitgeroepen, is het risico van een 
oncontroleerbare zondebok-projectie, ook in onze ogenschijnlijk rationele maatschappelijke ordening, reëel. 
Omdat zondebokken letterlijk of figuurlijk worden ‘geslachtofferd’, is er alle reden voor bezorgdheid en 
bezinning. […] Mijn diagnose is dat in de mediadiscussie (en misschien langzaamaan ook in het beleid) rond 
kinderporno en pedofilie nuchterheid en nuance zijn gaan ontbreken. 
Kinderporno en pedofilie als ‘zuiver kwaad’: de noodzaak van nieuwe nuchterheid 
Door: Prof. dr. PC Ippel, Crimineel Jaarboek van de Coornhert Liga (1999) 
This is Google’s cache of http://www.pnvd.nl/verantwoord.html. 
-

Petitie inzake leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving 
Namens de Coornhertliga: 
(w.g.) Mr. L.D.H. Hamer, voorzitter 
(familie van?) 
http://www.martijn.org/info/1979_001.html 
-

Pedofielenpartij niet verboden 

(Aan Ireen van Engelen) 
Had u deze uitspraak verwacht? 
“Ja natuurlijk. Het is geen verrassing. Het had me verbaasd als de rechter de partij verboden had.” 

Maar waarom spant u dan nog een kort geding aan? 
“Ik ben al jaren bezig met onderzoek naar pedofielen in Nederland en hun gedachtengoed. De 
pedofielenbeweging probeert al jaren de aandacht te vragen en een openbare discussie op gang te brengen. Ze 
proberen anderen ervan te overtuigen dat ze normaal zijn en dat ze geen kinderverkrachters zijn. Ik wil onder 
de aandacht brengen hoe die mensen echt denken. Het wordt steeds gekker. In december kwamen ze 
bijvoorbeeld met die Pedo Top-100. Ze zijn echter niet in staat een discussie te voeren. Ze willen alleen hun 
gelijk bewijzen. Ze willen niet eens met mij om tafel zitten.” 

Gaat u nu op een andere manier actie ondernemen tegen de PNVD? 
“Ik wil in beeld brengen hoe de pedofielenbeweging in Nederland in elkaar zit. De advocaat van de PNVD, wilde 
zich eerst niet bekendmaken, hij wilde anoniem blijven. Toen kwam ik erachter dat de advocaat, Gerard Hamer, 
in de jaren zeventig bestuurslid was van de Coornhert Liga. Die deden jaren geleden al hetzelfde. De Coornhert 
Liga zette zich met het COC, de NVSH en de Vereniging Martijn in voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor 
seksuele contacten. Dat is ze nog bijna gelukt ook. Dus de advocaat hoort ook bij de pedofielenbeweging. Dat 
vind ik logisch, maar ook bedenkelijk.” 

http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=733029/sc=3bec8e 
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?
p=24114&highlight=&sid=14e8b2df5812636ec3fc00f632ef9efc 
-

Geestige combinatie:

BÖGEMANN 
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mw. mr. A.A.M. 1058 
NLRM 95 96 97 98 
Bestuurslid van de Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming 
Rotterdam raad unit strafzaken (hele arrondissement) unitmanager Ontslag genomen0597 
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100195 
Rechter Rotterdam GOG040904 
Unitmanager bij de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Rotterdam 
Arnhem rechter 011000 
NU 
Arnhem Coördinerend vice-president 2006-04-01 
Arnhem Sectorvoorzitter 2005-01-01 
NEVENFUNCTIES 
Bestuurslid Stichting Nutsschool Wolfersveen Zelhem 2002-10-01 
CHop1997-170708 Rechtbank Arnhem 
http://www.burojeugdzorg.nl/22.htm

5.  VAB 

3 Feb 2009 om 19:35 

http://zapruder.nl/portal/artikel/aankondiging_de_zapruder_award_2008en_we_hebben_een_winnaar/ 
!

6.  Charles 

3 Feb 2009 om 19:44 

@VAB. Die prijs was hierboven al uitgereikt ;)  

@Frank Black. We hebben te maken met mensen met een gestoorde beleving, dat is wel duidelijk. Een 
interessante vraag is overigens of deze neuropsychologische afwijking ook invloed heeft op het overige 
functioneren van deze mensen.

7.  Frank Black 

3 Feb 2009 om 19:50 

@ Charles

zij vinden vast van niet. en ze hebben dikwijls het laatste woord

8.  Charles 

3 Feb 2009 om 20:23 

@Frank Black

Het probleem is inderdaad dat mensen met sociopathie veel in de elite worden gevonden. Meer dan in de lagere 
klasse. 
Ondanks die eigenschappen, of dankzij die eigenschappen, kunnen ze het ver schoppen. 
Door de eeuwen hebben we alleen maar gestoorde leiders gehad. 
En vaak heeft het volk ze nog zelf gekozen ook.

9.  groot 

3 Feb 2009 om 20:25 

@Frank Black 3 Feb 2009 om 19:17 

Wederom chapeau, Frank!

Voordat ik verkeerde conclusies trek: 

-mw. mr. A.A.M.BÖGEMANN is nog steeds bestuurslid van de Coornhert-Liga, vereniging voor 
strafrechthervorming.

-Komt niet voor op de lijst van nevenbetrekkingen op rechtspraak.nl:

mw. mr. A.A.M. Bögemann

Beroepsgegevens 
Functie: Sectorvoorzitter 
Instantie: Rechtbank Arnhem 
Datum ingang: 2005-01-01

Functie: Coördinerend vice-president 
Instantie: Rechtbank Arnhem 
Datum ingang: 2006-04-01

Nevenbetrekkingen 
Functie: Lid 
Instantie: IJsselgraaf, stichting voor openbaar primair onderwijs 
Datum ingang: 2009-01-01

Functie: voorzitter 
Instantie: Stichting Nutsschool Wolfersveen 
Plaats: Zelhem 
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Datum ingang: 2002-10-01

10.  Maurits 

3 Feb 2009 om 22:45 

Uit dat Leenders er de nadruk op legde dat hij Hamer ‘dag en nacht kon bellen’ en uit de stevige uitspraken van 
deze advokaat ten behoeve van zijn cleint, leidde ik af dat die wel snor zat. En nou zou hij een (s)pion van 
Demmink zijn geweest? Te gek voor woorden. Ik ga even stemmen. Doei.

11.  E-bee 

4 Feb 2009 om 00:32 

In mijn beleving, leid ik uit dag & nacht kunnen bellen en evt. “stevige” uitspraken af, dat hij goed lette op 
Frank L., en dat kun je dan op verschillende manieren interpreteren, positief en negatief. Kan dus ook heel 
goed een spion van Demmink zijn geweest.

12.  DNH 

4 Feb 2009 om 11:21 

Die man is gewoon aan een ongezonde levensstijl gestorven. 
Net als jullie straks: eerst wordt je lelijk, dan ziek en dan ga je dood. 
En gelukkig maar. Dan zie je tenminste geen kinderlokkers meer in onschuldige mannen die alleen van 
kinderen houden.

13.  Marthijn Uittenbogaard 

5 Feb 2009 om 02:31 

Over hoe de PNVD bij Hamer terecht kwam. Bellen, bellen en nog eens bellen naar vele advocatenkantoren 
maar bijna niemand durft in zee te gaan met onze partij en iemand zei: Hamer kan je proberen, die houdt wel 
van controversiële zaken en doet ook niet-strafzaken. Want het was geen strafzaak en vele advocaten, 
waaronder bijvoorbeeld Job Knap zijn strafzaakadvocaten.

Wel fijn dat jullie de martijn-site lezen :)  
Trouwens vind ik dit verontrustend: een pedo (althans; hij viel ook op volwassenen) die ik een keer ontmoet 
heb, hij wilde actief worden voor Martijn of de PNVD maar hij was nogal een overdrijver/fantast, is 
waarschijnlijk vermoord: http://www.ad.nl/utrecht/2974935/Dode_man_in_woning_Maartensdijk.html

14.  M. 
6 Feb 2009 om 12:40 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3185510/___Dode_man_Maartensdijk_Satanist___.html

15.  DNH 

6 Feb 2009 om 14:40 

http://dnhnieuws.wordpress.com/2009/02/05/bekende-pedo-vermoord-door-yvonne-van-hertum/

16.  E-bee 

6 Feb 2009 om 15:13 

Altijd interessant om te volgen, een oud zedenrechercheur die overtuigd satanist is geworden en zich satan666 
noemde. 
Die naar verluidt zou zijn vermoord door de “pedofielenjaagster” Yvonne van Hertum, een mededeling die 
vergezeld gaat van op internet geuitte doodsbedreigingen, aan het adres van DNH. 
Ik neem aan dat er vanavond nog aanhoudingen zullen plaatsvinden terzake openlijke doodsbedreiging?

17.  DNH 

6 Feb 2009 om 20:25 

@ E-bee: Bij die aanname uwerzijds ben ik bang dat u een veel te hoog gegrepen dunk heeft van onze 
rechtsstaat aangaande pedofilie, vrijheidsleer en onafhankelijkheid.

18.  Roelfzema 

11 Feb 2009 om 09:51 

Inderdaad DNH. 
De politie is zelf goeddeels pedofiel, want anders zouden ze niet zo´n baas nemen als Demmink. Het is toch 
democratie, propaganda slaven, dan mogen ze zelf hun geschikte baas kiezen. Sedert de Nederlandse grondwet 
is gesaboteerd rond 1814 door Jan Roothaan, is wetteloosheid met wapens verzekerd door de Hermandad 
broederschap, aangevuld met de ridders van Columbus. Politie agenten zijn strafbaar vanaf hun eerste 
uitbetaling van loon. Maar dat weten ze zelf ook wel. Overkoepelende orde voor de ddofpotterij en commerciele 
connecties is de Orde van Constantijn sedert circa ANNO 325.
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Raadsels rond dood van advocaat Hamer at Klokkenluideronline

Advocaten die in het rechtssysteem van het Concordat van Maurus Cappellari geloven, moeten misschien eens 
wat afstand nemen van hun werk. Met de advocatuur krijgt men geen verkrachters en moordenaars achter de 
tralies. Integendeel, de advocaat wordt regelmatig betrapt op beschermen van notoire criminelen door het 
instrument van sofisme. Het onwrikbare betoog voor de verdachte. Prijs van de advocaat is vaak significanter 
als enige onschuld. De justici sector maakt zich dagelijks schuldig aan belemmering van de rechtsgang, maar 
uit winstbejag weigert men dit in overweging te nemen.

Wat ik elders al als commentaar weergaf: Belemmering van de inzichtelijkheid van het misbruik van het 
belastinggeld door de buitenlanders wordt verzekerd door de buitenlanders die zichtbaar zijn op de zetels als 
volksvertegenwoordigers. Sedert de 19de eeuw, is het ineens toegestaan dat Katholieken ambtenaar mogen 
worden. Dan kan je pedofielen bij de ambtenarij verwachten. Al eeuwen lang zijn er publicaties over de 
pedofiele verkrachtingen van het Vatikaan. Media die weigeren hier over te publiceren zijn medeplichtig. De 
precedenten uit de USA zijn zo beschrijvend, dat iedereen na enkel dagen studie al arrestaties kan verzinnen 
om die vieze rommel van het Vatikaan op te ruimen. Inmiddels heeft echter de Staten Generaal politiek 
ingestemt met de Heilige Inquisitie over de Shia in Irak, voor ondermeer het Babylon aan de Eufraat project 
vernoemt door Albert Pike. Albert Pike gaf overigens donaties aan Katholieke scholen, dewelke vaak als bron 
voor de kinderpooier worden gebruikt, zoals Boystown in de film Conspiracy of Silence.

Een advocaat die medeplichtigheid weigert aan dit internationaal pedofiel netwerk, zou beter een voorbeeld 
kunnen nemen aan de Jezuìeten die lekten over de geheime werkzaamheden van hun orde. In het geheim een 
boek schrijven en publiceren. Of zoals Alberto, er uit stappen als er een veilige omgeving is gevonden. Of 
trachten een groep ter verdediging te nemen, ik begrijp niet waarom Yvonne van Hertum niet inging op het 
verzoek van oprechte Nationalisten haar te beschermen. Misschien waren het infiltranten, maar toch, Adolf 
Hitler was Oostenrijker, geen Duitser, Nationalisten zijn antiFascisten. In tegendeel tot het bijgelovige 
satanisten kliekje van pedofielen. Zolang onze grondwet gesaboteerd is, blijft eventuele legale pedofilie 
onbespreekbaar, pedofielen kunnen zich beter laten castreren.

Mattheus 5:29,30 
Indien uw rechteroog u ten valstrik is, ruk het uit en werp het weg; beter dat een uwer leden teloorgaat dan 
dat uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u ten valstrik is, kap ze af en werp ze 
weg; beter dat een uwer leden teloorgaat dan dat uw gehele lichaam ter helle vaart.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Vragen PVV over Demmink verdwijnen in het niets BURGERINITIATIEF ONDERZOEK DEMMINK »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1476/raadsels-rond-dood-van-advocaat-hamer.html (7 of 7) [3/11/2009 2:22:49 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1476/raadsels-rond-dood-van-advocaat-hamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1474/kamervragen-over-demmink-verdwijnen-in-het-niets.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/goochelaar.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/goochelaar.jpeg [3/11/2009 2:22:50 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...amervragen-over-demmink-verdwijnen-in-het-niets.html [3/11/2009 2:22:53 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/klokkenluideronline1000000.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/klokkenluideronline1000000.jpg [3/11/2009 2:22:55 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...1416/1000000-bezoekers-voor-klokkenluideronline.html [3/11/2009 2:23:00 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/duitsland.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/duitsland.jpg [3/11/2009 2:23:01 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...eronline.nl/artikel/1425/in-duitsland-kan-het-wel.html [3/11/2009 2:23:06 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/eimertimbeciel.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/eimertimbeciel.jpg [3/11/2009 2:23:07 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redi...1413/van-middelvinger-demmink-zeer-gewaardeerd.html [3/11/2009 2:23:12 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Frank Leenders en zijn advocaat in beeld at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Pedo-bestrijding topprioriteit van Justitie! So far for Zembla… »

Frank Leenders en zijn advocaat in beeld
Gepubliceerd door Micha Kat 7 januari, 2009 in Algemeen. 

Op deze video van 17 maart 2004 zien we jeugdprositue Frank Leenders en ook, op het einde, zijn 

inmiddels overleden advocaat Gerard Hamer. Thans krijgen we berichten door als zouden diverse 

journalisten ‘op jacht zijn’ naar Frank Leenders. Wij zien thans geen journalistieke reden om Leenders 

opnieuw te bevragen na deze heldere uiteenzetting uit 2004 waaruit volgens ons duidelijk naar voren 

komt dat hij volledig is gemanipuleerd door Justitie. Dat blijkt overigens ook uit de eerder door deze 

site gepubliceerde reconstructie van dit deel van de affaire op grond van het dossier Demmink-2. 

Enige maanden na deze uitzending zou Frank Leenders toch gewoon worden veroordeeld wegens het 

doen van een ‘valse’ aangifte. Let wel: toen dit alles speelde was het hele verhaal ‘Demmink 3′ 

(Turkije) nog niet eens bekend! Bekijk hier het geupdate feitenoverzicht.

25 Reacties op “Frank Leenders en zijn advocaat in 
beeld”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 16:52 

Di. 7 oktober: Uitzending SBS6 ter aankondiging van de publikaties. Vanuit Justitie meldt zich ene Fred Bakker 
in een poging de zaak pro-Demmink te beinvloeden. Deze had zich de week hiervoor ook reeds aangediend. 
http://dmz.homelinux.net/docs/topambtenaar/frankleenders.html

Zou het?

Mr. F.C. Bakker, president van de rechtbank Haarlem, wordt president van de rechtbank ’s-Gravenhage. 
Donderdag werd de heer Bakker bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van het gerechtsbestuur van de 
rechtbank te Den Haag. 
Gepubliceerd op dinsdag 11 september 2007 om 10:15 
http://rechtennieuws.nl/16113/mr_-f_-bakker-nieuwe-president-rechtbank-in-den-haag.html

F.C., geboren okt 1955 
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Raio rechtbank Breda 1 dec 1979 
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 30 jul 1985 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jul 1985 
Rechter rechtbank Breda 26 jun 1986 
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 15 dec 1989 
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 15 dec 1989 
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 15 dec 1989 
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 15 dec 1989 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991 
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991 
Vice-president rechtbank Haarlem 8 nov 1991 
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993 
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993 
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994 
NU 
Haarlem coördinerend Vice-president 
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger 
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Breda Kantonrechter-plaatsvervanger 
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger 
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger 
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger 
TEVENS 
Lid van de Rotary 
Controle aug 1997 Geen opgave van nevenfunctieregister kantongerecht Breda/Tilburg 
http://www.sdnl.nl/recht-b.htm

Chipshol

De LVNL heeft dus welbewust bedrog gepleegd en 
volhardt daarin. Nog erger is dat rechter Ruitinga dit bedrog 
honoreert, hij is daardoor en daarvoor mede verantwoordelijk 
evenals de rechtbank. Desondanks houdt president 
Mr. F.C. Bakker deze partijdige rechter de hand boven het 
hoofd en heeft daartoe zelfs op 19 november een persbericht 
aan het ANP uitgebracht. 
NB. Het is duidelijk dat de president niet anders kan. Bij de 
vervanging van rechter Monster moest de president er zeker 
van zijn dat Ruitinga de vonnissen van Mr. Monster met name 
over de schadevergoeding door Schiphol zou terugdraaien. 
Vandaar dat Ruitinga onmiddellijk stelde dat er een “frisse kijk” 
nodig was. Heel denigrerend over zijn voorganger die 4 jaar 
ingewerkt was in deze ingewikkelde, ingrijpende materie. 
Ruitinga moest daarom binnen 1 jaar de binnen 7 jaar 
gewonnen 7 processen van 3 verschillende rechterlijke 
instanties terugdraaien, gedekt door zijn president. De “frisse 
kijk” zorgt voor een vieze smaak door een ontaarde valse 
rechtspraak.

http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/files/Chipshol_advertentieXIV_281107.pdf 
http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/files/040407 Brief aan rechtbankpresident mr FC Bakker.pdf 
http://www.standejong.nl/documents/advertentiechipshol.pdf

2.  Observator 

7 Jan 2009 om 17:18 

Frank! 
‘In de beperking toont zich de meester’. 
‘Overdaad schaadt’. 
‘Teveel van het goede’. 
‘Overvoed raken’. 
enz.

3.  karin 

7 Jan 2009 om 17:51 

@ Frank ik ben het met Observator eens zie door de door jouw geplante bomen geen bos meer.

Micha bedankt.

4.  Juriste 

7 Jan 2009 om 19:12 

De bron is onbetrouwbaar gebleken. Een soort Joran van der Sloot situatie. 500 Euro veel te weinig als 
smeergeld voor Frank en daarmee al ongeloofwaardig. Zulke jongens hebben niets aan 500 euro.

Dat Donner furieus reageert en dat ook Minister Hirsch Ballin hevig emotioneel reageert, vind ik ook raar. 
Waarom zou iemand furieus moeten reageren, als er niets aan de hand is. Er is wel iets aan de hand, maar wat, 
dat is de vraag. Iemand uit de hogere diplomatieke wereld is betrokken, maar niet Demmink, is mijn conclusie. 
Mogelijk dekte Demmink een topfunctionaris uit de diplomatieke wereld, zoals tuchtrechters medische 
specialisten dekken, wanneer deze een misdrijf tegen het leven hebben gepleegd.

5.  RuudHarmsen 

7 Jan 2009 om 19:44 

Micha Kat: 
=== 
Enige maanden na deze uitzending zou Frank Leenders toch gewoon worden veroordeeld wegens het doen van 
een ‘valse’ aangifte. 
http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=30677 
/===

Een nog altijd onbevestigd bericht. Waar kunnen we het vonnis, en vooral de daarin verplichte motivatie van de 
rechter, nalezen? 
Wordt bij zo’n veroordeling ook feitelijk vastgesteld dát de aangifte vals was, en op grond waarvan? Of zeggen 
ze gewoon “er is niets gebleken [want er is ook niks onderzocht], DUS moet de aangifte wel vals geweest 
zijn” ? 

Dat is toch wel een heel belangrijk punt voor het functioneren van de rechtsstaat.

6.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 20:02 
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uit de foto’s blijkt dat dit de goede Frank is.

http://209.85.173.132/search?q=cache:HXalOKYiFgsJ:www.thuiswerkbaan.com/aangeboden/
Telefonisch_thuiswerk/IK_BEN_OP_ZOEK_NAAR_THUIS_WERK_2.html

Titel : IK BEN OP ZOEK NAAR THUIS WERK 
(Uur)loon : €10,- 
Categorie : Telefonisch thuiswerk 
Beschrijving : hallo ik frank leenders 
0629117840.ben op zoek naar thuis werk.maakt niet uit wat 
en of het inpak werk is of met de computer.of sorteer werk enz.het liefst zo snel mogelijk aub. 
groeten leenders 

Foto’s : 
Datum : 11 Mei 2008 
Website : 
Gegevens adverteerder 
Naam : frank f h h leenders (Alle advertenties van deze adverteerder) 
Adres: berkenheg 12 
Provincie : Limburg 
Bekeken : 274

7.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 20:25 

en een e-mailadres

frankleenders_maastricht@live.nl

http://209.85.229.132/search?q=cache:kuYMX3-IO9wJ:www.thuiswerkbaan.com/aangeboden/print/
Telefonisch_thuiswerk/IK_BEN_OP_ZOEK_NAAR_THUIS_WERK_2.html

kleren duiden op de jaren zeventig 
http://www.schoolbank.nl/klasgenoot/frank-f-h-h-leenders-franciscus/4159345242

8.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 21:03 

een van de verbalisanten?

Waterschoot H C 
De Hoef 1/C

5528CA Hoogeloon 
0497-682321 

http://dmz.homelinux.net/docs/topambtenaar/frankleenders.html 
http://www.detelefoongids.nl/tg/plaats-nederland/w-h c waterschoot/1/

9.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 21:09 

en nummer twee?

Diender A M M 
Lisdodde 45

5731TA Mierlo 
0492-663681

http://dmz.homelinux.net/docs/topambtenaar/frankleenders.html

http://www.detelefoongids.nl/tg/plaats-nederland/w-a m m diender/1/

10.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 21:17 

wie koopt de typemachine van Diender?

Te koop:Type machine,merk corona Smith type XL 1900. 

Prijs: 

Datum: 29-12-08 13:58 

Gezien: 9 keer 

Telefoon: 
Naam: 
Woonplaats: Mierlo, Noord-Brabant 
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http://link.marktplaats.nl/217674166

11.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 21:28 

http://nl.netlog.com/lekker_ding1975

ik ben een jonge man.ik weet niet of ik he.bi.ho ben daar moet ik nog achter zien te komen.ik hou van uitgaan.
winkelen enz

http://nl.netlog.com/leenders2009

http://nl.netlog.com/leenders2009/blog

http://nl.netlog.com/leenders2009/myfriends

http://partyflock.nl/user/886869:florian.html

http://partyflock.nl/user/886869/text.html#text

12.  karin 

7 Jan 2009 om 23:31 

nou ik laat mijn beurt maar ff voorbijgaan, ziet er nogal nors uit

13.  WakuWaku 

8 Jan 2009 om 08:25 

Man man man … al die Black linkies komen me de neus uit …

14.  Emiel 
8 Jan 2009 om 09:31 

Dit onderwerp trekt blijkbaar allerlei whackos (zoals Frank Black) aan. 
Op deze wijze komt deze hele website in de “lunatic fringe”. 
Met al die whackos bereik je niks, dan word je uitgelachen.

Graag af en toe ook wat andere klokkenluider onderwerpen. 
Het moet geen persoonlijke oorlog met Demmink worden.

15.  Verbeet 

8 Jan 2009 om 09:52 

Micha, inderdaad, probeer Frank Black op andere gedachten te brengen of zet hem op een ander spoor. Zoals 
het nu gaat zie ik zijn “bijdrage” als vervuiling. Het stoot lezers en potentiele lezers af. 
Wellicht kan zijn informatie nuttig zijn, maar laat hem dat dan onderands en niet publiekelijk met je delen.

16.  Juriste 

8 Jan 2009 om 12:43 

Verbeet, beschouw Frank Black als Watson, de assistent van Sherlock Holmes. Wie weet loopt hij toevallig 
tegen de juiste link aan. 

Waarom zou Frank Black lezers afstoten? Een rookgordijn maakt het juist spannend. 
Joran van de Sloot trok ook miljoenen TV kijkers en Peter R. de Vries won een prijs door hem. Frank Leenders 
fungeert als de Joran van der Sloot van Micha: Een getuige, van iets of niets.

17.  Frank Black 

8 Jan 2009 om 14:18 

Persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Bosch is Charles van der Voort: “Er was geen psycholoog bij, er 
waren wel twee gecertificeerde zedenrechercheurs. … En als die opschrijven dat het zo gelopen heb ik daar in 
het algemeen geen enkele reden om aan te twijfelen en in dit geval al helemaal niet.” Vraag aan de persofficier 
van het Openbaar Ministerie in Den Bosch is Charles van der Voort: “Zijn er bandopnamen gemaakt van het 
verhoor?” 
Charles van der Voort: “Nee, die zijn er niet gemaakt.”

Het OM liet na een verhoor van drie dagen (dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur, woensdag van 15.00 tot 0.30 uur 
en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur) weten dat Janos zijn ‘valse’ aangifte zou hebben gedaan nadat hij 
hiertoe was aangezet door iemand uit de journalistiek, die hem ook betaling zou hebben beloofd. Een half uur 
na deze persmededeling voegde het OM eraan toe dat dit in elk geval niet iemand was van de Gay Krant. 
http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=129

C.V. (Charles) van der Voort (Leiden, 26 maart 1959) is een Nederlandse officier van justitie.

Als zodanig gaf hij met politiecommissaris Tom Driessen leiding aan het Copa-team. Dit team begon in de 
zomer van 1992 vanuit een voormalig onderkomen van de hondenbrigade aan het Bouterse- onderzoek.
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Van der Voort was in dezelfde tijd betrokken bij een geval van obstructie van de rechtsgang. Hij liet mogelijk 
bewijsmateriaal vernietigen bij de Leidse Balpenmoord. Van der Voort in 1997 door minister Winnie Sorgdrager 
(Justitie) op non-actief gesteld, mede wegens de zaak van de balpenmoord.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_van_der_Voort

18.  Verbeet 

8 Jan 2009 om 14:52 

Alle reacties op het AD-artikel, waarin Joris Demmink wordt genoemd zijn nog steeds te zien op http://www.ad.
nl/binnenland/2893616/OM_verstrekt_info_over_pedofielen.html 
In dit verband wil ik wijzen op wat ik de afgelopen weken heb gedaan op het forum van elsevier.nl. Ik heb bij 
elk artikel dat Elsevier publiceerde, en waarbij ik een bruggetje kon maken naar de zaak Joris Demmink, een 
posting geplaatst waarin ik de lezers’ aandacht vroeg voor de zaak Joris Demmink, voor Klokkenluideronline.nl, 
voor Mich Kat, voor Adele van der Plas, enz. 
Al mijn postings zijn blijven staan, dus velen hebben die kunnen lezen. 
Ik vezoek jullie allemaal om ook zo te handelen bij Elsevier, bij krantensites of waar dat ook maar mogelijk is. 
We hebben een groot podium nodig om dit schandaal breed voor het voetlicht te brengen, zodat de Nederland-
brede publieke opinie er greep op krijgt, en de politiek niet langer er omheen kan blijven draaien.

19.  Bart Bemelmans 

8 Jan 2009 om 16:18 

“Wie weet loopt hij toevallig tegen de juiste link aan.”

Dat weet je pas als je het eens een keer uitzoek cq belt/mailt, en niet door alle zoekresultaten van Google hier 
neer te plempen.

20.  donkey 

8 Jan 2009 om 16:27 

@Bart 
Maak je geen zorgen dat gebeurd allemaal! 
Ook ik vond de linkjes van black in het begin erg verwarrend, maar langzamerhand begin ik te begrijpen waar 

hij mee bezig is ;-)  

@ verbeet 
Misschien kun je je oproep nog een keer herhalen op http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ De volkskrant oproep 
had ook succes. 
kunnen we dat bericht meteen gebruiken om al dat soort gerelateerde berichten in te bewaren.

21.  BL 

8 Jan 2009 om 19:13 

Lees lekker over de reacties van Frank Black heen als het je niet interesseert. Je hoeft je er niet aan te storen. 
Ik vind zijn aandeel, in de meeste gevallen, best waardevol in tegenstelling op het commentaar op hem. Hij 
brengt de big picture wat meer in beeld en scheelt mij zoekwerk. De links en quotes laten meer over aan de 
lezer om daar een conclusie uit te trekken en verbanden te zien.

22.  Frank Black 

8 Jan 2009 om 19:57 

Secretaris-generaal mr J. Demmink: “Kortom: niet het recht in eigen hand nemen, maar het recht een handje 
helpen.” 
http://www.gonsalvesprijs.nl/?id=133

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/616/sg-joris-demmink-reikt-politie-prijs-uit.html

http://www.gonsalvesprijs.nl/fileadmin/user_upload/gonsalvesprijs/images/uitreiking2008.jpg

Wie zit er in de jury?

Mr A.W.H. Docters van Leeuwen is voorzitter van de jury.

Mr A.W.H. Docters van Leeuwen 
oud-bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten, 
oud-voorzitter College van procureurs-generaal

Mr F.W.H. van den Emster 
Lid Raad voor de Rechtspraak, 
oud-president arrondissementsrechtbank Rotterdam

mr S. Harchaoui 
voorzitter Raad van Bestuur FORUM 
oud-officier van Justitie

dhr J. Schinkelshoek 
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
oud-directeur voorlichting ministerie van Justitie
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Drs B.J.A.M. Welten 
Hoofdcommissaris van politie, 
korpschef van de regionale politie Amsterdam-Amstelland

Leden van het curatorium

De volgende personen zijn lid van het curatorium van de Mr Gonsalvesprijs.

Drs W.J. Deetman (voorzitter) 
Lid van de Raad van State, oud-burgemeester van Den Haag

Mr H.J. Bolhaar 
lid van het College van procureurs-generaal, 
de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, 
oud-kabinetschef mr Gonsalves

Mr A.W.H. Docters van Leeuwen 
oud-voorzitter College van procureurs-generaal, 
oud-bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten

Mr F.W.H. van den Emster 
lid Raad voor de Rechtspraak 
ex-president arrondissementsrechtbank Rotterdam

Mr. S. Harchaoui 
Voorzitter Raad van Bestuur FORUM, 
oud-officier van Justitie

Mr. L. Griffith 
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
oud-wethouder Amsterdam

Drs. P.G. Molenaar 
Secretaris/directeur van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Mr P. Kalbfleisch 
directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
oud-vice-president rechtbank ‘s-Gravenhage

Dhr J. Schinkelshoek 
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
oud-directeur voorlichting ministerie van Justitie

Mr. J.J. Stam 
Directeur instrumentatie rechtspleging en rechtshandhaving ministerie van Justitie

Drs B.J.A.M. Welten 
Hoofdcommissaris van politie, 
korpschef van de regionale politie Amsterdam-Amstelland

Drs L.A.W. de Lange (secretaris) 
Vice-voorzitter Stichting Eén en Ander, 
wethouder gemeente Noordwijk

Begunstigers

Rabobank

Ministerie van Justitie

Kluwer

http://www.gonsalvesprijs.nl/index.php?id=12 
http://www.gonsalvesprijs.nl/index.php?id=13 
http://www.gonsalvesprijs.nl/index.php?id=11

23.  tess 

8 Jan 2009 om 19:58 

Ik ben het eens met de positieve reacties op Frank Black

24.  runner 

8 Jan 2009 om 20:09 

Beste mensen,

Een mooie zoeksleutel uit openbare bronnen is www.wieowie.nl. Maar ook naamgenoten in de regio kunnen 
doorgaans goede bronnen zijn. Tik de geslachtsnaam maar in op telefoongids en bellen maar. 

Voorts lijkt het mij de moeite om eens goed de site www.michelkraay.nl na te lezen. Deze voormalig speurneus 
werkte o.a. voor Peter R de Vries en vergaarde ook informatie uit GESLOTEN BRONNEN.

25.  Bart Bemelmans 

9 Jan 2009 om 13:33 

“Hij brengt de big picture wat meer in beeld en scheelt mij zoekwerk.”
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Big Picture? Dat ontbreekt er nou juist aan.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Pedo-bestrijding topprioriteit van Justitie! So far for Zembla… »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« So far for Zembla… AFM: Aanfluiting Financiele Markten (7) »

Help Zembla de ‘Demmink-doofpot’ te vinden!
Gepubliceerd door Micha Kat 8 januari, 2009 in Algemeen. 

driehuis.jpeg Waarde klokkenluiders en beschermers van onze rechtstaat (’een eerlijk proces 

voor Joris D!’): wellicht zou het een goed idee zijn de vrienden van Zembla wat op 

weg te helpen bij het ‘vinden van de doofpot’ in de Demmink-zaak. Via dit formulier kunt u de 

redactie van Zembla benaderen en op weg helpen de ‘doofpot‘ te vinden. U zou de redactie kunnen 

wijzen op het feitenoverzicht in de zaak,  op de Demmink-Hyves met alle filmpjes en met name op de 

rubriek ‘Joris D. in de media’ op de Hyves… Ach, we zullen er maar het beste van hopen. Misschien 

kunt u hier nog aan toevoegen dat deze site beschikt over bepaalde informatie over de rol van 

Zembla in de zaak-Demmink die wellicht binnenkort op deze website zal worden geopenbaard en die 

ronduit sensationeel te noemen is……. Kees ‘even wat bijklussen‘ Driehuis: kom er maar in!

9 Reacties op “Help Zembla de ‘Demmink-doofpot’ 
te vinden!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Juriste 

8 Jan 2009 om 22:06 

Inzake het bijklussen: De strafrechtadvocaat Willem Anker is ook bij dat evenementenbureau te boeken. http://
www.lyonpartners.nl/willem_anker.html

2.  karin 

9 Jan 2009 om 00:00 

Ik zal de schapen bij de hand nemen om ze de weg te wijzen maar ben nu toch wel heel benieuwd naar die 
sensationele info. 
Trouwens Kees wil wel bijklussen maar volgens mij loopt het niet echt storm om hem te boeken.

3.  groot 

9 Jan 2009 om 05:06 

Ik heb Kees maar het uitstekende interview met mw Van der Plas aan de hand gedaan inzake B.

” 
Geachte redactie / Beste meneer Driehuis,

Graag bied ik u bij deze “Doofpot Demmink” op een presenteerblaadje. 

Luistert u naar deze gelauwerde advocate:

http://www.youtube.com/watch?v=NFQEiwxj8×8&eurl=http://klokkenluideronline.nl/
&feature=player_embedded

  

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
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●     Registreren
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http://www.youtube.com/watch?v=Zrwu6kHkp9U&eurl=http://klokkenluideronline.nl/
&feature=player_embedded

Graag sta ik open voor vragen of opmerkingen.

Met vriendelijke groet 
“

4.  donkey 

9 Jan 2009 om 10:47 

Ik heb ook een lief mailtje gestuurd! 
Zeggen dat de baybasin zaak geen doofpot is, is net zoiets als beweren dat driehuis nog nooit van de vara heeft 
gehoord!

5.  harry50 

9 Jan 2009 om 11:30 

Beste lezers,

Hier mijn schrijven en de reactie van ,,ZEMBLA,, d.d 07-01-2009

Groetjes,

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

—–Oorspronkelijk bericht—– 
Van: 
Verzonden: woensdag 24 december 2008 9:59 
Aan: Zembla VARA 
Onderwerp: ZEMBLA web formulier

NAAM Harry 
EMAIL 
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

6.  Frank Black 

9 Jan 2009 om 13:26 

Driehuis zou zich moeten richten op de procedures die zijn gehanteerd. hoe de ondervragingen zijn verricht. de 
vrinden die zijn ingezet. de klachten die niet zijn behandeld. de vraag of een ambtenaar die zodanig in opspraak 
is geraakt en zowel de overheid als het koningshuis schade toebrengt zichzelf niet zou moeten afvragen of het 
niet beter is dat hij uit eigen beweging ander werk gaat zoeken. de nevenfuncties en dubbelrollen van de 
betrokkenen. de pers die onder druk is en wordt gezet. de rol van de vaste ‘overheidsjuristen’. de tweede 
kamer die niet meer durft en de rol van het koningshuis.

voor het voetlicht brengen van ‘de machinerie’ is mogelijk nog belangrijker dan ‘de personen’. iedereen kan 
namelijk slachtoffer worden van een dergelijke machinerie.

het grootste en belangrijkste nadeel is het mogelijke misbruik van minderjarigen. het grootste voordeel is dat 
hierdoor de werkwijzen en betrokkenen voor het voetlicht worden gebracht. een prettige bijkomstigheid is de 
wijze van documentatie en communicatie erover.

7.  karin 

9 Jan 2009 om 14:38 

ik heb ze zoals afgesproken op het feitenoverzicht geatendeerd

Geachte redactei/Dhr k.Driehuis

Bij deze wijs ik u op het feitenoverzicht 
over de Demmink kwestie u kunt het hier vinden:http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-
demmink-het-feitenoverzicht.html

Met vriendelijke groet Karin Hardeman beheerder van onderzoekjorisd.hyves.nl
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8.  RuudHarmsen 

9 Jan 2009 om 15:12 

> Met vriendelijke groet Karin Hardeman beheerder van 
> onderzoekjorisd.hyves.nl

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

ZESDUIZEND LEDEN!!!!!!!!!!!!

9.  karin 

9 Jan 2009 om 19:10 

@ Ruud gewekdig he maar nog lang niet genoeg.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Geenstijl: eerst pitbull, nu jankende jakhals De Telegraaf blijft Demmink beschermen »

Cyber-aanval op Telegraaf over Demmink!
Gepubliceerd door Micha Kat 2 juli, 2008 in Algemeen. 

Uw webmaster heeft thans vanuit Bangkok een cyber-attack gelanceerd op de pedofielen-krant De 

Telegraaf. Voor zover bekend is dit de eerste cyber-attack op een dagblad uit de geschiedenis van de 

Nederlandse journalistiek. Doe mee aan deze battle for truth and justice! Zie voor nadere info de site 

van HetVrijeVolk.

9 Reacties op “Cyber-aanval op Telegraaf over 
Demmink!”
Feed voor dit bericht 

1.  MIRJAM OOMS 

2 Jul 2008 om 15:17 

GOEDEMIDDAG,

DE MAILS BEGINNEN NU BINNEN TE DRUPPELEN BIJ DE TELEGRAAF… ZE KUNNEN ER DUS NIET OMHEEN. 
MVG,

2.  Wannes 

2 Jul 2008 om 20:11 

Uiteraard heb ik er ook een gestuurd,Ze voldoen bijna nooit! 
Maar plaatsen? Dat is een andere zaak. 
Wannes

3.  Marthijn Uittenbogaard 

2 Jul 2008 om 20:25 

Stalking. Zelf worden mijn posts op Telegraaf ook niet gepubliceerd als ik kritiek lever op de krant zelf wat de 
manier van ‘journalistiek’ voeren betreft. Andere reacties van mij - zonder kritiek op krant zelf - worden 
meestal wel doorgelaten.

Dus ondanks dat ik verre van Telegraaf-fan ben zou het nog slechter kunnen. Zit ik hier die krant te 

verdedigen?, straks moet ik mezelf van fascisme beschuldigen :)  Trouw voert zelfde beleid: geen kritiek op 
krant en journalisten zelf, helaas. Rest reacties mogen wel, althans die van mij.

4.  coosie 

2 Jul 2008 om 20:29 

Ook mijn reactie met uw geadviseerde inhoud; zie onderstaand bericht, verzonden op 2 - 7 om 16uur16 is niet 
geplaatst.

Deze man uit Enschede wordt wel aangepakt maar het pedofielen-netwerk van de ‘boven ons geplaatsten’ niet. 
Dit is niet alleen een verkrachting van onze rechtsstaat, maar ook van ALLES waar we in Nederland voor 
zouden moeten staan en strijden. Wij roepen op de feiten te laten spreken en dat betekent dat ook de leden 
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van het genoemde pedofielen-netwerk voor de rechter moeten worden gebracht. En wel zo snel mogelijk.

Uw reactie wordt niet geplaatst op telegraaf.nl [Edit] 2/07/08 19:10 

From: Moderator [Add to contacts] [Show all messages]

first name: last name: 

To: coosie@walla.com , 
spam:5.462000 
Beste lezer,

U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en 
geoordeeld dat uw reactie niet voldoet aan onze huisregels. Uw reactie is niet vrijgegeven voor publicatie op 
telegraaf.nl. Klik hier om naar het artikel te gaan waarop u heeft gereageerd en probeer het eventueel 
nogmaals.

Met vriendelijke groeten,

Het moderatingteam van telegraaf.nl

PS. Dit is een automatisch gegenereerd bericht. 

Wat opvalt is dat het uren heeft geduurd voordat dit zogenaamde automatisch gegenereerd bericht werd 
verzonden en dat in die tussentijd wél 2 latere reacties zijn geplaatst in de krant van wakker Nederland.

5.  coosie 

2 Jul 2008 om 20:38 

vervolg van het voorgaande:

Die 2 latere reacties zijn dan wel iets anders geformuleerd maar gaan over hetzelfde, zie hieronder:

Deze pedo is dan wel aangepakt maar hoe zit het me de door ons bevengestelde.Lees alle hierover op 
klokkenluideronline.nl.Hier kan je lezen hoe verrot de top is met name Dhr. Joris D. en hoe deze beschermt 
wordt ook door de krant van wakker Nederland. 
Demmink, Den Haag | 16:17 | 02.07.08 
Δ Ik heb een klacht over deze reactie 

Objectief??? Pak dan alle pedo zaken aan.OOk Demmink en Companen,Het land is doodziek.Doe er iets aan. 
peter, Noordwijkerhout | 16:24 | 02.07.08 
Δ Ik heb een klacht over deze reactie 

Conclusie; ik ga proberen omn dezelfde bewering in iets andere bewoordingen ook geplaatst te krijgen in de 
Telegraaf!

6.  coosie 

2 Jul 2008 om 20:43 

Net verzonden op 20 uur 43:

De ene pedo is blijkbaar de andere niet. 
Pak ook de ‘Boven ons gestelden’ aan Telegraaf!

7.  Burger 

2 Jul 2008 om 21:00 

Plaats je reactie in iets andere bewoordingen dan komt hij misschien wel langs de censor. 
Het is mij na een mailtje of vijf ook gelukt ondanks m’n tikfouten. 
Excuses hiervoor.

Joris Demmink

8.  Morkhoven 

6 Sep 2008 om 10:30 

Ik ben zeker niet de eerste om een krant een ‘pedofielenkrant’ te noemen maar in het geval van De Telegraaf 
zou dat wel eens kunnen kloppen.

Ziehier nogmaals het bericht dat ik zopas onder ‘Het bewijs: De Telegraaf is een pedo-krant’ plaatste:

Als Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door zijn honger- en dorststaking en het weigeren van zijn 
medicatie voor zijn hart-, suikerziekte en kanker, eerstdaags zou overlijden, dan zullen er in heel wat kranten 
weer dezelfde Belga- of ANP-berichtjes staan waarin enkel over de ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem zal worden 
gesproken.

De door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van ontlastende documenten uit het strafdossier 
van Marcel Vervloesem op het gerechtshof in Turnhout, de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde 
diefstallen van de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep in Antwerpen, het feit dat 
justitieminister Vandeurzen geen onderzoek heeft bevolen in deze diefstallen, de leugendetectortest die uitwees 
dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak, de medische attesten die bewezen dat Marcel Vervloesem in 2005 
impotent was en dus geen minderjarigen kon verkrachten, de 30 processen-verbaals met zedenfeiten op 
kinderen en minderjarigen van Victor V. (de man die zijn jeugdige vrienden tegen betaling een verhaal liet 
vertellen om Marcel Vervloesem te kunnen aanklagen), de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 
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slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit geidentificeerd werden, de tientallen 
kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en 
vervolgd werden enzovoorts enzovoorts, zullen worden verzwegen.

Na korte tijd zal niemand zich nog kunnen herinneren dat men Marcel Vervloesem de dood injaagde om de 
kinderpornozaak Zandvoort en al die andere zaken in de doofpot te kunnen steken.

Zo werkt ons democratisch systeem nu éénmaal.

In bijlage het Belga-ANP-berichtje in De Telegraaf waarbij de redactie van De Telegraaf een foto van in 1998 
plaatste met als commentaar: ‘Marcel Vervloesem tijdens zijn arrestatie’

———

De Telegraaf, wo 3 sep 2008, 22:30

Marcel Vervloesem naar gevangenis

BRUSSEL - De Belg Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die in februari van dit jaar vier jaar 
cel kreeg voor kindermisbruik, moet zich vrijdag bij de gevangenis van Turnhout melden.

(Marcel Vervloesem tijdens zijn arrestatie 
Foto: Peter Vanderveken)

Vervloesem dreigt met een honger- en drinkstaking, meldde een medewerker van de door de veroordeelde 
opgerichte Werkgroep Morkhoven. De groep zegt te strijden tegen kinderporno. 
Vervloesem beweert dat er een complot tegen hem is gesmeed. Hij ging in beroep, maar dat werd verworpen. 
Vervloesem kondigde aan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

9.  Morkhoven 

6 Sep 2008 om 10:57 

De redactie van De Telegraaf houdt maar weinig rekening met journalistieke waarden.

In de Volkskrant van 5 september 2008 stond het volgende bericht:

‘Telegraaf bedroog vrouw van Storimans’ 
Maud Effting

De Telegraaf is na de dood van RTL-cameraman Stan Storimans onder ‘valse voorwendselen’ het huis van zijn 
vrouw binnengegaan om haar uitspraken te ontlokken over zijn dood. Dat zegt RTL-nieuwslezer Rick Nieman 
deze week in een interview met VK Banen. Storimans kwam in augustus om het leven in Gori, toen hij samen 
met RTL-verslaggever Jeroen Akkermans verslag deed over het conflict tussen Georgië en Rusland.

De Nederlandse cameraman Stan Storimans op een archieffoto. Bij een bombardement in Georgië kwam hij om 
het leven. (AFP) 
‘Twee Telegraaf-verslaggevers zijn vlak nadat het gebeurd was naar Stans huis gegaan, hebben zich 
voorgedaan als vrienden van Stan en hebben zijn vrouw het hemd van het lijf gevraagd. De volgende dag 
stonden allerlei uitspraken van haar in de krant’, zegt Nieman in VK Banen. ‘Dat je onder valse voorwendselen 
iemands huis binnendringt en gaat ondervragen, vind ik heel erg.’ De Telegraaf-journalisten zouden zich pas na 
een tijd kenbaar hebben gemaakt, waarna het gesprek werd afgebroken.

De lezing van Nieman wordt door een andere bron bevestigd. De Telegraaf zette bovendien een expliciete foto 
van het lichaam van Storimans in de krant, die de familie erg schokte. Telegraaf-journalist Coen Springelkamp 
ontkent de aantijgingen echter. ‘We zijn netjes te werk gegaan en we hebben ons duidelijk kenbaar gemaakt 
als journalist. De fotograaf die mee was, kende Stan goed. Later is er nog contact geweest met de familie. Dat 
is alles wat ik erover zeg.’
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Geenstijl: eerst pitbull, nu jankende jakhals
Gepubliceerd door Micha Kat 2 juli, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_12.jpg ‘SHOCKLOG’ WEERT ALLE POSTINGS OVER SEXMONSTER OP 

JUSTITIE 

We konden erop wachten, we zagen het al van mijlenver aankomen maar nu weten we het zeker: het 

’shocklog’ Geenstijl dat zich eerder als een ware pitbull vastbeet in de kuiten van die arme kleine 

minister Ella Vogelaar -waarvoor alle complimenten, boys, werkelijk, als er een prijs zou bestaan voor 

het afmaken van zielige incompetente vrouwtjes: let it be all yours!- blijkt zich tevens op te stellen 

als een verdediger van de kinderverkrachtende Justitie-pedofiel Joris Demmink! Inzenders die het 

’shocklog’ op hun journalistieke en maatschappelijke plicht willen wijzen ten strijde te trekken tegen 

groot onrecht in het algemeen en het misbruiken van weerloze kinderen in het bijzonder worden van 

de site geweerd en krijgen zelfs een algehele blokkade voor de kiezen! Dit meldt ons een inzender die 

zich De Wijze van Zion noemt maar ook webmaster dezes krijgt geen Demmink-info geplaatst op 

Dumpert. Zo leer je de ware vrienden kennen: het afmaken van een geretardeerde wijken-minister: 

dat durven ze best bij Geenstijl, de helden van het vrije woord, de cyber-cowboys van het www! Maar 

de pitbulls van Vogelaar veranderen plotsklaps in jankende jakhalzen als het gaat om het onrecht 

met de grote O, het verkrachten en misbruiken van honderden kinderen door een weerzinwekkend 

seksmonster op Justitie, toch een onderwerp dat… 

 
qua ‘journalistiek profiel’ uitstekend lijkt te passen bij het shocklog Geenstijl! Niet alleen besteedt het 

shocklog geen enkele aandacht aan de kwestie-Demmink, zelfs mensen die het shocklog op dit punt 

‘bij willen sturen’ worden geweerd! Maar we weten natuurlijk al sinds april 2007 hoe de vork bij het 

shocklog in werkelijkheid in de corrupte steel steekt toen bleek dat Geenstijl ook al geen postings 

accepteerde die een verband legden tussen de affaire-Spijkers -ook al compleet verzwegen door 

Geenstijl want ‘for real dus te gevaarlijk’- en de ‘vuurwerkramp’ in Enschede. De site nrcombudsman 

onthulde toen dat Geenstijl wordt gecensureerd door een ‘chef’ op basis van een uitgelekte email van 

Ambroos Wiegers. Waar eerder de helden van De Telegraaf een laffe poging deden de 

kinderverkrachtende Justitie-SG neer te zetten als ‘slachtoffer van een maffia-complot’ –hoe kom je 

erop? Als er een prijs zou bestaan voor journalistieke waanzin….- probeert nu Geenstijl de 

kinderverkrachter ter wille te zijn door de mensen die hem willen aanpakken van de site te weren. 

Hierop is maar een reactie mogelijk: fuck you, Geenstijl!
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1.  Koblenko 

2 Jul 2008 om 11:44 

Nou, ik ben anders hartstikke blij met GeenStijl want tegen een geringe strting hebben ze toch een leuk positief 
artikel over mij geschreven dat me op zeker weer een leuke nieuwe relatie gaat opleveren! Lees maar! Ik heb 
niet alleen hele mooie tieten, maar ook nog brains! 
Dank, dank, dank, Geenstijl! En dat voor het bedrag van 8000 Euro! 
Victoria Koblenko

2.  Wijze van Zion 

2 Jul 2008 om 14:26 

Het is te hopen dat de melktandjes van Geenstijl geen pijn doen in haar Oekraïense schijnwerpers; ….. is per 
stuk toch E 4.000 !

3.  Bergmarmot 

2 Jul 2008 om 15:33 

http://www.nederlandsidee.nl/

4.  GW 

2 Jul 2008 om 15:40 

Ik bewonder het feit dat je de vinger op de zere plek blijft leggen maar ik vind dat je hier en daar wel uit de 
bocht vliegt. Je bent zo eager om corruptie aan de kaak te stellen dat je een beetje extremistisch begint te 
worden. Dat ze bij GeenStijl en Telegraaf een stel hoeren zijn is al langer bekend; GeenStijl verbergt het niets 
eens meer met hun “reportages” over Rutger in Noorwegen. Echter, een goede journalist vraagt zich af wat de 
belangen en motieven zijn in een bepaalde zaak. Demmink is zeker niet onschuldig maar de vraag of 
zwartmakerij van Demmink wordt geregisseerd door de onderwereld is een zeer terechte. Dat is niet 
noodzakelijkerwijs een kwestie van handelen van een chef/hogerhand, dat is gewoon je werk doen. Je 
ondermijnt je eigen geloofwaardigheid door alles vanuit een tunnelvisie te zien. Jammer.

5.  Telegraafhoerrr 

2 Jul 2008 om 17:06 

natuurlijk zijn het een stel hoeren bij Geenstijl, en selecteren ze, maar als je ziet hoe vaak ze tegenwoordig 
tegen het gevestigde establishment ageren, dan nemen ze gewoon de rol van al die slapende linkse journalisten 
over. Dat ze toch niet de benaming links krijgen is omdat men niet zo dol is op extremistische moslims en hun 
geblaat.

6.  Brullio 

2 Jul 2008 om 17:12 

kennen jullie dat liedje? 

‘i fought THE LAW, 

but the LAW WON’

7.  Marthijn Uittenbogaard 

2 Jul 2008 om 19:39 

Weet je wat het probleem is met alle media? Ze worden verantwoordelijk gehouden voor wat mensen posten 
als reacties. Moreel worden ze hiervoor verantwoordelijk gehouden: je geeft zo’n idioot toch geen podium, maar 
ook juridisch: dit neigt naar aanzetten tot haat (schijnt strafbaar te zijn hoe vaag ook) dus verwijderen…

Dat is het probleem. Men zou alles moeten toestaan, echt alles. Enkel een rechtstreekse doodsbedreiging mag 
niet. Deze kunnen ze verwijderen na opdracht van politie. Voor de rest: alles toestaan! Reden dat 
doodsbedreiging niet mag: het maakt mensen bang hun mening te uiten: is direct geweld dus. Pedofielen met 
de dood bedreigen laten ze vaak wel staan; zie roodhaar-verhaal hieronder.

Nu moeten ze 100% zeker weten of een zaak klopt (Demmink, Spijkers, ufo’s :)  ), wat betekent dat ze zich 
erin verdiepen moeten et cetera. Anders kans op klachten, en juridische zaken. Terwijl ze geenszins 
verantwoordelijk zijn voor posts van derden! Althans in een ware democratie niet! Nu kan de wet steeds meer 
aangescherpt worden omdat ze van alles verwijderen danwel niet toestaan. Politici maken misbruik hiervan 
door steeds meer te wensen en dat naderhand in wetten zien te smeden. En dan weer verdergaan met dit 
proces totdat mensen het zat zijn en er een einde komt aan het oprukkende fascisme. 

Ik ben geband op GS, een goebbels-site dus want heb niemand bedreigd. Goebbelssite?, is dat niet te grof? Nee 
is het niet: want als je consequent mensen met rood haar bant dan zal vroeg of laat iemand met rood haar 
volksvijand nummer 1 worden. Reden: niemand geeft tegengas, ook blondharigen mogen dat niet (worden 
‘natuurlijk’ ook geband: roodhaarvriendje) en dus gaat men in op den duur leugens (karikaturen/spookbeelden) 
geloven. Elk taboe zorgt voor zeer veel onnodige ellende. GeenStijl behoort dus tot de oude media. Sterker 
nog, als ik het goed heb heeft de oude media GS opgekocht. En ze hebben adverteerders. Deze stellen ook nog 
eisen. We willen niet geassocieerd worden met dit en dat.

Er moeten sites komen die alle meningen toestaan en daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen: die ligt bij 
de inzender, zoals dat hoort dus.
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Het GS-verhaal gaat op voor alle massa-media (helaas).

8.  Marthijn Uittenbogaard 

2 Jul 2008 om 19:59 

Om mijn ‘essay’ af te ronden. Bij nader inzien hoeft een doodsbedreiging zelfs niet verwijderd worden. Ik heb 
het recht om te weten wat iemand precies schreef en als reactie waarop. Wel is die persoon juridisch strafbaar 
maar tekst moet juridisch altijd mogen blijven staan!

Vereniging Martijn (zat toen niet in het bestuur, daarvoor wel) werd veroordeeld omdat iemand een foto van 
prinses Amalia op het forum had gezet, althans een link ernaar zodat het plaatje op het forum zichtbaar was. 
Deze foto was na een klacht verwijderd door Martijn. Toch werd Martijn juridisch aansprakelijk gesteld voor het 
plaatsen van deze foto, wat volgens copyright overigens mocht, behalve blijkbaar voor een pedofiele 
koningshuisfan, die niet op Amalia geilde, maar echt koningshuisaanhanger is. De Nieuwe Hilterman is zijn nick, 
bekend als DNH, ook op deze site aanwezig de laatste tijd. Hoi DNH, alles oké?, en nog steeds koningshuisfan?

Vanwege het karakter van de site is de vereniging in dit geval aansprakelijk voor alles wat derden posten op de 
site. De doodsteek dus voor het forum daar alles vooraf gecontroleerd moet worden en je geen risico’s kunt 
nemen. Dit is een voorbode van wat men wil. Te weinig mensen hebben geklaagd over dit vonnis en dat kan ze 
duur komen te staan.

9.  Gerard 

2 Jul 2008 om 20:36 

http://alt-f4.org/img/aangifte_baybasin.pdf

10.  Bergmarmot 

3 Jul 2008 om 14:10 

Dit is een goeie site: http://www.nederlandsidee.nl/

11.  Captain Obvious 

3 Jul 2008 om 19:22 

Sites die tot in den treure gespamd moeten worden, zijn nooit goede sites, Bergmarmot. Kssst.

12.  Captain Obvious 

3 Jul 2008 om 19:23 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/05/topambtenaar_vuistdiep_in_eige.html 
Ik zie hier toch echt over Demmink gelogd worden? En ze hangen ook niet de verdediger uit…

13.  Wim 

4 Jul 2008 om 01:08 

Toen nog wel, maar dat is meer dan een jaar geleden…

Er is nu duidelijk van hogerhand ingegrepen.

14.  Wijze van Zion 

4 Jul 2008 om 08:46 

….zelfs 2 maal een link naar het artikel - pedonetwerk Nederland - was voldoende !

15.  Henk Jan Homan 

6 Jul 2008 om 14:34 

Reactie op Koblenko, Nou ik ben harstikke blij… 
Dat je mooie tieten hebt is mij wel opgevallen in Wie is de mol, maar dat je een brain had nu net weer niet. 
Overigens, als ik een lekker niet al te slim wijf tegenkom in de kroeg lul ik ze het gemakkelijkst het bed in door 
te benadrukken hoe uniek en slim ze zijn. Sucksex verzekerd!!!!. 
Dream on Koblenko.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Usage summary for klokkenluideronline.nl

Summary by Month

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Mar 2009 54089 38843 17765 3331 7199 6568737 36642 195416 427274 594988

Feb 2009 69093 50126 21969 4052 31100 22106979 113460 615148 1403537 1934623

Jan 2009 62199 44698 20106 3615 21903 22873693 112086 623311 1385643 1928170

Dec 2008 50591 37981 17148 3235 21732 20090879 100310 531608 1177426 1568328

Nov 2008 58165 43474 20198 3535 24547 30963986 106053 605942 1304245 1744971

Oct 2008 36962 29003 12937 2335 19869 15835937 72387 401047 899107 1145841

Sep 2008 40046 29975 13561 2522 22409 15445822 75665 406831 899264 1201381

Aug 2008 31742 22939 10552 2192 14302 11561561 67960 327121 711120 984006

Jul 2008 46442 34747 16374 2805 28046 13969140 86978 507594 1077174 1439718

Jun 2008 29375 23116 12251 2506 20508 11883296 75197 367553 693506 881256

May 2008 16274 12682 6571 1645 12093 6732148 51012 203704 393164 504509

Apr 2008 18808 14825 8414 2278 17183 8115316 68353 252424 444766 564244

Totals 186147494 966103 5037699 10816226 14492035
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Raadsels rond dood van advocaat Hamer Fred Teeven weet alles over Joris Demmink »

BURGERINITIATIEF ONDERZOEK DEMMINK
Gepubliceerd door Micha Kat 3 februari, 2009 in Algemeen. 

demonstratie.jpg Het Demmink-team lanceert vandaag het Burgerinitiatief Onderzoek Demmink 

(BOD).  Het Burgerinitiatief werd in 2005 bij wet aangenomen om ‘de kloof 

tussen burger en politiek te verkleinen’. Bij 40.000 digitale handtekeningen wordt de zaak-Demmink 

op de agenda van de tweede kamer gezet met de bedoeling dat de afgevaardigden het kabinet dan 

zullen dwingen tot een onafhankelijk (maar dan echt) onderzoek naar zedendelicten gepleegd door de 

secretaris-generaal van Justitie. Via deze link komt u op de betreffende pagina van de site www.

petities.nl. en kunt u tekenen. Tevens worden alle bezoekers van deze site verzocht de oproep en de 

link op zoveel mogelijk andere websites door te plaatsen zodat het getal van 40.000 ruim kan worden 

overstegen! Een eerlijk proces voor Joris Demmink! Yes we can!

57 Reacties op “BURGERINITIATIEF ONDERZOEK 
DEMMINK”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  DNH 

3 Feb 2009 om 21:00 

Ik teken NIET! 
Wet wel andere manieren om kinderen te helpen/beschermen!

2.  harry50 

3 Feb 2009 om 21:16 

Dat is een hele goede zaak Misha !!! 
En nu iedereen aan elkaar doorsturen. 
Veel succes !!!

En onze ,,JORRIS,, heeft vandaag ook al een mooie prijs gewonnen bij ,,Zapruder,, 
Wat een dag voor onze ,,JORRIS,,

3.  Samantha 

3 Feb 2009 om 21:17 

Steengoed initiatief en zoveel mogelijk tekenen! Trouwens, op Zapruder heeft Joris Demmink het 
aluminiumhoedje weggekaapt op de eerste plaats… 
http://zapruder.nl/portal/artikel/aankondiging_de_zapruder_award_2008en_we_hebben_een_winnaar/rss

4.  Charles 

3 Feb 2009 om 21:31 
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De laatste keer dat ik de petitie ondertekende was begin januari, dacht ik, om het vuurwerkgeweld in te 
dammen. 
Die 40.000 hadden ze toen zo binnen, maar wel dankzij berichtgeving in de MSM… We zullen nog even creatief 
door moeten denken. 
Zou de PVV een oproep willen plaatsen op hun site?

5.  klaaz 

3 Feb 2009 om 21:41 

Ik heb in iedergeval mijn contacten persoonlijk aangeschreven en heb het er met de man op straat over. 

Meestal is de man op straat leuk, zie Draadstaal :)

6.  mieke 

3 Feb 2009 om 22:04 

Bon. Zeer goed initiatief; heb zojuist ondertekend. Of het helpen zal? We zullen afwachten. Mij viel begin 
januari op dat láááng voordat de anti-vuurwerkpetitie z’n magische grens van 40.000 ondersteuners bereikte, 
veel van de gangbare Nederlandse landsbrede media er al van uit bleken te gaan dat dat succes inderdaad zou 
worden binnengehaald. Dus de intentie telt - bij journalisten - blijkbaar sowieso ook al behoorlijk sterk.

Dit is waar ik voor getekend heb:

Burgerinitiatief: Onderzoek Joris Demmink

Wij, 
voorstanders van onderzoek naar Joris Demmink,

constateren 
dat de huidige secretaris-generaal van justitie, dhr. Joris Demmink, al meer dan 14 jaar verdacht wordt van 
kindermisbruik.

Ondanks eerdere Kamervragen zijn onze twijfels over de integriteit van Demmink nog altijd niet weggenomen. 
Onderzoek is eens te meer wenselijk omdat diverse aangiftes niet serieus in behandeling zijn genomen en het 
gerechtshof bewijs naast zich heeft neergelegd, waarbij de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat Joris 
Demmink ook de rechterlijke macht vanuit zijn positie heeft kunnen beinvloeden. Naar onze mening is dit een 
zeer ernstige schending van de beginselen van een rechtsstaat.

en verzoeken 
de Kamerleden tot het nemen van de volgende maatregelen:

1. Onderzoek in te stellen naar alle beschuldigingen tegen Dhr. Demmink. 
Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te garanderen, zouden er minimaal 3, door ons aangedragen, 
onafhankelijke journalisten in de onderzoekscommissie moeten zitten;

2. Dhr. Demmink per onmiddellijk op non-actief te stellen, tot het onderzoek volledig is afgerond;

3. Hogere straffen in te stellen voor ambtenaren, die overheidsmiddelen misbruiken of misdaden plegen.

Ambtenaren zijn een voorbeeld voor ons allen, misstappen zouden daarom minimaal dubbel zo zwaar bestraft 
moeten worden.

Ik wil de gastheer hier er graag op wijzen dat ik best wel veel moeite heb met dit specifieke onderdeel:

Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te garanderen, zouden er minimaal 3, door ons aangedragen, 
onafhankelijke journalisten in de onderzoekscommissie moeten zitten;

Want het zal me eerder lukken om drie absoluut niet onafhankelijke journalisten in dit kader te benoemen, 
dan een drietal werkelijk onafhankelijke! En voorts: wie gaat hier uitmaken wie die 3 “onafhankelijke” 
journalisten zijn? En - ook niet onbelangrijk - wie zijn die “ons” ??!!

Voor het overige en zoals reeds gezegd: prima initiatief! Ik vervloek VARA’s Zembla intussen voor het misbruik 
dat zij een paar weken geleden hebben gemaakt van clown Harrie uit het zuiden des lands zowel als van diens 
slachtoffers, terwijl ze de hele affaire Joris Demmink lekker gemakkelijk lieten en laten lopen…!

7.  rabarberke 

3 Feb 2009 om 22:24 

Aan die site van DNH kun je zien wat voor sick fucks die mensen zijn.

8.  Bart Bemelmans 

3 Feb 2009 om 23:01 

“En onze ,,JORRIS,, heeft vandaag ook al een mooie prijs gewonnen bij ,,Zapruder,, 
Wat een dag voor onze ,,JORRIS,,

Prijs? Kom op, zeg, een nauwelijks serieus te nemen polletje.

9.  somber zicht 

3 Feb 2009 om 23:03 

@rabarberke 3 Feb 2009 om 22:24 

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165454 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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DNH = Do Not Hospitalize

10.  Juriste 

3 Feb 2009 om 23:06 

40.000 handtekeningen zou een uniek geval van “inductiepsychose” kunnen zijn volgens de psychiaters. 
Normaliter worden er psychiatrische diagnoses losgelaten op personen, die iets aan willen kaarten, dat als “niet 
bestaand” wordt beschouwd door anderen. 
Wanneer het om 1 persoon gaat is het gemakkelijk om de psychiatrische diagnose te stellen van complottist 
bijvoorbeeld. Degene, die een misstand aankaart krijgt dan het predikaat paranoide (Zoals in het geval 
Spijkers). Maar wanneer er 40.000 personen zijn die hetzelfde geloven, terwijl het uitdrukkelijk niet waar is 
volgens Hirsch Ballin (”Het is niet waar”, zei hij tegen Micha Kat), dan kan dit volgens de psychiatrie duiden op 
een inductiepsychose. 

De inductor blijkt vaak te lijden aan schizofrenie, een aandoening waarvoor een genetische predispositie wordt 
aangenomen. In de literatuur worden echter geen verdere aanwijzingen gevonden voor ook een genetische 
predispositie bij de geïnduceerde. Inductor en geïnduceerde zijn door het circulaire karakter van de 
inductiepsychose en de soms optredende rolwisseling soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. De DSM-III-R-
criteria voor inductiepsychose hebben voor de praktijk enkele tekortkomingen door geen rekening te houden 
met de circulaire causaliteit en door een te scherp exclusiecriterium.

Ik ben juriste en geen psychiater, maar ik vind het interessant dat klokkenluiders psychiatrische diagnoses 
krijgen.

11.  rabarberke 

4 Feb 2009 om 00:07 

@Juriste

De hele democratie is een geinduceerde massapsychose, dus dit kan er wel bij.

12.  mieke 

4 Feb 2009 om 00:07 

Da’s verdomd mooi allemaal, mevrouw de juriste. Maar heb je onderhand ook de tijd en moeite genomen om 
de petitie die hiervandaan gelanceerd werd, te ondertekenen? Want naar mijn mening is dat van groter 
belang nu, dan een lange lekenverhandeling over de psychiatrie.

Juriste 
3 Feb 2009 om 23:06

40.000 handtekeningen zou een uniek geval van “inductiepsychose” kunnen zijn volgens de psychiaters. 
Normaliter worden er psychiatrische diagnoses losgelaten op personen, die iets aan willen kaarten, dat als “niet 
bestaand” wordt beschouwd door anderen. 
Wanneer het om 1 persoon gaat is het gemakkelijk om de psychiatrische diagnose te stellen van complottist 
bijvoorbeeld. Degene, die een misstand aankaart krijgt dan het predikaat paranoide (Zoals in het geval 
Spijkers). Maar wanneer er 40.000 personen zijn die hetzelfde geloven, terwijl het uitdrukkelijk niet waar is 
volgens Hirsch Ballin (”Het is niet waar”, zei hij tegen Micha Kat), dan kan dit volgens de psychiatrie duiden op 
een inductiepsychose.

De inductor blijkt vaak te lijden aan schizofrenie, een aandoening waarvoor een genetische predispositie wordt 
aangenomen. In de literatuur worden echter geen verdere aanwijzingen gevonden voor ook een genetische 
predispositie bij de geïnduceerde. Inductor en geïnduceerde zijn door het circulaire karakter van de 
inductiepsychose en de soms optredende rolwisseling soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. De DSM-III-R-
criteria voor inductiepsychose hebben voor de praktijk enkele tekortkomingen door geen rekening te houden 
met de circulaire causaliteit en door een te scherp exclusiecriterium.

Ik ben juriste en geen psychiater, maar ik vind het interessant dat klokkenluiders psychiatrische diagnoses 
krijgen.

13.  indian 

4 Feb 2009 om 00:20 

goed zo rabarbeke, niet lullen , maar poetsen.

14.  Verbeet 

4 Feb 2009 om 00:20 

Mieke, ik kan mij vinden in je mening maar hou nou eens op om postings van anderen opnieuw te herhalen. 
Dat is pure vervuiling.

15.  indian 

4 Feb 2009 om 00:21 

ik bedoel mieke, excuses.

16.  Arendsoog 

4 Feb 2009 om 02:55 
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Prima initiatief Micha. Ik heb binnen het team van Argusoog al voorgesteld dit initiatief te steunen door er 
aandacht aan te besteden. Verder zullen wij het in het volgende interview met jou op donderdag 19 februari 
voor Argusoog Radio hier ook uitgebreid over hebben.

17.  euro999 

4 Feb 2009 om 08:13 

Heb deze mogelijkheid al maanden geleden geopperd maar werd op de hyvessite als zowel via deze site niets 
meegedaan. Plotseling lijkt nu het licht te zijn aangegaan.Wellicht zou de webmaster meer kansen hebben 
indien hij zijn lezers wat meer serieus zou nemen. Het kan dan wel zijn dat er nog een handje vol journalisten 
rond lopen die gevoelige zaken durven aan te pakken, het opvallende is dat zij zich zo vaak hemels en arrogant 
gedragen. Veel gemiste kansen dus.

18.  Verbeet 

4 Feb 2009 om 09:53 

Zie post op elsevier.nl forum:

Klagmerot op woensdag 4 februari 2009 09:40 
Referendum, burgerinitiatief. Het kunnen zeer nuttige gereedschappen zijn in dienst van de democratie. 
In dit verband wil ik wijzen op het burgerinitiatief dat u kunt steunen op deze site: 
http://demmink.petities.nl 
Met deze petitie zal worden getracht de Tweedekamer te dwingen om met betrekking tot Joris Demmink (JD), 
de SG van Justitie: 
- onderzoek in te stellen naar zijn vermeende kindermisbruik 
- JD per onmiddellijk op non-actief te stellen 
- Hogere straffen in te stellen voor criminele ambtenaren 
Volgens Micha Kat e.a. op klokkenluideronline.nl heeft de chantabele positie van JD o.a. al geleid tot het ten 
onrechte vastzetten van de Koerd Baybasin in een Nederlandse gevangenis. 
Als u dacht dat Nederland en ons justitieel apparaat schoon van corruptie is, ga dan naar o.a. 
klokkenluideronline.nl maar teken vooral het burgerinitiatief op http://demmink.petities.nl. Ook is de politiek en 
de media door JD de mond gesnoerd.

19.  Dorotee 

4 Feb 2009 om 10:11 

Het lukt me niet:

Network Error… 

Your requested host could not be reached. Click on the link below to retry.

20.  Dorotee 

4 Feb 2009 om 10:13 

compleet:

Network Error… 

Your requested host could not be reached. Click on the link below to retry.

http://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_onderzoek_joris_demmink/index.php

21.  JaccoK 

4 Feb 2009 om 10:28 

Iedereen die de moeite neemt om de regels van het burgerinitiatief erop na te slaan, kan lezen dat dit initiatief 
niet voldoet aan de eerste voorwaarde, namelijk dat het onderwerp de laatste twee jaar niet in de Tweede 
SlaapKamer aan de orde mag zijn geweest. Verspilde energie, dus. 
Zie : 
http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp

22.  rabarberke 

4 Feb 2009 om 10:52 

@JaccoK

Het is niet aan de orde geweest, het is afgewimpeld.

23.  JaccoK 

4 Feb 2009 om 11:02 

@ rabarberke

Ja, dat vinden jij en ik, en met ons hopelijk 39.998 anderen. Maar denkt de Kamer daar net zo over? Ik vrees 
dat het dit initiatief net zo vergaat als de kamervragen van de pvv. Afgewimpeld met als reden: hier zijn 
recentelijk nog kamervragen over beantwoord.
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24.  Charles 

4 Feb 2009 om 11:16 

MySpace zegt 90.000 zedendelinquenten onder de gebruikers van zijn 
\ 
sociale netwerksite te hebben ontdekt en deze uit zijn bestand te 

hebben verwijderd. Bron: de Stentor 4 febr.

25.  DNH 

4 Feb 2009 om 11:19 

@Rabarberke: Ik wist al hoe jullie fascistische kindjesmoordenaars over DNH dachten. 
Nu weet je ook hoe hij over jullie denkt…. 
Moet je niet gaan tekenen? Zul je vast wel een hoop zielige kindertjes mee helpen. 
Voordat je ze smoort omdat je ruzie hebt met je vriend!

26.  JaccoK 

4 Feb 2009 om 11:52 

Ik heb het initiatief op NuJij gezet. Allemaal stemmen voor zoveel mogelijk exposure!

27.  rabarberke 

4 Feb 2009 om 11:57 

@DNH

Mail mij die fascistische kindermoordenaar opmerking eens naar rabarberke@gmail.com. Als je lef hebt that is. 
Met onderbouwing erbij. Dan vechten we het daar verder uit.

28.  somber zicht 

4 Feb 2009 om 12:06 

@ rabarberke 4 Feb 2009 om 11:57 

Verspilde moeite. 

http://dnhnieuws.wordpress.com/

januari 30, 2009 
Kinderrovers en kindjesmoordenaars 

” 
‘Globaal gesteld zou je kunnen zeggen dat deze kindonvriendelijke, inferieure samenleving van vandaag de dag 
bestaat uit drie groepen, waarvan de twee grootste samenwerken tegen de derde, te weten de kinderdieven (de 
overheid) en kindermoordenaars (de heterofielen) die de kinderverkrachters (de pedofielen) het leven zo zuur 
mogelijk proberen te maken door een heksenjacht tegen hen te voeren en de eigen misdaden tegen kinderen 
zo veel mogelijk te verhullen.’ 
“

29.  buscadordelaverdad 

4 Feb 2009 om 12:50 

De site van DNH al kreunende bestuderend, krijg ik het gevoel dat wij hier te maken te hebben met een al op 
zeer jeugdige lijftijd zwaar beschadigde slachtoffer van welk mentaal/fisiek misbruik dan ook. DNH, wil je je 
eens wat dieper verdiepen met deze PeterR.deVies-achtige actie (link) in the US-Amerika? Met je opinie darover 
kan je ons allen hier allicht wel wat verder verrijken? Op je webstek houd ik het n.l. niet lang uit zonder het 
spaans-benauwd te krijgen vandaar. Je hebt zeer veel te vertelllen! Dat schiet denk ik veel meer op dan het 
elkaar kinderachtig vliegen lopen afvangen toch? Met alle respect en nieuwsgierigheid naar je ‘ventilerende’ en 
van je af schuimbekkende reactie(s) groet ik je hierbij DNH. 

http://jewishcrimenetwork.com/dr-maurice-wolin-pedophile/

30.  DNH 

4 Feb 2009 om 13:12 

@ buscadordelaverdad: Bedankt voor de link/tip. 
Heb echter zeer veel te doen en er zal dus ook wel een tijdje overheen gaan eer ik de boel bestudeerd heb. 
Ben ook nog eens niet zo een kei in het engels… 
Vind Nederlands al een hele klus!

@ Rabarberke: Na jou nog vijftienmiljoennegenhondernegenennegentigduizendnegenhonderdnegenennegentig 
anderen die uitleg willen. 
Vindt je het goed als ik het voorlopig eventjes bij mijn enigszins in geheimschrift opgestelde weblog laat?

Kunt tevens hierop kijken, als je toch niks te doen hebt: 
http://dnh44.tripod.com/
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31.  RuudHarmsen 

4 Feb 2009 om 13:37 

Re: JaccoK

Hier dus: 
http://www.nujij.nl/burgerinitiatief-onderzoek-demmink-(bod).4750003.lynkx

32.  rabarberke 

4 Feb 2009 om 14:24 

@dnh

Als je mij hier uitmaakt voor fascistische kindermoordenaar, dan moet je ook de ballen hebben om dat uit te 
leggen. En als je dat niet wilt, lazer dan ook maar een eind op met je kudtsite.

33.  karin 

4 Feb 2009 om 14:44 

had die site ook maar een niet-ok 
!!!!!

De hyves is namelijk WEER uit de lucht door wie zou dat nou komen?

34.  sca-sks 

4 Feb 2009 om 15:13 

http://www.stopkindersex.com/2009/02/02/ziek-meer-kunnen-we-er-niet-van-maken/

Daar zie je Michel Hoffs aka DNH

35.  Frank Black 

4 Feb 2009 om 16:25 

de meest bezochte sites van Nederland. ter verspreiding van http://demmink.petities.nl/ gerelateerde informatie

hyves.nl 
nu.nl 
telegraaf.nl 
partyflock.nl 
facebook.com 
fok.nl 
dumpert.nl 
myspace.com 
ad.nl 
geenstijl.nl 
marokko.nl

bron http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=NL&ts_mode=country&lang=none

Meestbezochte Nederlandstalige sites 
http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=lang&lang=nl

Geplaatst door redactie op 11 December, 2008 - 13:02 
67 
stem

Elk jaar verzorgt onderzoeksbureau MultiScope een top 20 van meestbezochte websites van Nederland. Google 
is net als vorig jaar de onbetwiste nummer een. Live.com gaat van 4 naar 2 en Hyves stijgt met stip naar de 
derde plaats. Buienradar stormt de top tien binnen van 67 naar 5. Verdere grote stijger is YouTube van 93 naar 
16. Grootste verliezer is Startpagina, dat van 2 naar 9 zakt.

Adverteren van de petitie kan op de volgende sites:

De gehele top 20 over 2008 is als volgt: 
Populairste Nederlandse websites 2008 
2008 2007 Website 
1 (1) Google.nl 
2 (4) Live.com 
3 (8) Hyves.nl 
4 (3) Marktplaats.nl 
5 (67) Buienradar.nl 
6 (7) nl.Wikipedia.org 
7 (5) Msn.com 
8 (9) DeTelefoongids.nl 
9 (2) Startpagina.nl 
10 (6) Postbank.nl 
11 (11) nl.Bol.com 
12 (17) Neck.nl 
13 (10) Nu.nl 
14 (16) 9292ov.nl 
15 (14) Web-log.nl 
16 (93) nl.Youtube.com 
17 (24) Vistaprint.nl 
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18 (22) Rabobank.nl 
19 (23) Telegraaf.nl 
20 (21) Anwb.nl 
http://www.gratissoftwaresite.nl/nieuws/Top twintig populairste sites in Nederland in 2008

Bron: MultiScope

Krantensites 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/bezoekersaantal_krantensites_neemt_toe/

36.  donkey 

4 Feb 2009 om 16:34 

JaccoK 
4 Feb 2009 om 11:02 

@ rabarberke

Ja, dat vinden jij en ik, en met ons hopelijk 39.998 anderen. Maar denkt de Kamer daar net zo over? Ik vrees 
dat het dit initiatief net zo vergaat als de kamervragen van de pvv. Afgewimpeld met als reden: hier zijn 
recentelijk nog kamervragen over beantwoord

——————————————————————— 
@jaccoK 
De laatste keer dat er kamervragen over onderzoek naar demmink zijn gesteld was op 22 juni 2007. in het 
feitenoverzicht op deze site staat: In navolging van de PVV stellen nu ook de SP en de VVD kamervragen over 
de Demmink-kwestie aan minister Hirsch Ballin. Ook in deze antwoorden wordt geen millimter ruimte geboden 
ook maar een begin aan de dag te leggen van mogelijke erkenning van strafbare feiten door Demmink gepleegd.

De vragen die de pvv afgelopen week heeft gesteld, gaan over het onderzoek van justitie naar de aangifte van 
de turkse jongen.

37.  E-bee 

4 Feb 2009 om 17:04 

Al redenerend werd het dus gewoon weer tijd op een kansloze wijze vragen in de kamer gesteld te krijgen. 
Zodat ook het initiatief tot deze petitie wellicht weer op de grote hoop kan. Ze kunnen dit nu als argument 
aanvoeren. De partij die de vragen stelde is nogal uitgesproken in haar loyaliteit, m.n. haar leider. En met dit 
initiatief is deze partij meteen een stuk minder verdacht geworden, terzake haar “opvatting”" in de zaak 
Demmink. Welke partij zou daar nou het meest van profiteren, politiek, en tegelijkertijd dezelfde partij steunen 
als waar Balkenende deel van uitmaakt. Evenals de Queen trouwens, die in het geheim gewoon mee regeert, 
maar dan op een veel hoger, zij het niet het hoogste, transatlantisch niveau. En veel meer invloed heeft op de 
regering als we weten. Van de in de X-files genoemde personen en groepen, en op internet is te vinden, 
kwamen steeds dezelfde partijen weer voorbij. En dat zijn vooral in Europa Mossad/CIA geweest en dus gewoon 
onderdeel uitmakend van Bilderberg. Uit de achtergronden in de kwestie Dutroux en ook Fritzl, bleek het vooral 
om kinderontvoeringen in Europa te gaan, die in de kringen terechtkwamen waar de X-files van getuigen. 
Het is zeer geraffineerde politiek en ons wordt een rad voor ogen gedraaid.

38.  Observator 

4 Feb 2009 om 17:18 

@ E-BEE 
4 Feb 2009 om 17:04 

E-BEE, jij bent het jongetje dat constant roept ‘De Keizer heeft geen kleren aan’. EENS zal je worden gehoord, 
en zullen de schellen van de ogen vallen van al die volgzame, manipuleerbare en onzelfstandige types.

Dit schrijf ik om je een hart onder het riem te steken, voorzover je dat nodig hebt natuurlijk. Zie het anders 
maar als een teken van instemming.

39.  Nihil Dicens 

4 Feb 2009 om 17:55 

Laten we dan meteen een burgerinitiatief maken in de affaire Angela Merkel, de huidige Bondskanselier…

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/02/het-is-dom-blond-en-heet-angela-merkel.html

40.  E-bee 

4 Feb 2009 om 18:37 

@Observator 
Balkenende wil liefst dat mensen hun hersens niet gebruiken, dognatisch denken en geen geestverruimende 
middelen gebruiken, en maar lullen over Calvijn en de slavenhandelaren van de VOC en normen en waarden die 
het volk op calvinistisce wijze opgedrongen krijgt terwijl hij en zijn kennelijk toch wel pedofiele kliek hun gang 
kunnen gaan, de SG van Justitie lijkt mij toch niet meer te handhaven. Voor het land waar HIJ het in politieke 
opvatting voor houdt en aan ons probeert te verkopen, is er iets grondig mis met zijn visie en in de werking is 
het een leugen. Meten met de door hen aan ons opgedrongen maat leidt onmiddellijk tot verwijdering van deze 
hele politiek en regering in hun eigen opvatting en uitwerking van hun besluiten… Onverschilligheid is de wortel 
van alle kwaad. We staan het toe. Het is een kwestie van bewustwording, eerdaags gaat dit proces van 
inperking van onze vrijheden nog veel verder. Zij houden ons zoveel mogelijk bezig op alle informatieniveau,s, 
ook de zgn betere tv is hun mindcontrolled werk. Ook de cultuur die zij scheppen, terreur die zijzelf 
veroorzaken. Houden ze ons geoccupeerd op allerlei niveaus, tot het veroorzaken van allelei problemen in de 
privesfeer aan toe. Dat gaat heel ver met de huidige electronica, liefst zien ze je niet meer in een oude auto 
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rijden en niet voor de vervuiling, en daarom kan je ook subsidie krijgen voor een plasma omdat ze daar mee in 
de privesfeer kunnen komen… Lees Brezinski maar eens. Als je ergens dit fascistische proces goed ziet, is het 
wel hier op deze site en in de gezamenlijke werkzaamheid van werkelijk alle soorten partijen in de politiek en 
de maatschappij tegen het hier relatief veel voorkomende verschijnsel pedofilie in vooral elitaire NL kringen,
(waarom hun media kleine pedo,s enorm uitvergroten, bedankt PRdeV!) directies en alle hogere 
maatschappelijke niveau,s en m.n. die organen die voor die belangen op horen te komen op papier, maar in 
werkelijkhed gewoon subsidieschuivers en vergaarders van de mooie baantjes vor hun familieleden zijn, die 
tegelijkertijd veel lokale invloed kunnen uitoefenen en een informatieterreur tegen personen voerden, voeren 
en zullen gaan voeren, door bv ambtenaren, korpsbeheerders etc. etc. We kunnen daardoor in een soort 
comateuze toestand komen te verkeren door al deze terreur, onrecht, pedofielen, onrechtvaardige uitspraken, 
beslssingen etc. etc. waardoor we door de bomen het bos niet meer zien. Het is zoals het in deze site staat, het 
is in haar werkzaamheid als zodanig, al een feitelijk fascistische staat geworden. Klagers op internet daar 
hebben ze geen wapen tegen vooralsnog, dus negeren zij die gewoon, net als Micha Kat door de politieke 
leiders van dit land…. 
De vijand dus, gezien ons bewustzijn, dat zijn wijzelf.

41.  buscadordelaverdad 

4 Feb 2009 om 18:59 

“Laten we dan meteen een burgerinitiatief maken in de affaire Angela Merkel, de huidige Bondskanselier…”

Inderdaad, maar dan wel met deze veel meer tot de verbeelding sprekende aanhef goed?: 
ZE IS DOM, BLOND, HOERIG EN GEDRAAGT ZICH ALS EEN ONDERDANIGE ZIO-SLET: 
1#- http://www.hln.be/static/FOTO/pe/14/8/5/large_365270.jpg 
2#- http://www.ejpress.org/ImageGallery/a2647133-408a-478f-9ec2-7d336bf80bfb.jpg 
3#- http://cache.daylife.com/imageserve/0eno3i2fDM67e/610x.jpg 
Hoppalakeeeeee…..: 
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/242068/2008/04/14/Duitsers-vergapen-zich-aan-
decollete-Angela-Merkel.dhtml

42.  RuudHarmsen 

4 Feb 2009 om 19:27 

=== 
3. Hogere straffen in te stellen voor ambtenaren, die overheidsmiddelen misbruiken of misdaden plegen.

Ambtenaren zijn een voorbeeld voor ons allen, misstappen zouden daarom minimaal dubbel zo zwaar bestraft 
moeten worden. 
/===

Met dat derde punt ben ik het niet eens. Liever gelijke straffen voor iedereen, maar dan wel zonder aanzien des 
persoons onderzoek naar elke verdachte.

Wat nu? Niet tekenen dan maar? Een concurrerend initiatief beginnen?

43.  Juriste 

4 Feb 2009 om 19:28 

Ik vind het te voorbarig.

Heeft iemand al HP/De Tijd gelezen? Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om een exemplaar te halen en 
ben benieuwd.

Op de site staat een aankondiging van de inhoud. Bovendien is er en artikel van een journalist, die ontslagen 
werd bij het Parool (ook interessant vind ik). 

http://www.hpdetijd.nl/

44.  E-bee 

4 Feb 2009 om 19:29 

Iedereen moet wel gaan intekenen zeker zolang niet valt te zeggen of deze kamervragen, of wat dat moet 
voorstellen en zeker als je de treurige beantwoording ziet, wel serieus te nemen zijn als zodanig. Ja, er zijn 
vragen gesteld, nee, het is feitelijk niet aan de orde geweest. Zelf heb ik me uiteraard ook geregistreerd, 
wellicht krijgen we er veel meer als het vereiste aantal en ook dan kun je daar mee schermen als krachtig 
argument.

45.  DNH 

4 Feb 2009 om 20:11 

@ rabarberke: Oké, je hebt me. 
Zo gauw ik tijd heb mail ik wel ff hoe & waarom.

@ sca-sks: wanneer je de tekst bij mijn foto leest kun je misschien ook meteen de mensen achter de site op 
hun waarde schatten. 
Of had u dit nog niet geheel dóór? 
(schelden, beledigen en valselijk b eschuldigen c.q. haatzaaien/oproepen tot geweld)

46.  karin 

4 Feb 2009 om 20:31 
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@juriste ik heb het stuk gelezen, het is de moeite waard hij (bas Paternotte) heeft gesproken met Hans Laroes 
(Nos) en Raymond van Roon (PVV) en Adele van der Plas(advocaat van Baybasin). 
Dhr Demmink was uitgenodigd voor een intervieuw maar die liet via zijn advocaat Harro Knijf weten daar geen 
trek in te hebben.

47.  Maurits 

4 Feb 2009 om 20:58 

Mogen we aannemen dat de ondertekening van vandaag “Joris Demmink Laren Top Ambtenaar 04-02-2009″ 
vals is en gedaan is door een tegenstander om te laten zien dat het nergens op slaat?

48.  Rudolf Paul 
4 Feb 2009 om 21:08 

Demmink uitgenodigd maar had geen trek? 
Moet je hem ook lokken met een jongetje, dan krijgt hij wel trek.

49.  New World Revolution 

4 Feb 2009 om 21:24 

Als wij als volk maar door gaan moeten ze wel .. Dit geld ook voor andere zaken zoals dat het geld systeem 
weer terug moet naar de overheid ..

TOPPER voor het gebouw van Justitie :-)  

Ga door met de waarheid te vertellen !!

grts falco

50.  esplanade 

5 Feb 2009 om 11:05 

Ik ben bang dat deze petitie zijn doel enigszins voorbijschiet. Let op wat er in de wiki entry staat over 
burgerinitiativen:

“Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling 
of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden. 
Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief.”

Punt 1 en punt 2 voldoen niet aan deze definitie. Dit kan de Kamer dus gewoon naast zich neer leggen (zelfs al 
haal je 40.000 handtekeningen).

Punt 3 is wel realistisch, maar ik vermoed dat voor Micha Kat en medestanders dat niet het belangrijkste punt 
is.

51.  donkey 

5 Feb 2009 om 16:32 

@esplande

“Punt 1 en punt 2 voldoen niet aan deze definitie. Dit kan de Kamer dus gewoon naast zich neer leggen (zelfs al 
haal je 40.000 handtekeningen).”

verklaar je nader, volgens mij gaat het hier gewoon over regeringsbeleid

52.  Juriste 

5 Feb 2009 om 18:35 

Ik heb het artikel in HP/De Tijd (week 6) vandaag gelezen. Het geeft een goed overzicht vind ik. Micha Kat 
wordt ook genoemd, maar Bas Paternotte schrijft over “oprakelen”.

In het artikel staat dat Demmink met zijn advocaat mr Knijff een klacht heeft ingediend tegen de NOS bij de 
Raad voor de Journalistiek, waarbij Demmink wordt aangeduid als “client X”. Onduidelijk is of het Demmink 
betreft en waarom het client X is. Dit maakt het extra gecompliceerd. Zijn er dan nog andere clienten die via mr 
Knijff een klacht hebben ingediend bij de Raad voor de Journalistiek?

De tips kwamen binnen bij de Gay Krant en Panorama in 2003. De Gay Krant beweerde eerder ook al dat Prins 
Friso homo zou zijn. Dat werd ten stelligste ontkend door de Rijksvoorlichtingsdienst in 2001. Daarnaast is het 
gerucht ontzenuwd dat Prins Claus homo zou zijn. Prins Claus was geen homo, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst 
in een formele brief aan onderzoeksjournalist Ton Biesemaat, onder meer auteur van het boek Bernhard Gate. 
‘Het was een raar kort briefje dat de familie ontstemd is en met kracht mijn stukken over Claus verwerpt. De 
man was geen nicht’, schrijft Biesemaat mij. ’Maar verder dan dat gaan ze niet.’ Biesemaat publiceerde een 
artikel over mr. Salomonson, huisjurist van de Oranjes, persoonlijk vrindje van Claus en bekend vanwege zijn 
voorliefde voor jonge knapen bij voorkeur uit het middellandse zeegebied.

“De formele ontkenning van Friso’s homoseksualteit door de RVD vond ik altijd iets mallotigs hebben. Hoe kan 
de RVD of wie dan ook nu met zekerheid beweren dat iemand niet homo is? In het geval van Friso kun je nog 
zeggen: okay, het was Friso zelf die dit onder de vlag van de RVD naar buiten bracht. Maar prins Claus is al 
jaren dood dus die kan niet meer via de RVD communiceren” 
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Bron: http://www.standejong.nl/2008/06/29/rvd-claus-geen-homo/

In het artikel in HP/De tijd ontbreken de geruchten over Prins Claus en Prins Friso en dat hun vermeende 
homoseksualiteit door de RVD formeel is ontkend. 

Donner heeft gereageerd geparafraseerd: Er is geen rook en dus ook geen vuur. Het lijkt mij dat Demmink als 
rookgordijn fungeert en op die positie is benoemd, vanwege strategische redenen. Er zijn m.i. genoeg 
personen, die geen homoseksbars bezoeken, die voor benoeming in aanmerking zouden kunnen komen voor 
een hoge post op Justitie. Waarom uitgerekend Demmink op die positie? Dat is de vraag.

Een ander raar detail vind ik dat Mabel de verlovingsjurk van Beatrix wilde dragen. Alsof ze daarmee wilde 
zeggen dat zij de Koningin in haar macht heeft, ook al heeft Balkenende haar de positie van reserve Koningin 
door de neus geboord. Ze knoeide in Wikipedia vanaf een IP adres van het Koninklijk Huis, alsof zij de spot 
drijft met het Koningshuis.

53.  esplanade 

5 Feb 2009 om 18:42 

@donkey:

Of Demmink wel of niet vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie of geschorst wordt door zijn werkgever 
heeft niet met beleid te maken zoals dat in de zin van de regelgeving voor het burgerinitiatief bedoeld is. Het 
burgerinitiatief is simpelweg niet bedoeld voor gevallen waar verongelijkte burgers aan de Kamer gaan vragen 
de minister van Jusitie te vragen het Openbaar Ministerie te instrueren iemand te gaan vervolgen.

Wat Micha niet in zijn post schrijft is dat als de 40.000 handtekeningen verzameld zijn eerst een commissie van 
de Kamer zich over het voorstel buigt om te kijken of het daadwerkelijk op de agenda komt. Ik vermoed dat, 
mochten die 40.000 handtzekeningen er al komen, dit voorstel in die commissie een stille dood zal sterven.

Iets anders is dat deze actie natuurlijk wel voor publiciteit kan zorgen en de daarmee ontstane druk ertoe leidt 
dat het gewenste resultaat alsnog wordt bereikt.

54.  E-bee 

5 Feb 2009 om 22:17 

The Queens own son(brother of the future king) is married to Mabel Wisse Smit, the former lover of the 
biggest, and most ruthless Dutch mafia boss. After her boyfriend was killed, gangland style, she went on to 
become the lover of controversial moneyman George Soros and subsequentley of Mohammed Sacirbey, the 
former Bosnian foreign minister who in 2003 was jailed for embezzlement. In the Netherlands, morals, rules 
and regulations are for the common man and woman. The ruling elite can publicly and openly flaunt any and all 
of these. 
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106986-1/

Meer over George Soros, uw vijand. 
www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild06.htm

55.  esplanade 

5 Feb 2009 om 23:28 

Mabel de minnares van Soros? Dat verhaal kenden we nog niet. Wat een flauwekul.

56.  mieke 

6 Feb 2009 om 04:16 

quote=esplanade Mabel de minnares van Soros? Dat verhaal kenden we nog niet. Wat een flauwekul.

Klopt. Reacties hier hebben een hoog flauwekulgehalte. Maar wat ik me wel afvraag is of zo’n Petities-website 
zelf in de gaten houdt wie ze er van af moeten sodemieteren, en wie niet. 

http://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_onderzoek_joris_demmink/

Yet │ Amsterdam │ Een hoge Piet die De Wet & Het Recht vertegenwoordigd en al jarenlang bezig is met 
kinderen te misbruiken │ 05-02-2009

Als vrouw wist ik het wel als me de kans zou worden gegeven: iedere pedofiel voor de rest van z’n leven op 
Androcur. En iedere “gezonde vent” die meent grapjes te moeten maken over de schade die pedofilie aanricht, 
bobbetized…! Oh yeah!

57.  Roelfzema 

8 Feb 2009 om 11:07 

Ik wil mij excuseren van medeplichtigheid aan datamining.

Ik zeg niet dat die dataminers van die handtekeningen onbetrouwbaar zijn, geen idee, maar ik heb geen 
vertrouwen in Democratie. Toen Pim Fortuyn doodgeschoten was, vlak daar voor, twijfelde ik nog even. Maar 
toen wist ik het zeker, het enige wat een ambtenaar begrijpt is een vuurwapen tegen de kop.

Dat hoeft niet.

Democratie is een vertrouwenstruuk. 
Al haalt u een haalt miljoen handtekeningen op, Joris Demmink doet dat geen enkele schade. Met dit verschil 
dan, dat mogelijk uw. adres bekend wordt. Datamining. Toen Lubbers hier Kerncentrales ging neerzetten, 
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kwamen er een half miljoen mensen naar Amsterdam om daar tegen te demonstreren. Toch komen die 
kerncentrales er gewoon, zonder enige belemmering. 
U bent hardnekkig misschien?

Ik vraag mij af of u wel Nederlanders bent. 
Papisten bent u in ieder geval wel, met uw vetrouwen in de eenvoudige vertrouwenstruuk: “Democratie”. 
Moet ik lachen of janken.

Waarvoor wordt getekend?: Een Tweede Kamer Doofpot erbij. 
Nog niet genoeg er van?

Onderzoek aldaar doet men naar mijn smaak het het binnensturen van een effectief getraint zwaar gewapend 
Bataljon van loyale Nederlanders. Is’t binnen een week opgelost.

Mensen die in Democratie gelooft: U bent niet erg moedig. 
Een minderheid van de mensen in Nederland is intelligent, dus die minderheid zal altijd de verkiezingen 
verliezen. Maar de miljoenen aan campagne door de buitenlanders, hebben meer invloed op de verkiezings 
uitslagen, als een Nederlander ooit kan halen met 40 jaar voorbereiding. Zal ik maar zeggen.

Zoals al gezegd: Ik wil best helpen, maar ik laat me niet dataminen.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Demonisator ‘analyseert’ zaak tegen ‘haatzaaier’. Joepie! Uw webmaster wordt 100% taboe! »

De Demmink-namenlijst van Zembla en Can
Gepubliceerd door Micha Kat 23 januari, 2009 in Algemeen. 

rolodex1.jpg Zembla was serieus bezig met de zaak-Demmink. Heel serieus. Tot het moment 

dat het actualiteitenprogramma onder het juk doorliep van staat, macht en 

intimidatie: journalist/researcher Sinan Can werd met de dood bedreigd en Zembla stopte niet alleen 

met het onderzoek, maar probeerde ook andere journalisten via omkoping te weerhouden van het 

onthullen van de waarheid en het controleren van de macht. Blijkbaar gaat ‘de macht’ geen zee te 

hoog de zedendelicten van Demmink taboe te verklaren voor onderzoek en vervolging. 

Deze website kreeg een delicaat stuk in handen van Zembla waarin in kaart is gebracht welke 

belangrijke mensen en partijen pro-Demmink zijn, welke neutraal en welke contra. Lees hieronder 

deze ‘Demmink-namenlijst’ van Zembla en Sinan Can. 

 

      t.a.v. Demmink 

                    Positief >>>>  Neutraal >>>>>>> Negatief

Piet-Hein Donner   Sybrand van Hulst   Docters van Leeuwen   Job Cohen

Brenninkmeijer                                                                    OvJ Stikkelbroek

Kolonel Hans Valk            Wim Kok          Winnie Sorgdrager      Aad Kosto

OvJ H. Hillenaar                   Harry Borghouts                    Hilbrand Nawijn

DG Jeugdbescherming      Benk Korthals          Hoofdofficier te Roermond

Koningshuis              Peter Hintzen                 Ella Kalsbeek            Ed Maas

Robert Noble (Interpol)            Hendrik Schonau                     Henk Greven

Jaap de Hoop Scheffer   advocaat Kuypers   Frits Korthals Altes    Hans Simons

Alexander Rinnooy Kan   Fons Spooren    Henk van Brummen  Fred Teeven

Job de Ruiter                bisschop Bar         Dries van Agt     Jozias van Aartsen

Fokke Fernhout     Gonzalves          Hans van Mierlo                    Eric Nordholt

Theo Bot       Jan Wolter Wabeeke           Jan Suyver                       Jelle Kuiper

Justitie DG Meyer                    Hirsch Ballin                  burgemeester Welschen

Hans Heinemann                          Harro Knijff                       Wilfred J. Brinkhuis

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
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Hoofdofficier Van der Voort                Jan Swinkels                       Hans Vrakking

W. A. M. van Schendel         OvJ mw. Klinkenbijl    Valente       Joop van Riesen 

                                                       J.W. Klein Wolterink

De lijst geeft aan hoezeer de affaire-Demmink als een mes dwars door het politieke, bestuurlijke en 

jurdische establishment in Nederland snijdt. Merk op dat zowat alle ’pedo-players’ die reeds eerder 

werden genoemd op deze ‘Zembla-lijst’ voorkomen: Job de Ruiter en Jan Wolter Wabeeke (beiden 

positief over Demmink en beiden ook genoemd als kindermisbruikers), Hilbrand Nawijn en Aad Kosto 

(beiden komen in de stukken voor als fervente Demmink-tegenstanders), Fred Teeven en Hans 

Vrakking (contra-Demmink; beiden zaten aan de knoppen bij het Rolodex-onderzoek naar het 

Nederlands pedofielen-netwerk van hooggeplaatsten), Winnie Sorgdrager (via haar liep de chantage 

door de Turkse Staat die heeft geleid tot het fake-proces en de levenslange gevangenisstraf voor 

Baybasin), de mysterieuze Wilfred Brinkhuis (contra-Demmink; een van de vijf mysterieuze 

‘Demmink-doden’), Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek (de advocaat van Demmink die 

een terreur-campagne voert tegen de media om de waarheid over zijn pedofiele en criminele client 

onder de pet te houden), Hans Heinemann (pro-Demmink; de pedofiele ex-ambassadeur te Praag die 

samen met de SG te Praagse kindersex-scene afstruinde) en Fokke Fernhout (pro-Demmink; de 

pedofiele ex-vice president annex handelaar in kinderporno van de rechtbank Maastricht). Over de 

opmerkelijke positie op de ‘Zembla-lijst’ van ‘Konigshuis’ (pro-Demmink) zwijgen we voorlopig maar 

liever.                                                          

37 Reacties op “De Demmink-namenlijst van 
Zembla en Can”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  pedorechter 

23 Jan 2009 om 14:19 

Eh… Micha. Dit document is qua opmaak een zooitje… Kijk er nog even naar, of tik het desnoods over, zodat 
tenminste de goede personen in het juiste kolommetje staan. Nu blijft het gissen.

2.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 14:35 

HTML table kan de oplossing zijn.

3.  Frank Black 

23 Jan 2009 om 14:42 

en de lijst met mensen die commentaar durven geven?

4.  pedorechter 

23 Jan 2009 om 14:57 

Kolonel Hans Valk 
De Militair attaché in Paramaribo, kolonel Hans Valk, bleek al ver voor de echte coup, vanaf 1978, te 
rapporteren aan Joris Demmink, plaatsvervangend directeur Juridische Zaken, die een centrale rol vervulde 
inzake Surinaamse aangelegenheden. Hans Valk schreef in een van zijn brieven: ‘Beste Joris… Daarin deed ik 
uitgebreid verslag van mijn ervaringen met Bouterse. Het was mijn taak om Bouterse in de goede richting te 
duwen.’ Er was dus wel degelijk overleg tussen Bouterse en Hans Valk voor de coup, maar het is mij onbekend 
wat er precies besproken werd. De CIA was bang voor een toenemende Cubaanse invloed in Suriname en 
Bouterse heeft iets te maken hiermee. In mei 1980, dus nauwelijks twee maanden na de Bouta coup werd Hans 
Valk overgeplaatst naar de NAVO in Brussel, omdat hij verdacht werd van te nauwe banden met de 
coupplegers. Tijdens de afscheidsreceptie in de ambtswoning van ambassadeur Vegelin van Claerbergen zei 
Bouterse volgens de aanwezige diplomaten op provocerende toon: ‘Laat mij nu in dit gezelschap iets onthullen 
wat alleen u en ik weten, kolonel: zonder u zou de staatsgreep niet hebben plaatsgevonden! We zullen u 
hiervoor altijd dankbaar zijn.’
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5.  harry50 

23 Jan 2009 om 15:13 

Misha,

Ik ben tot veel in staat,maar ik weet zo niet wie positief,negatief en/of neutraal is !!! 
Een zooitje is het !!!

6.  Micha Kat 

23 Jan 2009 om 15:22 

@Harry50 
Hoe meer naar rechts de naam, hoe negatiever over Demmink. 
Omgekeerd: hoe meer naar links de naam, hoe positiever over Demmink. Snappie?

7.  Verbeet 

23 Jan 2009 om 15:30 

Micha, kun je, naast het herschikken van de lijst, ook zorgen voor een vertaling van het Turkse artikel over 
Zembla?

8.  Wieteke 

23 Jan 2009 om 15:33 

Micha,

Het is en blijft een zooitje.

9.  Verbeet 

23 Jan 2009 om 16:21 

Op Elsevier forum onderstaande bijdrage gevonden:

Klagmerot op vrijdag 23 januari 2009 16:06 
Hoe is het mogelijk dat het hof deze triviale zaak toch vervolgbaar acht, terwijl de zaak Joris Demmink (JD) van 
alle kanten in de doofpot wordt gehouden. 
JD is de hoogste man op Justitie, na de minister. Hij wordt beschuldigd van kindermisbruik. Hij wordt daardoor 
chantabel geacht, hetgeen in het verleden (en nog) er toe heeft geleid dat zaken en personen eveneens niet 
worden onderzocht op strafbare feiten. 
De media, de politiek, inclusief ministers en kamerleden, worden op allerlei manieren door JD en zijn complicen 
de mond gesnoerd. Zo ook Lex Runderkamp. 
De verwevenheid in deze zaak gaat heel erg ver, zo blijkt uit hetgeen hierover op o.a. klokkenluideronline.nl 
door de journalist Micha Kat is gepubliceerd. Zelfs het koningshuis lijkt hierin verstrikt te zitten. 
Dus begin eens te lezen op klokkenluideronline.nl en google er eens een eindje op los. Je weet niet wat je ziet.

Dat zouden meer mensen moeten doen, dus commentaar schrijven op dit soort forums als Elsevier, GeenStijl, 
Volkskrant, AD, etc.

10.  Bart Bemelmans 

23 Jan 2009 om 17:04 

“Tot het moment dat het actualiteitenprogramma onder het juk doorliep van staat, macht en intimidatie: 
journalist/researcher Sinan Can werd met de dood bedreigd en Zembla stopte niet alleen met het onderzoek, 
maar probeerde ook andere journalisten via omkoping te weerhouden van het onthullen van de waarheid en het 
controleren van de macht.”

Dit is echt weer typische Kat-onzin. Als het al waar is van die Can (die blijkbaar niet wil reageren?) heeft het 
‘weerhouden’ betrekking op hem en niet op de rest van de redactie.

11.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 17:14 

Bart Bemelmans, 23 Jan 2009 om 17:04 
=== 
“Tot het moment dat het actualiteitenprogramma onder het juk doorliep van staat, macht en intimidatie: 
journalist/researcher Sinan Can werd met de dood bedreigd en Zembla stopte niet alleen met het onderzoek, 
maar probeerde ook andere journalisten via omkoping te weerhouden van het onthullen van de waarheid en het 
controleren van de macht.”

Dit is echt weer typische Kat-onzin. Als het al waar is van die Can (die blijkbaar niet wil reageren?) heeft het 
‘weerhouden’ betrekking op hem en niet op de rest van de redactie. 
/===

Beter lezen, meneer Bemelmans. 
http://tinyurl.com/d89gwa 
http://tinyurl.com/cw98l6 
http://tinyurl.com/cpyc24

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1441/de-demmink-namenlijst-van-zembla-en-can.html (3 of 8) [3/11/2009 2:24:42 AM]

http://n.v.t/
http://klokkenluideronline.nl/
http://rudhar.com/
http://tinyurl.com/d89gwa
http://tinyurl.com/cw98l6
http://tinyurl.com/cpyc24


De Demmink-namenlijst van Zembla en Can at Klokkenluideronline

Ik citeer Micha Kat uit de middelste hyperlink van die drie: 
=== 
In zijn verklaringen beschuldigt Kazmali Can en Zembla van het volgende:

*Sinan Can heeft geprobeerd hem te laten stoppen met het doen van onderzoek in de zaak-Demmink. Daarbij 
heeft hij Kazmali ‘een dure auto’ aangeboden.

*Sinan Can handelt in hechte samenwerking met het Ministerie van Justitie. Hij bezocht Kazmali ‘met een 
persoon die zei voor het Nederlandse Ministerie van Justitie te werken’.

*Sinan Can proobeerde Kazmali door het bieden van geld een verklaring te laten publiceren op zijn website die 
was opgesteld door Joris Demmink.

*Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gedreigd ‘de reputatie van advocate Adele van der Plas te zullen 
breken’. De advocate heeft hierover brieven geschreven aan Harm Brouwer, de hoogste man van het OM en 
aan haar deken van de Orde van Advocaten.

*Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gezegd dat Baybasin ‘in de gevangenis zal sterven’.

*Sinan Can heeft samen met zijn ‘team’ de broers van Baybasin ontmoet ‘in Ankara en in het buitenland’ 
waarover zij stukken hebben opgemaakt ‘die reeds in het bezit zijn van de Nederlandse Koninklijke familie en 
het Ministerie van Justitie’.

*Sinan Can bereidt een publicatie voor in Turkije die de reputatie van Baybasin definitief moet breken onder de 
titel ‘De val van een drugsbaron’.

*Sinan Can heeft pogingen gedaan Tukse media tegen betaling van geld artikelen tegen Baybasin te laten 
publiceren. 
/===

12.  Jos 

23 Jan 2009 om 17:55 

Micha, als onderzoeksjournalist zou ik minstens met alle mensen die rechts in het lijstje staan contact opnemen 
voor eventueel commentaar!!

13.  buscadordelaverdad 

23 Jan 2009 om 18:14 

23/01 Pedofiele pastoor uit Nieuwmoer veroordeeld tot 7 jaar cel: 
http://assets.rug.be/img_art/site/images/7fbf1ca5-7a3a-4259-9233-827bc2e1ff74.gif 
De 47-jarige voormalige pastoor Bruno Vos uit Nieuwmoer (Kalmthout) is veroordeeld tot zeven jaar cel. De ex-
priester zou gedurende achttien jaar kinderen misbruikt hebben. Vos werd daarnaast ook voor 20 jaar uit zijn 
rechten ontzet om in contact te komen met jonge kinderen. Volgens de rechter kwam de voormalige pastoor 
niet in aanmerking voor een straf met uitstel of een behandeling omdat hij te weinig schuldbesef toonde. 
Geen contact met kinderen: 
Vos wordt de komende jaren uit zijn rechten ontzet om contacten te leggen met kinderen, wat concreet inhoudt 
dat hij ondermeer geen les of catechese mag geven. Advocaat Kris Luyckx en zijn cliënt overwegen om beroep 
aan te tekenen tegen het vonnis. 
Kinderporno: 
De ex-priester wordt onder meer verdacht van twee verkrachtingen en de aanranding van een jongen en zijn 
zusje. Hij moest zich voor de correctionele rechtbank ook verantwoorden voor het bezit van kinderporno. Op 
zijn computer werden duizenden afbeeldingen gevonden. 
Andere artikels uit ‘Kalmthout’ 
23/01 Kinderen koersen ook dit jaar mee op Nieuwmoerse rollen 
21/01 Klanten immokantoor wachten al maanden op geld 
21/01 Kalmthoutenaar bereikt hoogste top Zuid-Amerika 
16/01 “Met kleine dingen groot plezier doen” 
14/01 Café Achterbroek in nieuwe handen 
14/01 “We zijn er niet alleen voor senioren” 
12/01 Flaneer mee door het “Kasteelpark” Ravenhof-Moretusbos 
09/01 Vijf jaar cel gevorderd tegen ex-pastoor Nieuwmoer 
09/01 “Toen leek het allemaal onschuldig” 
08/01 Geniet mee van een prachtig winterlandschap! 
08/01 Pastoor pleegde 18 jaar kindermisbruik 
05/01 Schaatsers ontdekken verdronken vos onder het ijs 
02/01 Komaan Bartje! 
30/12 Schaatsers amuseren zich kostelijk in Kalmthout 
29/12 Op de Kalmthoutse Heide kan er geschaatst worden 
28/12 Nieuwjaarsconcert voor Welzijnsraad 
26/12 Wandelen met NAREKA 
22/12 Kalmthoutenaar beklimt Aconcagua 
16/12 Dieven stelen drie computers 
15/12 Harde plastic apart 
BRON: 
http://www.gva.be/Antwerpen/2920/artikel.asp?art={AE670E6B-ED7D-4008-8CD1-76170F10CE99}

14.  Bart Bemelmans 

23 Jan 2009 om 20:58 

Inderdaad, Sinan heeft…. 

En zeg mij nu eens waar staat: Zembla heeft….?

15.  Herman van Houten 

23 Jan 2009 om 21:02 
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Die lijst is volkomen duidelijk, wie het nog niet begrijpt moet zich er maar bij neerleggen dat hij dom is.

16.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 21:03 

Re: Bart Bemelmans, 23 Jan 2009 om 17:04 
Re: Bart Bemelmans, 23 Jan 2009 om 20:58 

Bij nader inzien heb je gelijk. Ik las je citaat van Kat niet goed en verwisselde onderwerpen en lijdende 
voorwerpen.

Sorry, ik moet zelf beter lezen, dus.

17.  Verbeet 

23 Jan 2009 om 21:19 

Ik zou dit graag vertaald zien, Micha.

KAZMALI ZEMBLA TV’YE KONUŞTU 
Genel Yayın Müdürümüz, Merkez Haber Ajansı ve Sabah Gazetesi Yalova Temsilcisi Burhan Kazmalı, çekim için 
Hollanda’dan gelen ZEMBLA TV’ye konuştu. ZEMBLA TV’nin en çok izlenen özgün haber programı için Türkiye’ye 
gelen, Aydınlık Gazetesi ve www.yalovacizgi.com ile konuşlan kameraman yapımcı Kees Schaap ve Sinan Can, 
Burhan Kazmalı’ya geçtiğimiz yıl cesaretli yayınlar yapan, halen Hollanda cezaevinde tutuklu bulunan ve 
hakkında pek çok davalardan yargılanan uyuşturucu kaçakçısı olduğu ileri sürülen Hüseyin Baybaşın ile ilgili 
yaptığı haberler ve bunların içerikleri, Baybaşin’in Türkiye’deki yatırımları, uzantıları ve aile bireylerinin sıkıntılı 
yaşamları, trilyonluk servete el konulması ve Baybaşın’in hapis cevasını Türkiye’de çekmek istemesi yönündeki 
haberlere ilgi gösteren ZEMBLA TV, Burhan Kazmalı’nın Yalova’daki ofisine gelerek yaklaşık 3 saat süren çekim 
yaptılar.

TV ekibini gazeteci Burhan Kazmalı’nın Yalova ile birlikte genel görüntülerini de kayda aldı.

18.  nagalm 

23 Jan 2009 om 22:40 

@Verbeet

Wel een Babylon vertaling maar wellicht kunt u hier wijs uit worden:

kazmali zembla tot tv genoemde algemene redacteur van onze voorzitter, centrale nieuws agentschap en de 
dagelijkse Sabah Yalova vertegenwoordiger burhan kazmalı, schieten Nederland voor uit de zembla tot tv 
gezegd. zembla tv-drie meest bekeken inheemse nieuws Program naar Turkije, de glanzende krant en www. 
yalovacizgi. com konuşlan met cameraman producent kees schaap en sinan kan, burhan kazmalı laatste 
trotseren jaar van de publicaties, is momenteel in de gevangenis zitten de Nederlandse een gevangene en van 
de vele gevallen geprobeerd de drugshandelaren

19.  nagalm 

23 Jan 2009 om 22:47 

…. drugshandelaren werden verdreven Hoessein baybaşın en het nieuws en de inhoud daarvan baybas van zijn 
functie zowel van Turkse investeringen, uitbreiding en een gezin in de problemen van de afgevaardigden van de 
levens van biljoen, de kant fortuin onderworpen en baybaşın de gevangenis cevasını Turkije de inspanning aan 
te trekken die beogen verslagen waarin een belang zembla tv, burhan kazmalı in Yalova van 
burhan kazmalı heeft in Yalova en kantoor ongeveer 3 uur van het uitzetten. Zij maakten TV team journalist 
burhan kazmalı de Yalova met de beeldvormingstechnieken algemeen register de ontvangen.

20.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 23:21 

Poeh! De eerste 150 jaar hebben ik en mijn collega-vertalers nog wel werk genoeg, dacht je niet?

21.  Dorotee 

23 Jan 2009 om 23:21 

Wellicht werkt de vertaling in het Engels beter?

22.  strider06 

24 Jan 2009 om 01:56 

Lijst is HEEL duidelijk

Die heeft helemaal geen uitleg nodig. 
Kun je het niet bevatten? Leer eens het verschil tussen links en rechts

23.  buscadordelaverdad 

24 Jan 2009 om 04:58 
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“De eerste 150 jaar hebben ik en mijn ‘collega-vertalers’ nog wel werk genoeg, dachten jullie niet?” 
http://www.standejong.nl/wp-content/2008/05/donner_en_jezus.gif

Ik denk dat de eerste 300O millenia voor jou nog niet genoeg tijd zullen opleveren ruud. Je kan het verschil nog 
niet eens ‘vertalen’ tussen het pro of anti gedeconditioneerd zijn! Want voor een vertalertje van lik mijn vestje 
kunnen wij n.l. ons allen wel heel gemakkelijk gaan ‘verhuren’ dan wel uitgeven toch? Hahaha… 
http://blogger.xs4all.nl/elannet/archive/2007/08/10/275287.aspx

24.  bureaubladachtergrond.net 

24 Jan 2009 om 08:53 

Beste Misha kat,

Ik roep dit al sinds 2002, maar omdat de vrijmetselarij (onherroepelijk komt het daar vandaan) zo gesloten is 
waant iedereen je voor gek! 
Dan als het nieuws eenmaal daar is iedereen al zo dumbed down dat het ze niet eens meer boeit. of dat ze het 
niet kunnen geloven.

Want..

Als sommige topmensen van het ministerie kinderen neuken, dan is het justitie systeem mensonterend en 
mensonwaardig.

Hartelijk dank voor deze site man, als je ooit hulp nodig hebt met je site; ik ben oa van salestoday.nl en echt 
goed in alles wat met internet te maken heeft (en natuurlijk ken ik Wordpress van binnen naar buiten).

Take care man,

Satish Binda

25.  bureaubladachtergrond.net 

24 Jan 2009 om 09:06 

echt goed werk, dank je wel

26.  Frank Black 

24 Jan 2009 om 09:14 

al met Ilya gesproken?

Handtekening 
The ultimate combination between power, soul and intelligence 

Wees ten alle tijden een vriend. In nagedachtenis van mr. Wilfred Brinkhuis, RIP 2-7-2003 

http://forum.dutchbodybuilding.com/ledenlijst/ilya/ 
http://forum.dutchbodybuilding.com/search.php?searchid=6220332

(mr.) Ilya D. H. 
http://forum.dutchbodybuilding.com/f15/voorbij-23102-post355370/#post355370

2006: Advocaat? Sinds kort (in Rotterdam). 
http://forum.dutchbodybuilding.com/f210/suis-revenu-82250/

in 2002: age: 20 August 24, 1982 
Werk/studie: Ik ben derde jaars rechtenstudent aan de universiteit van Groningen en ik werk in Assen als 
fitness-instructeur en dietist bij 1 van de grootste sportscholen van het Noorden. 
relatie: Alweer bijna 2 1/2 jaar met mijn meissie. 
http://forum.dutchbodybuilding.com/f210/most-you-know-and-you-should-d-3014/

27.  groot 

24 Jan 2009 om 10:07 

Joris in de Wikikroeg:

Micha Kat “probeert” bewijs te verzamelen, lemma gaat meer over de zaak dan over Demmink zelf.

Ik voel een volgende NE aankomen.

De afgelopen maanden is er een grote hyves compaigne om Joris Demmink veroordeeld te krijgen. Eveneens 
probeert journalist Micha Kat van klokkenluideronline (en schijnbaar op van wikipedia (die Vandaal)) bewijs te 
verzamelen tegen Joris Demmink. Als gevolg hiervan is het lemma over Demmink de laatste maanden en dagen 
behoorlijk uitgebreid met info over deze zaak. Wat mij betreft zijn de toegevoegde aanvullingen correct en 
netjes. Echter het hele lemma lijkt nauwlijks meer om de persoon zelf te gaan, maar meer om de zaak rond zijn 
persoon. Misschien is het de moeite waard om het artikel te spritsen in 1 artikel Joris Demmink (persoon) en in 
artikel De zaak Joris Demmink?? Of is te teveel een wespennest? CUMULUS | Roept u maar!. 24 jan 2009 02:47 
(CET)

Mij lijkt het dat Demmink voornamelijk encyclopedisch is juist vanwege die zaken die rond zijn persoon spelen. 

Twee lemma’s is een vorm van moeilijk doen. Just my 2 cents. Trouwens leuke typo: artikel spritsen :)  Koekje 

bij? ;)  Tjako overleg 24 jan 2009 03:06 (CET) 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg

28.  E-bee 

24 Jan 2009 om 11:08 

@buscadordelaverdad 
En dit is een simpel hapklaar brokje over het Bilderberg-Benno, maar dan hoor je hem niet meer over aan 
elkaar breien, dus betaalde blogfittie lijkt mij… 
www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil08.htm

@bureaubladachtergrond.net 
Misschien heb je hier iets aan. Onderaan kun je verder het dossier in via de links. Allemaal goed onderbouwd. 
Alle broederschappen en geheime orgs: 

www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_brotherhoodsecretsocieties.htm#menu 
le Cercle, CFR, Bilderberg en Trilateral Commission: 
www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_lecercle.htm 
Erik B.

29.  Juriste 

24 Jan 2009 om 11:30 

Even wat anders: 
Nina Brink claimt minimaal vijfhonderdduizend euro schadevergoeding van journalist Eric Smit. Ook dagvaardt 
ze hem voor onder meer stalking en publieksmisleiding. 
Bron: zibb.nl 
http://www.zibb.nl/10244427/Financien/Financien-nieuws/Financien-nieuwsbericht/Nina-Brink-claimt-half-
miljoen-van-journalist.htm

30.  buscadordelaverdad 

24 Jan 2009 om 13:12 

“En dit is een simpel hapklaar brokje over het Bilderberg-Benno, maar dan hoor je hem niet meer over aan 
elkaar breien, dus betaalde blogfittie lijkt mij…”

Tja E-bee wat moet je daar nou weer van denken met onnadenkende boeren als ruud in de buurt? 
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/images/index.jsp?number=39409141&template=+s(400)
&style=&origineel=true

31.  E-bee 

24 Jan 2009 om 13:16 

@Bureaubladachtergrond. 
Inderdaad, hier komen die pedofielen vandaan. Mee eens dat het deze vrijmetselaars organisaties, soms min of 
meer geheime genootschappen zijn, die alle facties internationaal met elkaar verbinden en gezamnelijk een 
ondemocratisch, fascistisch beleid voeren waarlangs de internationale politiek wordt aangestuurd. Bekend vb is 
Bilderberg, opgericht door de SSNazi,s. Organisaties(en daaraan verbonden personen, als Lecercle en CFR ea 
worden ook genoemd in de X-files. In deze kringen waar de machtselite verkeert, daar komen die moreel 
gestoorden pedofielen vandaan, die op alle sleutelposities zitten, ook in NL. Dat lijkt me hier inmiddels 
aangetoond met Demmink. Op alle niveaus en op alle sleutelposities worden en zijn zij geplaatst. Ongeacht de 
religie zijn er broederschappen en lodges. Daarom wordt in die kringen tegen betere feiten en weten steeds 
ontkent en kleine pedo,s breed uitgemeten door ze. Dat zegt wel iets over die PRdeV ook. 
Erik B.

32.  buscadordelaverdad 

24 Jan 2009 om 13:18 

Dan maar zo: 
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/images/index.jsp?number=39409141

33.  Samantha 

24 Jan 2009 om 14:11 

Wat me kotsmisselijk maakte gisteren was de uitgebreide interesse in de slacht-offertjes van de steekpartij in 
St-Gillis Dendermonde van Bilderberg lid prins den taaie! Werd er een idioot (zo gedroeg die zich toch tijdens 
de ondervragigen) gedrogeerd om een offer te brengen ter ere van de zwaar zieke grootmoeder van den taaie? 
Ging de koning later op de dag niet voor het eerst zijn moeder bezoeken? ‘The Times’ trok het gebeuren ook al 
door tot aan het pedofielennetwerk: NIET BELGIE OPNIEUW maakte die krant de bedenking.

34.  E-bee 

24 Jan 2009 om 16:49 

In dit goed onderbouwde en breed opgezette dossier over de huidige NL Nazi factie van de Bilderberg kun je 
alles aantreffen van connecties naar banken tot ledenlijsten, ook van de CFR ea, Balkenende, Wellink, 
Davignon, Lippens, etc. etc. 
www.bilderberg.org/reports.htm
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35.  Inanna 

24 Jan 2009 om 17:59 

Dat Turkse artikel gaat over een bezoek van Zembla aan Kazmali. Zij hebben hem ondervraagd over de zaak 
Baybasin, maar deze opnamen zijn nooit uitgezonden. Het artikel vertelt dat de cameraploeg in Turkije was en 
dat Kazmali binnenkort op de Nederlands TV zal komen. NIET dus!

Heeft iemand de link nog? Wat het stond in de lente van 2007 op de website van de Yalova Gazet, maar de 
datum weet ik niet meer.

36.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 19:52 

=== 
Heeft iemand de link nog? Wat het stond in de lente van 2007 op de website van de Yalova Gazet, maar de 
datum weet ik niet meer. 
/===

Google weet bijna alles: 
http://www.yalovacizgi.com/Haberler/HaberDetay.aspx?HaberID=138

Het artikel lijkt te dateren van 11.03.2007 17:09:06 (als ik het verband goed begrijp; ik kan geen woord Turks 
lezen.)

37.  Inanna 

25 Jan 2009 om 10:24 

Klopt, Ruud Harmsen! Maart 2007. En het is nog steeds onduidelijk waarom het niet werd uitgezonden, tenzij 
wat Micha Kat zegt over Sinan Can op waarheid berust.

Micha zei:

Hij (= Kazmali) werd nota bene door Zembla zelf als cruciale bron gebruikt tegen Demmink en Sinan Can gaf 
altijd hoog van hem op. Meer hierover in deze belangrijke link. Om de geloofwaardigheid van Kazmali nog 
verder te adstrueren: in de zomer van 2007, vlak na het moment van de levensbedreiging door Demmink aan 
Can, werd hij op het vliegveld van Istanbul vastgenomen zodat hij niet tegen Demmink kon getuigen in 
Nederland. Juist in deze fase kreeg de zaak-Demmink (voor het laatst) ruime aandacht in de Nederlandse 
media door de aangifte tegen Demmink door Baybasin.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1419/demmink-aan-can-je- hebt-geen-levenskans-meer.html

Mijn vraag is dan, waarom Langendoen hier niets over zegt. Hij is begin 2008 naar Turkije gegaan om met 
Kazmali te praten, maar hij heeft eerst contact opgenomen met Sinan Can om navraag te doen naar Kazmali.

http://www.nwo-info.nl/2008/06/03/langendoen-en-burhan-kazmali/#comments

Verder zie ik in de lijst van vóór of tégen Demmink, dat Winnie Sorgdrager nogal aan de rechterkant staat. 
Winnie heeft in 1997 samen met Tansu Ciller de levenslange opsluiting van Baybasin bekokstoofd. Ik citeer:

In Juli 1997 was er kennelijk overleg gaande tussen de Turkse autoriteiten en het Ministerie van Justitie, met de 
bedoeling om Baybasin het zwijgen op te leggen. Als drukmiddel werd de seksuele uitspatting van Joris 
Demmink in Bodrum gebruikt. Er volgde een gesprek tussen Winnie Sorgdrager en de Turkse minister van BuZa 
Tansu Ciller.

http://www.nwo-info.nl/2007/06/09/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-5/

Micha, misschien kun je Langendoen eens bellen over Sinan Can en Burhan Kazmali. 

En omtrent de rol van Winnie Sorgdrager bestaat ook nogal wat onduidelijkheid.
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« Nieuw bewijs voor schuld van Joris Demmink Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd »

Totale paniek bij hysterie rond Obama
Gepubliceerd door Micha Kat 21 januari, 2009 in Algemeen. 

deschreeuw.jpeg En toen werd uw webmaster opeens bang. Niet vanuit zijn campagne tegen 

Joris Demmink. Who the fuck is Joris Demmink? Nee, het was de aanhoudende 

en pathetische hysterie rond Barak Obama die hem naar de strot greep. Radio 1 telde de uren af, 

peuters werden geinterviewd, verslaggevers kwijlden en braakten hun propagandateksten in hun 

microfoons tot ze erin stikten, Obama-fanclubs werden opgericht tot in Nederland terwijl de financiele 

markten verder instortten, tienduizenden werknemers overal ter wereld werden ontslagen en de 

complete Gaza-stook is veranderd in een walmende puinhoop, het graf van meer dan duizend 

doden…  Het is juist deze geforceerde ‘vreugde’, deze panische schreeuw om ‘hoop’ die 

yeswecan.jpeg

aangeeft hoe 

diep we met z’n allen zijn gezonken en hoe weinig authentieke hoop er in 

werkelijkheid is. De ‘hoop’ van Obama is hoop at gunpoint…. ‘hoop of ik schiet’! 

Niets is deprimerender dan corrupte media die ons met opgeheven vinger waarschuwen ‘de moed 

erin te houden’ en reclame maken voor een ‘nieuwe goeroe’ die ons ‘de weg zal wijzen naar de 

toekomst’. Is er dan werkelijk niemand die doorheeft dat dit alles het basiskenmerk is van de 

totalitaire staat? Wordt Obama dan niet neergezet als ‘grote roerganger’? We’re doomed. Fucking 

doomed. Alhoewel… Als Obama werkelijk onze laatste hoop is, als hij werkelijk voor wil gaan in de 

strijd tegen het kwaad, wellicht is hij dan de aangewezen man af te rekenen met een criminele 

pedofiel op een ministerie van justitie van een bevriende natie! Yes we can!

33 Reacties op “Totale paniek bij hysterie rond 
Obama”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  victor 

21 Jan 2009 om 01:59 

H.M. 
“Wie zijn macht ontleent aan corruptie, 
weet dat hij aan de verkeerde kant staat”. 
De leugen regeert en dat zijn niet de onderzoeksjournalisten en redacties, 
maar is nog steeds ons staatshoofd.

2.  victor 

21 Jan 2009 om 02:14 

Voorzover ik weet is Obama de eerste president in de westerse wereld die corruptie in zijn eerste toespraak 
bespreekbaar maakt. Het is afwachten of de macht van het volk het wint van het kapitaal, de banken enzenz. 
Ik zie graag de mening van de lezers op “money as debt” via google met NL-ondertiteling.
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3.  victor 

21 Jan 2009 om 02:22 

Corruptie is algemeen en bespreekbaar geworden. Vandaag door Obama en morgen door de schoothond van 
Bush. Nietwaar JP?

4.  E-bee 

21 Jan 2009 om 06:25 

Hoop? De duivel schijt op de grote hoop. Obama gaat niets brengen behalve oorlog in het MO en een 
uitbreiding van die oorlog naar stage 1. Een puppet van zijn warlords die valse hoop wekt, want meteen na zijn 
inauguratie kelderden de aandelen. Deze Zomer, burgeroorlog in de VS.

5.  E-bee 

21 Jan 2009 om 06:29 

Aandelen kelderden na de inauguratie, Obama gaat niets en kan niets brengen, is een puppet van zijn warlords. 
Nothing changes.

6.  E-bee 

21 Jan 2009 om 06:40 

Obama is een puppet van zijn fascistsiche warlords, PWA vond het nog belangrijker dan Mandela,s bevrijding, 
stompzinnige vergelijking overigens. Nothing changes.

7.  E-bee 

21 Jan 2009 om 07:21 

Meteen na de inauguratie kelderden de aandelen. Obama is de puppet van de warlords, nothing change.

8.  Verbeet 

21 Jan 2009 om 07:55 

Micha, volgens mij ben je nu toch echt het noorden kwijt. 
Ja, wij willen Demmink voor het hekje. 
Ja, wij vinden Demmink een schande voor ons land. 
Ja, wij vinden dat alle kindermisbruikers moeten worden berecht, n’ímporte van welke rang of stand, alive or 
dead. 
Ja, wij steunen je goede bedoelingen. 
Ja, wij …. 
Maar nee, wij kunnen je niet meer volgen, hoewel …. 
Het ziet ernaar uit dat je ook niet meer weet hoe nu verder en je gaat in cirkels. Je bent volkomen geïsoleerd 
en de vraag is nu hoe je uit die cirkel, dat isolement kunt komen en een doorbraak kunt forceren. 
Micha, als je op deze manier doorgaat dan maak je jezelf ongeloofwaardig. 
Begin dit jaar dacht ik nog dat je een ferme stap vooruit ging zetten door jezelf aan te klagen wegens smaad. 
Daar ben je van af gestapt en ik kan dat begrijpen. Zo’n stap zou niet niks zijn. 
Vervolgens leg je dat uit met: “Er komt binnenkort een belangrijke doorbraak”. Ook die doorbraak lijkt te zijn 
weggeëbt. 
Hoe nu verder, om te voorkomen dat deze zaak als een nachtkaars uit gaat en er nog meer mesen hier 
afhaken? Ik weet het niet. Heb je een plan? Wordt a.u.b. nou eens concreet.

9.  E-bee 

21 Jan 2009 om 08:21 

De aandelen kelderden meteen, na zijn inauguratie. Puppet van zijn fascistische warlords. Nothing changes.

10.  Verbeet 

21 Jan 2009 om 10:08 

?

11.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 11:01 

Ik ben het met dit artikel helemaal niet eens. Wel dat de media-aandacht voor de inauguratie overdreven is, 
maar de suggestie van “grote leider” met plaatje met Hitler erop vind ik echt volstrekt misplaatst.

12.  BL 

21 Jan 2009 om 11:59 

Obama stelt voor mij niets voor, omdat de Joodse bankiersfamilies het voor het zeggen hebben. De Federal 
Reserve die bestaat uit een consortium van deze Joodse bankiersfamilies met de Rothschilds aan top. Zij maken 
en breken de economie, zij drukken het geld, zij lokken internationaal oorlogen en conflicten uit en worden er 
nog rijker mee. Zoals dat al een hele tijd gaat. 
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“I had grown up without a sense of roots, I understood the Zionist idea, that there is always a homeland at the 
center of our story.” 
http://www.youtube.com/watch?v=7ltIcrgF9uI

Een president die het lef had om ons te waarschuwen voor deze schaduwregering heeft het met z’n leven 
moeten bekopen. 
http://www.youtube.com/watch?v=MS7l6i4w11U 
Joden die ons ervoor hebben gewaarschuwd: 
“If American boys die in a future mideast war, you will know that those responsible will be the zionist Jews of 
America and the weak-spined politicians in Washington DC who bow to their zionist lords” 
1985, Jack Bernstein: http://www.jackbernstein.org/ 
1974, Benjamin Freedman: http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Freedman 
speech: http://www.benjaminfreedman.net/ 
2005, http://www.iamthewitness.com/books/Israel.Shahak/Jewish.History.Jewish Religion-The.Weight.of.Three.
Thousand.Years.pdf

De Obama gekte toont idd aan wat een kuddedier de mens nog steeds is dat hij zo op zoek is naar een grote 
leider. Van kuddedieren, of goyim, wordt misbruik gemaakt. Over 4 jaar staan ze weer vol verrassing, angst en 
afschuw te kijken in wat voor wantoestand de wereld is beland. 
Echte “change” kan alleen van de mensen komen, van een ieder, omdat we deel uitmaken van een geheel 
waarin macht niets betekent, als ze dat zelf willen en eens ophouden met het zoeken naar iets beters, naar een 
leider, buiten henzelf. 
Alles wat je zoekt zit in jezelf.

13.  harry50 

21 Jan 2009 om 11:59 

DAT HEB JE HEEL MOOI VERWOORD MISHA. 
,,KLEINE CRIMINELEN ZITTEN IN DE GEVANGENIS EN DE GROTE IN DE POLITIEK,, OM OVER ONS 
KONINGSHUIS MAAR TE ZWIJGEN WANT DIE VALLEN IN DE CATEGORIE ,,GEOORGANISEERDE ORGANISATIE,, 
VAN HET ZWAARSTE KALIBER !!!

14.  harry50 

21 Jan 2009 om 12:01 

ik ben nog vergeten het woord ,,CRIMINELE,, bij ,,GEOORGANISSERD ORGANISATIE,, te schrijven.

15.  Cornelia 

21 Jan 2009 om 13:03 

Je zult versteld staan Micha, 
in de meest positieve zin van het woord, 
geduld is een schone zaak.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

16.  Emiel 
21 Jan 2009 om 14:05 

E-bee:

5 Berichten binnen het uur. 
Conclusie: De gekken hebben dit forum overgenomen.

17.  E-bee 

21 Jan 2009 om 14:11 

@Emiel. 
Als je hier ook zou lezen op deze site, zou je kunnen weten dat er een storing was, nog meer gekken hebben 
veel reacties geplaatst… 
Daag.

18.  victor 

21 Jan 2009 om 14:20 

Wij hebben van Micha en de vele reageerders op deze site erg veel geleerd. Er is al veel bereikt. Onvoorstelbaar 
veel. Het aantal lezers is gestegen en zal tengevolge van grote werkeloosheid verder toenemen. 
We zien, dat deze site zeer serieus wordt genomen en door de macht met angst en beven in de gaten wordt 
gehouden. Het is onzin te verwachten, dat een webmaster met een reeks artikelen een kabinet en en-passant 
de koningin verjaagd. 

Het ongeduld van sommige lezers is begrijpelijk, doch mag geen reden zijn boodschapper Micha te verwijten, 
dat het niet opschiet. Een onderzoeksjournalist onderzoekt, legt misstanden open en informeert. Micha zit door 
zijn werk continu met 3 rechtszaken op zijn buro. Dat is niet zijn specialiteit. Als je veelzijdig publiceert gaat 
veel tijd zitten in onderzoek en bespreking. 

Als laatste heeft Zembla een punt gezet achter de zaak Demmink-Baybasin. De rijen in de oude mainstream-
media lijken te zijn gesloten. Dat weten we dan ook weer door Kat zijn werk. Hij heeft in een nood-oproep aan 
de lezers gevraagd de media en politiek te bombarderen met emails. Bang dat deze corruptie-affaire overwaait 
en in de doofpot verdwijnt behoeven wij niet zijn. Er lopen nog rechtszaken en er zullen spoedig nieuwe feiten 
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boven water komen. 

Het wordt nu tijd en belangrijk (inderdaad BL) meer krachten te mobiliseren en nog beter gebruik te maken van 
Internet. Ik heb daar te weinig verstand van maar voel dat het beter kan en moet. Hoe een gecorrumpteerd, 
totalitair rechtssysteem in een verdeelde samenleving aan te pakken? Wachten op opstanden, plunderingen en 
het naderende eind van het huidige geldsysteem? Wachten op het ontploffen van de ingehouden boosheid van 
steeds meer jonge, kansloze mensen? 

Laten wij nog eens kijken naar het dossier Demmink/Baybasin. Ons niet de vraag stellen of Hitler, Jezus, Satan 
of wat dan ook er iets mee te maken heeft, maar kijken naar de grote lijnen in deze zaak. Zie ik het dan goed 
twee verschillende misdaden te zien? 
1. Onbestrafte pedofilie van de SG. 
2. Ten onrechte levenslange veroordeling van Baybasin. 

Alleen al terzake van de rechten van de mens en dus het kind zijn er vele organisaties die niet met elkaar 
samenwerken;

1 Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens-NCRM 
2.Reflectie-en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling-St.Raak 
3.Defence for Children Int.- defenceforchildren.nl 
4.Johannes Wier Stichting voor mensenrechten & gezondheidsz. 
5.Aim For Human Rights 
6.Amnesty International 
7.Justitia et Pax 
8.Liga voor de Rechten van de Mens 
9.Ned.Juristen Comite voor de Mensenrechten -NJCM 
10.Geneva Initiative on Psychiatry-GIP 
11.Sociale Databank Nederland SDN (Groep Hop)

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer.

Er ligt een uitdaging een manifest op te stellen waar al deze organisaties aan meewerken. Er moet een breder 
draagvlak komen wat de kwestbaarheid van de alleen werkende 
webmaster verkleint. Een soort waarheidscommissie met verschillende afdelingen en 1 krant, de internetkrant 
Klokkenluideronline. 
Ideën, gedachten?

19.  rabarberke 

21 Jan 2009 om 15:22 

test

20.  rabarberke 

21 Jan 2009 om 15:25 

Ah hij doet het weer.

Ik wou voorstellen om deze curieuze zaak voor te leggen aan een paar belangrijke imams en een publieke 
uitspraak te ontlokken. Aangezien inmiddels de helft van de Amsterdammers allochtoon -met veel moslims- is 
en die groep zeer zeker meetelt in het publieke debat, kunnen we misschien via een geheel andere weg 
aandacht vragen voor deze zaak.

Hoe interessant zou het zijn als deze zaak plots op de agenda van een of andere imam komt. Koren op zijn 
molen, aangezien het nog een voorbeeld is van het verval van de zeden in Nederland.

21.  Verbeet 

21 Jan 2009 om 16:08 

Ook een mogelijkheid is naar de buitenlandse media te gaan. Die zijn wellicht nog onbereikbaar voor de 
tentakels van dit monster. Hoe en waar kan ik even n et zeggen maar: oproep aan alle lezers / bloggers, geef 
eens aan waar je het beste kunt beginnen om voor dit probleem - zeg maar schandaal - de buitenlandse 
(roddel)pers geïmteresseerd te krijgen.

22.  rabarberke 

21 Jan 2009 om 16:14 

tsja blog ‘t in het engels ipv nederlands. wordpress kent hele leuke plugins (i.e. google sitemap plugin) om het 
blog bij veel search engines te promoten.

als je dan kopt met ‘x accused of y’ en x en y zijn spannend genoeg, dan brengt dat wel wat teweeg. 

Of je gebruikt Google Adwords en adverteert voor de site, plakt er wat vertaalhulpjes aan vast etc.

een digitale persman samenstellen en rondsturen naar alle major newspapers en magazines….succes 
gegarandeerd.

23.  Maurits 

21 Jan 2009 om 16:21 

test

24.  Maurits 
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21 Jan 2009 om 16:22 

Geweldig genoten van dit artikel. Eindelijk weer eens iemand die niet meeloopt met de meute (behalve dan in 
de anti-Israël hetze, maar niemand is perfect).

De Rabbijnen van weleer (in de Talmoed) leggen uit dat het niet de geldschieters zijn en niet de bazen die 
bepalen of een man het rechte of het scheve pad in zal slaan, maar …. zijn vrouw. Zet ‘m op Michelle!!

25.  Irma 

21 Jan 2009 om 16:32 

Ik hoor allerlei verhalen over misbruikte kinderen, corrupte ambtenaren, bedreigde journalisten, voor de gek 
gehouden advocaten enzovoorts, maar ik vind niet veel over de rol van de ouders van die misbruikte kinderen. 
Laten die dat dan gewoon over hun kant gaan? 
Ik heb zelf een tienerdochter en als welke pedofiel dan ook, hooggeplaatst of laaggeplaatst, met zijn vingers 
(en de rest van zijn lijf) aan mijn dochter zou komen, dan vervolg ik hem, al is het tot het eind van de wereld of 
tot het eind van mijn leven. Waar is de rol van de ouders van die kinderen in dit hele =spel= ?

26.  Frank Black 

21 Jan 2009 om 17:35 

Crisis! De Oranjes zijn platzak

http://www.geenstijl.nl/archives/images/prrrive.html

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/01/crisis_oranjes_platzak_scans_a.html

27.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 18:02 

Irma, 21 Jan 2009 om 16:32 
=== 
Ik hoor allerlei verhalen over misbruikte kinderen, corrupte ambtenaren, bedreigde journalisten, voor de gek 
gehouden advocaten enzovoorts, maar ik vind niet veel over de rol van de ouders van die misbruikte kinderen. 
Laten die dat dan gewoon over hun kant gaan? 
/===

Goed punt. Heb ik me ook vraag afgevraagd. Maar ze zullen wel meestal slachtoffers uitzoeken waarvan de 
ouders niet goed tot opvoeden in staat zijn, of bijvoorbeeld zelf meewerken ze te prostitueren e.d. Afschuwelijk, 
maar het schijnt voor te komen.

28.  BL 

21 Jan 2009 om 18:17 

Omdat ‘t eerder niet is gelukt om dit bericht te plaatsen probeer ik het nog een keer:

Ik zie Obama slechts als een charismatisch PR mannetje ten dienste van de (Joodse) bankiersfamilies. Die 
hebben in de VS en in het westen de macht. De Federal Reserve bestaat uit een consortium van deze Joodse 
bankiers met de Rothschilds aan top. Zij maken en breken de economie, zij drukken het geld, zij lokken 
internationaal oorlogen en conflicten uit en worden er nog rijker mee. Zoals dat al een hele tijd gaat. 

“I had grown up without a sense of roots, I understood the Zionist idea, that there is always a homeland at the 
center of our story.” 
http://www.youtube.com/watch?v=7ltIcrgF9uI

Een president die het lef had om ons te waarschuwen voor deze schaduwregering heeft het met z’n leven 
moeten bekopen. 
http://www.youtube.com/watch?v=MS7l6i4w11U

Wat interessante stukken van Joden die ons ervoor hebben gewaarschuwd: 
“If American boys die in a future mideast war, you will know that those responsible will be the zionist Jews of 
America and the weak-spined politicians in Washington DC who bow to their zionist lords” 
Jack Bernstein: http://www.jackbernstein.org/ 
Benjamin Freedman: http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Freedman 
speech: http://www.benjaminfreedman.net/ 
Israel Shahak: http://www.iamthewitness.com/books/Israel.Shahak/Jewish.History.Jewish Religion-The.Weight.
of.Three.Thousand.Years.pdf

De Obama gekte toont idd aan wat een kuddedier de mens nog steeds is dat hij zo op zoek is naar een grote 
leider. Van kuddedieren, of goyim, wordt misbruik gemaakt. Over 4 jaar staan ze weer vol verrassing, angst en 
afschuw te kijken in wat voor wantoestand de wereld is beland. 
Echte change kan alleen van de mensen komen, van een ieder, omdat we deel uitmaken van een geheel waarin 
macht niets voorstelt, als ze dat zelf willen en eens ophouden met het zoeken naar iets beters, naar een leider, 
buiten henzelf. Alles wat je zoekt zit in jezelf.

29.  Irma 

21 Jan 2009 om 18:19 

@RuudHarmsen

Er gaan verhalen dat Madeleine McCann ook zou zijn ontvoerd door/voor een pedofiel netwerk. 
In haar geval hebben de ouders zich er gelukkig niet bij neergelegd. Maar of ze de waarheid ooit aan het licht 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1431/totale-paniek-bij-hysterie-rond-obama.html (5 of 6) [3/11/2009 2:24:59 AM]

http://www.geenstijl.nl/archives/images/prrrive.html
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/01/crisis_oranjes_platzak_scans_a.html
http://rudhar.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7ltIcrgF9uI
http://www.youtube.com/watch?v=MS7l6i4w11U
http://www.jackbernstein.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Freedman
http://www.benjaminfreedman.net/
http://www.iamthewitness.com/books/Israel.Shahak/Jewish.History.Jewish


Totale paniek bij hysterie rond Obama at Klokkenluideronline

zullen kunnen brengen is nog maar zeer de vraag.

30.  Juriste 

21 Jan 2009 om 22:55 

Obama overheerste uiteraard gisteren de hele dag de televisiezenders wereldwijd, vanwege zijn inauguratie. 
Het item werd gebracht als de eerste zwarte president. Interviews met zwarte 
inwoners van de US schetste een beeld van genoegdoening: Obama is het bewijs dat in de US iedereen iets kan 
bereiken. 
De focus op huidskleur staat mij tegen, maar het is een PR instrument om Amerikanen in de onderklasse te 
inspireren. Obama is het bewijs van stijging op de sociale ladder door 
hard te werken. Hij is dus het voorbeeld, maar of hij ook een leider is, dat moet nog blijken. Obama is in ieder 
geval goed in enthousiasmeren en dat was precies wat de US nodig had. 

Irma, over de rol van de ouders: In de zaak Dutroux hadden de meisjes ouders, die min of meer machteloos 
stonden. Een paar dagen geleden hoorde ik op de Belgische radio kritische geluiden omdat de politie-agenten 
huiszoeking bij Dutroux zouden hebben tegengewerkt. De onderzoeksjournalisten in Belgie laten kennelijk niet 
los. 

Victor, de mensenrechtenorganisaties houden zich m.i. niet bezig met kritiek op de democratische rechtsstaat 
in Nederland of de naleving van de mensenrechtenverdragen in Nederland. Bij het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens kunnen schendingen van mensenrechten door de Nederlandse Staat (of 
overheidsorganen) aanhanging worden gemaakt.

31.  E-bee 

22 Jan 2009 om 00:10 

www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1121703/Madeleine-detectives-uncover-Spanish-child-porn-
network.html

32.  Irma 

22 Jan 2009 om 09:58 

@E-bee 
Mijn hart bloedt voor Madeleine en haar ouders en voor al die andere kinderen en hun ouders wiens leven door 
die kl*zakken vernield is,

@Juriste 
Niet alleen de Belgische onderzoeksjournalisten laten niet los, gelukkig zijn er ook in Nederland journalisten die 
niet opgeven……..

33.  PP 

22 Jan 2009 om 20:42 

Het doel is uiteindelijk wel weer bereikt: Door Obama is het vertrouwen in de politiek van de grote massa’s 
weer hersteld.

In Nederland wordt er vandaag gekopt dat Minister van Defensie iets verkeers had gezegd in een interview.

Wederom geen woord over de oorlog in Irak, waarom guantamo meeteen gesloten is, en over het onderzoek 
naar de besluitvorming hieromtrent in NL!!
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« De aangifte tegen Demmink (2003) van Frank L. Sticker bij bel van huis Demmink »

ADRES DEMMINK IN ‘KINDEROPVANGREGISTER’
Gepubliceerd door Micha Kat 15 november, 2008 in Algemeen. 

kinderopvang.jpeg Het Haagse woonadres -Riouwstraat 13- van Joris Demmink, de pedofiele 

SG van het Ministerie van Justitie, is per december 2007 verwijderd van de 

lijst adressen van het zogeheten ‘Kinderopvangregister’ van de gemeente Den Haag. De verwijdering 

is op 5 december 2007 gepubliceerd in de rubriek ‘Gemeenteberichten’ in de Haagse stadskrant De 

Posthoorn. Zie hier de link naar de betreffende publikatie:http://www.denhaag.nl/Docs/bsd/

Gemeenteberichten/2007-12-05.pdf

Deze onthulling staat in een posting op deze site van ‘Somber Zicht’ (12 november 2008 op het stuk 

‘Joris Demmink wordt vervolgd in Turkije‘). Dat Demmink op de Riouwstraat 13 woont -althans in de 

periode tot de verwijdering uit het register- staat vast. Via deze link is Demmink nog on line in de 

Riouwstraat te lokaliseren en zijn naam op het betreffende huisnummer komt ook voor op een lijst 

van De Meeuw Bouwsystemen die on line is gezet, maar de SG heeft zich recent laten verwijderen uit 

de on line Telefoongids. 

De aanwezigheid van Demmink’s adres is opvallend omdat de adressen die op de huidige lijst staan 

bijna allemaal een capaciteit hebben van tussen de 20 en 40 kinderen, al zijn er ook enkele adressen 

ingeschaald voor 2 of 4 kids. Het kinderopvangregister is een gevolg van de Wet Kinderopvang die in 

2005 van kracht werd. Op grond van deze wet dienen per gemeente alle kindercentra en 

gastouderbureau’s die legaal functioneren opgenomen te worden in een openbaar register.

13 Reacties op “ADRES DEMMINK IN 
‘KINDEROPVANGREGISTER’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  zavasul 
15 Nov 2008 om 23:15 

Godver…(sorry)…

2.  Wim Heitinga 

15 Nov 2008 om 23:39 

Tsja, waarom sta ik hier niet meer van te kijken. 
Slijterijen worden ook vaak door alcoholisten gerund.

Waarschijnlijk ging dit zelfs Ernst Hirsch Ballin nét iets te ver, maar mocht Demmink blijkbaar aanblijven als SG 
als hij plechtig zou beloven om die kinderopvang te sluiten. 
Mon dieu, wat een land!
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3.  janick 

15 Nov 2008 om 23:45 

Zijn adres is ook op te zoeken met nummerzoeker.com 
Hier is de plattegrond met in de buurt (100 m) van zijn woning een park 
http://www.nummerzoeker.com/googlemap.php?maptype=hybrid&pcode=2585GP 
Het moet een fluitje van een cent zijn om hem daar te interviewen. 
Ik verheug me al op het volgende videootje van onze webbeheerder.

4.  E-bee 

15 Nov 2008 om 23:47 

Tja, wat moet je daar nou weer van denken, doorsluisadres voor trafficking van kinderen? Je eigen beste klant 
spelen? Sinister.

5.  ger 

15 Nov 2008 om 23:55 

Joris is al aan het inpakken ?

Althans. 
Via Google maps zie ik 
grote (verhuis?-) vrachtwagens voor de deur staan.

Zal wel enkeltje Thailand worden. 
FF de vader c.q. neprechter van Joran van de Sloot bellen.

6.  ger 

16 Nov 2008 om 00:40 

Misschien zinvol dat directies van kinderdagverblijven in het betreffende postcode gebied indringend 
gewaarschuwd gaan worden.

7.  Dr. Quantum 

16 Nov 2008 om 14:27 

Het moet niet gekker worden in Nederland

Dit is hetzelfde als de kluis van de Nederlandse bank laten bewaken door tasjesrovers

8.  Paulus 

16 Nov 2008 om 15:48 

Als je kijkt op http://kindercare.nl/ zie je dat kinderopvang KinderCare een vestiging heeft aan de Sijzenlaan 13 
en de Riouwstraat 216. In de Gemeenteberichten van Den Haag zie je dat het kinderopvangadres Riouwstraat 
216 is toegevoegd en Riouwstraat 13 is verwijderd.

Mijn hypothese: Riouwstraat 13 stond er onterecht onder kinderopvangadressen (huisnummer 13 was per abuis 
overgenomen van het huisnummer van de Sijzenlaan 13) en in het genoemde Gemeentebericht van 5 
december 2007 is dit gecorigeerd.

9.  Dr. Quantum 

16 Nov 2008 om 16:05 

@ Paulus

Wat jij zegt zou kunnen…echter…

Met Joris kunnen we beter een omgekeerde bewijslast toepassen 
Want er is een beetje teveel rook om deze man heen

10.  Wim Heitinga 

16 Nov 2008 om 16:31 

@ Paulus 
Dat zou dan wel héél toevallig zijn, maar lijkt mij vooralsnog onwaarschijnlijk. 
Het zou ook zomaar eens kunnen dat, na het sluiten van de kinderopvang op Riouwstraat 13, deze 
onderneming is verhuist naar een bevriende relatie op de Riouwstraat 216.

Niets valt meer uit te sluiten!

11.  Dorotee 

16 Nov 2008 om 16:52 
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ADRES DEMMINK IN ‘KINDEROPVANGREGISTER’ at Klokkenluideronline

Kan Donner eens uitleggen wat hij bedoelde met ‘Geen rook, laat staan vuur’…

12.  euro999 

16 Nov 2008 om 18:29 

Met het oog op pakjesavond het volgende. Ik raad alle gezinnen aan die Sint en Piet wensen in te huren in Den -
haag eerst de doopcel van het tweetal te lichten. Voor dat je het weet zit zo’n kind op schoot bij J.D. Die 
pedofielen zijn toch al zo inventief. En maar zingen, de staf van Sinterklaas, Sinterklaas dat is toch zo’n D. baas.
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Joris Demmink, The Movie Part 2: Fear
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11 Reacties op “Joris Demmink, The Movie Part 2: 
Fear”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

13 Nov 2008 om 18:02 

Hulde voor deze moedige journalistieke actie. En kijk de medewerkers eens kruipen voor hun baas.

2.  rabarberke 

13 Nov 2008 om 18:11 

Wat ik graag zou willen weten is op welke wijze Micha onder druk gezet wordt om met deze campagne te 
stoppen.

Is er ooit een dreigbrief oid gekmen van Knijff?

3.  Observator 
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Joris Demmink, The Movie Part 2: Fear at Klokkenluideronline

13 Nov 2008 om 18:24 

Ik heb al vele jarenlang de stelling verkondigd dat het kwaad slechts kan bestaan bij de gratie van de domheid. 
Ik besef nu dat mijn stelling niet volledig was.

Het kwaad kan bestaan bij de gratie van de domheid én de lafheid. 
En eigenlijk wist ik dat toch wel…..

4.  Inanna 

13 Nov 2008 om 18:54 

Beste Micha, ik begin je te mogen! Echt waar! Maar die honderden kinderen, dat valt nooit te bewijzen. Eén 
kind is genoeg!

Voldoende is Mustafa Y., maar ik schreef je reeds dat zijn aangifte al bij voorhand niet serieus zal worden 
genomen. We zoeken daarom naar méér.

Wees alsjeblieft voorzichtig, want de mensen praten pas als ze zich veilig voelen. Het loon van de ANGST.

Schreeuw niet te hard en vertrouw ook op anderen. Het net is zich aan het sluiten. Denk niet dat jij de beste 
bent. Breek het niet door!

5.  Jos 

13 Nov 2008 om 19:34 

Part 3:

http://www.youtube.com/watch?v=NFQEiwxj8×8

Part 4:

http://www.youtube.com/watch?v=Zrwu6kHkp9U

6.  sca-sks 

13 Nov 2008 om 21:10 

Zal wel een taakstrafje worden……..

7.  Kantklosser 

13 Nov 2008 om 21:33 

Boeiend materiaal, dat interview met mr. Van der Plas. Dus de minister en de staatssecretaris zijn volledig op 
de hoogte, maar doen niks! Dat maakt deze zaak nog bedenkelijker, om niet te zeggen diep-treuriger dan’ie al 
was. Welke minister heeft ook alweer altijd de mond vol van christelijke normen en waarden? Disgusting, dat 
CDA!

8.  Inanna 

13 Nov 2008 om 21:36 

Jos, ik zit ademloos te luisteren! Micha, dit materiaal is 100% OK!

9.  zavasul 
13 Nov 2008 om 22:59 

Ik dacht dat alleen België een apeland was maar ik zie dat het in Nederland niet veel beter is… 
Micha, wil je, als de klus geklaard hebt in Nederland, bij ons in België eens langs komen? Hier hebben we ook 
nog een paar vette kluiven…je kent ze wel… sorry, maar ik krijg het niet meer over mijn lippens…

OOK AL ZULLEN DE MEEUWEN HET UITSCHREEUWEN, DE WAARHEID KOMT AAN HET LICHT!

10.  loudon 

14 Nov 2008 om 14:21 

Pedo verdediger en loyaltyhuisvriend MR. Knijff zal binnenkort waarschijnlijk wel zware dreigbrieven op de 
deurmat doen belanden. 
Van die ziekelijke murfbeukbrieven met het doel daarna via een overeenkomst zijn zin te krijgen.

Gewoon om lachen en doorgaan: ook gemelde bedreigingenen alsdan op internet zetten.

Micha, wij vinden het erg knap wat je doet. 
Een levenswerk tegen onrecht en da’s een maatschappelijk / nationaal belang.

Wij hopen dat je met sterke geest volop gas blijft geven tegen onrecht / antimens-figuren.

Wkrgds
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« Pedograaf Maurice Lippens nu definitief paria Haider: laatste interview, laatste woorden »

Haider wilde ‘afschaffing van de banken-mafia’
Gepubliceerd door Micha Kat 13 oktober, 2008 in Algemeen. 

haiderjorg1.jpg

Exact twee dagen na het verscheiden van Jorg Haider, de omstreden Oostenrijkse politicus, wordt 

onthuld dat Oostenrijk vuistdiep in het IJslandse krediet-moeras verzonken is. Voor honderden 

miljoenen, volgens sommige bronnen miljarden, zijn de banken uit het alpenland exposed rond de 

poolcircel. Heel handig dat Haider zelf dit niet meer hoeft mee te maken, want twee weken geleden 

kondigde hij in een veelbekeken TV-programma aan dat hij ‘een einde wilde maken’ aan de ‘bankiers-

mafia’ die ‘vergiftigde produkten verkopen aan weerloze burgers’. De onthulling van de enorme 

IJslandse exposure van de Oostenrijkse banken was koren op de molen geweest van de anti-

Europese populist en had hem ongetwijfeld een forse duw in de rug gegeven op weg naar de macht 

en naar het opzeggen van het Oostenrijkse lidmaatschap van de EU. Het mocht allemaal niet zo 

wezen. Maar wees gerust: over de doodsoorzaak van Haider bestaat volgens de oude media en 

Geenstijl geen enkele twijfel: hij reed veel te hard!. NRC Handelsblad: “Elke speculatie over andere 

oorzaken van het ongeval mist elke grond” zei Gottfried Kranz van het Openbaar Ministerie (OM) in 

Klagenfurt vandaag. In Karinthië doen wilde geruchten de ronde dat de populaire, rechtsradiale 

politicus zou zijn vermoord. Geenstijl: Niks complot, aanslag, coupe of afrekening. Jörg Haider kon 

gewoon niet sturen. Dat er intussen tal van cruciale vragen onbeantwoord blijven rond dit ‘tragische 

ongeval’ leest u op HetVrijeVolk. Schnitzeltje?

26 Reacties op “Haider wilde ‘afschaffing van de 
banken-mafia’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

13 Okt 2008 om 08:30 

Speculatief of niet, complottheorie of niet, alle elementen zijn wel erg voorhanden in zijn geval van “derailing”. 
Er worden specialisten opgeleid voor dit soort ongelukken, het is maar dat u het weet. 
Ik vind het wel plausibel gezien de … bankiers, Oostenrijks kapitaal en zijn openbare uitspraken van de laatste 
tijd.

2.  AIRVD 

13 Okt 2008 om 10:27 

Als Geenstijl de communisten -of nog beter de islamisten- de schuld kon geven hadden ze allang moord en 
brand geschreeuwd. Nu is er niks aan de de hand. 
Auto-ongelukken zijn inderdaad een specialiteit van Geheime Diensten. Ik heb grote vermoedens dat ze zelfs 
geen apparatuur meer op de auto zelf hoeven te plaatsen. Ze maken gebruik van stralingswapen bijvoorbeeld. 
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Auto’s zijn tegenwoordig volgestopt met computers en die kunnen blijkbaar verstoort worden. Klinkt science 
fiction, is het niet. 
Geenstijl is een spreekbuis voor deze Geheime Diensten.

3.  E-bee 

13 Okt 2008 om 10:48 

Haider liep niet meer in de pas met Europa en erger, de bankiers. 
Vermoedelijk had hij het systeem door, wist van de smeerlapperijen en werd een gevaar voor de elite. Op de 
plaats van het ongeluk liep het af in een flauwe bocht naar beneden, mooi plekkie om met een gemanipuleerde 
chip het gas even te laten hangen oid. Complottheorie(tje)?

4.  Rudolf Paul 
13 Okt 2008 om 11:19 

GeenStijl is ook de beschermer van Joris Demmink. Zogauw je iets over Joris Demmink schrijft op GeenStijl 
krijg je een permanentre IP-ban heb ik ondervonden.

5.  RuudHarmsen 

13 Okt 2008 om 11:36 

Micha Kat: 
=== 
“De onthulling van de enorme IJslandse exposure van de Oostenrijkse banken was koren op de molen geweest 
van de anti-Europese populist en had hem ongetwijfeld een forse duw in de rug gegeven op weg naar de macht 
en naar het opzeggen van het Oostenrijkse lidmaatschap van de EU.” 
/===

Dus stel dat Oostenrijk uit de EU zou stappen. Dat betekent dan automatisch dat ze geen zaken meer doen met 
buitenlandse banken? Alle banken in de EU werken uitsluitend met andere EU-banken? 

IJsland is overigens geen lid van de EU, wel van de EER (Europese Economische Ruimte).

Dit is weer een typisch staaltje van Micha Kat-journalistiek: alles met alles verknopen en daar dan volkomen 
verkeerde conclusies uit trekken.

6.  RuudHarmsen 

13 Okt 2008 om 11:40 

“over de doodsoorzaak van Haider bestaat volgens de oude media en Geenstijl geen enkele twijfel: hij reed veel 
te hard!.”

Ik vraag me ook af hoe ze dat bepalen. Heeft een Volkswagen Phaeton misschien een soort black-box die 
continu de snelheid registreert, zodat ze die achteraf kunnen nakijken? 

Of is die snelheid afgeleid uit getuigenverklaringen, remsporen en andere stille getuigen? In dat geval, waarop 
is dan de nauwkeurigheid van 142 km gebaseerd? Was “rond de 140″ dan niet passender geweest?

7.  E-bee 

13 Okt 2008 om 11:52 

Ik las in de media dat de snelheidsmeter exact op die stand was blijven hangen. Geen idee of dit ding een 
analoge klok heeft.

8.  AIRVD 

13 Okt 2008 om 11:56 

@RuudHarmsen 
Het is zeer goed mogelijk dat die verbanden er zijn en waarom zou je als journalist daar niet over mogen 
schrijven. Als je die verbanden wetenschappelijk moet gaan aantonen ben je drie boeken verder en daar is deze 
website niet voor bedoeld lijkt me.

U kunt de grootschalige verbanden -of beter gezegd: mogelijke verbanden- niet trekken door de beperkingen 
van een klein wereldje. Dat is wat anders dan dat ze mogelijk niet bestaan.

9.  E-bee 

13 Okt 2008 om 14:17 

Micha Kat zit in het buitenland en heeft meer afstand en daardoor een ander perspectief. Ik merk dat personen 
die in die positie verkeren of minder in de ratrace hier zitten een andere perceptie op zaken hebben. Het is wel 
zo dat je de tijd moet hebben om je er in te verdiepen, met de propagandistische media hier die zijn ge- danwel 
omgekocht en je in slaap moeten sussen met kinderlijke programmaatjes en gerustellende woorden van BN,ers 
& politici valt dat niet mee.

10.  somber zicht 

13 Okt 2008 om 16:27 
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Heeft iemand een idee over het rare ronde gat op het dak boven de linker voorstoel? Hulpdiensten?

http://i39.photobucket.com/albums/e179/steel71/car2.jpg

11.  Samantha 

13 Okt 2008 om 16:29 

Ik had er de dag zelf al een artikel over geschreven: 

“Jörg Haider: opgeruimd staat netjes?..” 

Samantha on 11/10/2008, 17:57:55

“Zijn wagen is om nog onbekende reden van de weg geraakt”… Die van prinses Diana ook. Later bleek die, 
volgens onderstaande video’s, uitgerust met een afstandsbediening net zoals de vliegtuigen die de WTC-towers 
invlogen. 

De Oostenrijkse coalitie van socialisten (SPÖ) en christendemocraten (ÖVP) schreef in september dit jaar, 
omwille van grote meningsverschillen, nieuwe – vervroegde - verkiezingen uit. Ze hoopten dat één van beide 
partijen als grote overwinnaar uit deze stembusslag zou komen zodat ze niet meer tot elkaar veroordeeld 
zouden zijn. Maar blijkbaar had geen van beide gerekend op de huidige uitslag: SPÖ zakte van de eerdere 
35,34% naar 29,70% nu en verloor 10 zetels; ÖVP daalde nog sterker van 34,33% naar 25,61% en verloor 16 
zetels. Het verlies kwam met 6,97% ten voordele van de rechts-nationale FPÖ –> 18,01% en met 6,87% ten 
goede van de BZÖ, nieuwe partij van Jorg Haider die in 2006 4,11% haalde en nu 10,98%. FPÖ en BZÖ 
haalden beiden een zetelwinst van 14 zetels, of samen 56 zetels van de 183 in totaal. De Groenen verloren van 
11,05% naar 9,79% -> min 2 zetels. 

Eerder heeft men in Nederland een partij onthoofd om ze terug in de marginaliteit te dwingen. Daar gebeurde 
dat voor de verkiezingen, waarna de sterk verzwakte onthoofde partij ontzettend veel aan sympathie won en 
grandioos uit de verkiezingen kwam, om dan later, wegens gebrek aan leiding, te ontsporen. In Oostenrijk 
probeert men het na de verkiezingen in de hoop dat rechts-nationalistisch opdroogt tegen de volgende 
verkiezingen?.. 

“Assassination technique -Murdered by the Monarchy” 
Deel 1 
http://www.youtube.com/watch?v=PydAzcjAYR0&feature=related 

deel 2 
http://www.youtube.com/watch?v=9XzJGBXccnU&feature=related 

Deel 3: 
http://www.youtube.com/watch?v=QH02Rc7Kayg&feature=related

deel 4 
http://www.youtube.com/watch?v=0XnpoOUfR9Y&feature=related 

“Laser Targeting UAV, Evidence of Military Technology on 9/11″ 
http://www.youtube.com/watch?v=dr4BJ89Df5Q

Een dag later, zondag, het commentaar van het bestuur van de BZÖ: “Het is de doodssteek voor zijn partij die 
2 jaar geleden pas opgericht werd…”

Ik was toen echter nog niet op de hoogte van wat Micha Kat hier schrijft en die verklaring is zonder meer 
doorslaggevend… Blijf van de superrijke, zich alles permitterende bankelite die de wereld regeert!

Sam

12.  Observator 

13 Okt 2008 om 17:57 

Toeval bestaat niet en in politieke zaken al helemaal niet.

13.  AIRVD 

13 Okt 2008 om 21:03 

@Samantha 
Leuke links, alleen jammer dat David Ickel er ook in voor komt. De man mengt feiten met fantasie waardoor de 
waarheid helemaal vertroebelt wordt. Desïnformatie heet zoiets. 
Wat is u weblog eigenlijk?

14.  somber zicht 

14 Okt 2008 om 00:28 

Object met grote energie veroorzaakt voetbal-groot gat in dak Phaeton. Voldoende om deuren eruit te blazen 
tijdens de rit en deurstijl naar buiten te verbuigen. 
Energie gericht op bestuurder, evtl overige inzittenden zouden het hebben overleefd.

http://www.pi-news.net/2008/10/haider-merkwuerdige-delle/

” 
eine punktförmig konzentrierte Einwirkung, unglücklicherweise genau über dem Fahrersitz. 
Es handelt sich um eine etwa fußballgroße nahezu kreisförmige Beule, die mit hoher Energie entstanden sein 
muss. Unterhalb dieser Einschlagstelle - und nur dort - wurde das Autodach in den Innenraum gedrückt und der 
Stoffhimmel aufgerissen. Dies ist zweifellos die Ursache für die beschriebenen tödlichen Verletzungen Haiders 
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im Kopf- und Brustbereich. Die Energieeinwirkung an diesem Punkt war so groß, dass auf der Fahrerseite beide 
stabilen Türen herausgedrückt und die Türholme nach außen gebogen wurden. Der übrige Innenraum des 
Fahrzeugs weist dagegen tatsächlich kaum Beeinträchtigungen auf, gerade so, wie man es nach einem 
Überschlag dieser Fahrzeugklasse erwarten kann. Wer hinten oder auf dem Beifahrersitz gesessen hätte, hätte 
den Unfall vermutlich fast unverletzt überlebt. 
“

15.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 00:55 

@somber zicht 
Is niet helemaal de juiste vertaling. Maar de auto van Haider heeft een salto gemaakt en dan kan het natuurlijk 
ongelukkig terecht gekomen zijn. Op een paal of andere puntig object. Zoiets zou niet te ensceneren zijn dus 
dan zou het juist op een noodlottig ongeluk wijzen.

16.  somber zicht 

14 Okt 2008 om 09:57 

@ AIRVD 14 Okt 2008 om 00:55 

Stel je een paal of puntig object voor door het dak van een auto die ondersteboven over het asfalt raast.

Dit gat is zonder krassen en perfect rond.

17.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 10:16 

@Somberzicht 
Dat lijkt zo maar dat is fotobedrog, als je goed inzoomt zie je dat het geen mooi rond gat is maar totaal 
verdrongen staal is. 
De paal kan in de grond gebleven zijn, dus dat het alleen de klap heeft opgevangen.

18.  E-bee 

14 Okt 2008 om 10:29 

Op betere foto,s is een heel mooi rond gat te zien, plaatselijk naar binnen gedrukt. Geen kras op de lak 
rondom. Alle stijlen rond de bestuurderszitplaats zijn naar buiten geblazen. De binnenhemel is los van het dak. 
Lijkt een luchtdrukverhoging/explosie. Bij sommige artikelen staat dat de wielbouten ontbreken.

19.  Herman van Houten 

14 Okt 2008 om 14:53 

Als je foto’s bekijkt van tanks of andere gepantserde voertuigen die met een holle lading onschadelijk zijn 
gemaakt dan zie je precies zo’n gat.

Nader onderzoek is gewenst, maar ja, de Oostenrijkse justitie heeft a priori al gesteld dat er geen sprake is van 
een moordcomplot, net zoals de Nederlandse justitie dat ook deed na de moord op Pim Fortuyn.

20.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 15:24 

@Herman van Houten 
Dan zou een projectiel vanuit de lucht op de auto zijn geschoten. Zou kunnen, een projectiel met zware lading 
ipv explosieven. Zoals bunkerbusters. 
Dan zou het wel een hele speciale militaire operatie zijn geweest. Ik sluit het niet uit. Maar sluit ook niet uit dat 
de auto gewoon ongelukkig op een paal terecht is gekomen.

21.  E-bee 

14 Okt 2008 om 19:15 

Op UPI.com valt op 2 juni een artikel te lezen waarin duidelijk wordt dat Jorg Haider (daar gespeld Haidar voor 
de zoekmachine) door de MOSSAD werd bespioneerd door een partijgenoot en “goede” vriend van hem(.) 
In the Independent valt ook nog het een en ander te vinden. 
Verder is er in Joodse kringen in Oostenrijk grote ongerustheid ontstaan over zijn succes. 
Meer recent(3 okt)spreekt Israels BZ voorlichter Yigal Palmor Zijn zeer grote verontrusting uit over Haider,s 
xenophobia, in the Jewish Chronicle. Of zijn visie op de Holocaust daar iets mee van doen heeft valt te 
betwijfelen, denk maar aan de Palestijnen…. Ik denk dat hij doorhad hoe het systeem zou gaan uitpakken en 
zijn gesprek met die bankiers in die TV uitzending gaf de doorslag tot zijn liquidatie.

22.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 23:28 

Als het een projectiel is geweest met een zware lading ipv van explosieven -want op de foto’s is geen 
explosieschade te zien, de voorstoelen zijn nog helemaal intact- dan moet dat projectiel toch terug te vinden 
zijn?
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23.  Samantha 

15 Okt 2008 om 00:01 

@AIRVD 
Het voertuig werd onmiddellijk in beslag genomen… Vanzelfsprekend om onafhankelijk onderzoek onmogelijk te 
maken. Indien er een projectiel achtergebleven was, hebben de belanghebbenden dat verwijderd voor een “niet 
bevoegde” dat kon vinden. Zo werkt dat. Het onderzoek werd immers ook vrijwel onmiddellijk afgesloten. 

Sam

24.  E-bee 

16 Okt 2008 om 22:22 

Curieus: Op de doodskist van Jorg Haider staat een metalen plaatje met vermelding: 26.1.1950 11.10.10.08. 

Executive order 111010, die werd getekend door JFK op 4-6-1963, behelste het volledig aan banden leggen van 
de FED en het verbod nog langer geld aan de Amerikaanse regering te lenen. Het werd zijn dood.

25.  somber zicht 

17 Okt 2008 om 09:49 

Het verhaal dat dr Haider dronken was staat ook op losse schroeven 

http://info.kopp-verlag.de/news/zeugen-haider-hatte-keinen-alkohol-getrunken.html

26.  somber zicht 

18 Okt 2008 om 05:28 

@RuudHarmsen 13 Okt 2008 om 11:40 

“waarop .. de nauwkeurigheid van 142 km gebaseerd?”

142 kmh = 88 mph (141.62 kmh)

88 = twee maal 8ste letter = HH, Heil Hitler, veelgebruikte en verboden cryptisch neo-nazi symbool. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eighty-eight
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Trek ook aan de bel!

« Dit is de criminalisering van de rechterlijke macht! Beleggersdrama: Fortis en de afhaalchinees »

Maurice Lippens gaat kopje onder
Gepubliceerd door Micha Kat 3 oktober, 2008 in Algemeen. 

lippensexit1.jpg Het gaat thans van de rappe met Maurice Lippens, eens de ‘koning van de 

Belgische economie’ en met zijn ‘code Lippens’ het morele geweten van het 

zakenleven bij onze zuiderburen -zolang hij zich maar niet aan zijn eigen regels hoeft te houden. 

Eerst een bericht over acute hartproblemen bij de pseudo-graaf die in een week tijd van een God is 

veranderd in een pathetische leugenaar en een van sadistische pedofilie beschuldigde 

kinderverkrachter. En direct daarop het bericht dat hij er ook bij Belgacom is uitgeschopt. Maar er is 

troost voor Lippens: hij zit nog altijd stevig op zijn troon als directeur en penningmeester van het 

Musee des Enfants.

12 Reacties op “Maurice Lippens gaat kopje onder”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 18:30 

Zeer vreemd: Nederland neemt in haar eentje de Belgische bank Fortis over. De bank is geen stuiver meer 
waard, wat moet Nederland daarmee?

2.  E-bee 

3 Okt 2008 om 18:33 

Dat waren geen acute hartproblemen Micha, voor de nauwkeurigheid(.)hahaha, dat was al een tijdje zo. Een 
god was het ook niet, een demon, ik zeg, een raksasas. En het duurde geen week maar was een al eerder 
ingezet verval. Zijn hart was namelijk al dood evenals Lippens zelf. Hij zal seniel sterven.

3.  E-bee 

3 Okt 2008 om 19:03 

Fortis Nederland inclusief de ABN. Tussen dit bedrag en alleen al ABN is toch aardig wat geld verdampt…

4.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 20:41 

Men vraagt zich niet af waarom de mensen nu juist ALLEEN bij Fortis hun geld weg hebben gehaald en dat 
daardoor oa het aandeel bleef kelderen. Het antwoord is heel simpel: de duistere praktijken van Maurice 
Lippens cs. 
Gaat hij nog verantwoording afleggen hiervoor?

5.  De Pineut 

4 Okt 2008 om 15:31 
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Maurice Lippens gaat kopje onder at Klokkenluideronline

De gemiddelde Fortismedewerker wist al geruime tijd dat deze charlatan zijn eigen belang (én dat van het 
Belgische koningshuis) ver boven het belang van Fortis stelde. Als je allemaal familie en vriendjes benoemt in 
de hoogste bestuursorganen van een bedrijf is er uiteraard niemand die er iets van zegt. Hetzelfde geldt voor 
het tegen zijn eigen regels ingaan bij zijn verlenging als president-commissaris omdat de Exco van Fortis erom 
had gevraagd. Ammehoela, deze “Mugabe” van de lage landen heeft er altijd alles aan gedaan om in het zadeel 
te blijven. En uiteindelijk hebben de aandeelhouders daar ook mee ingestemd, dus die moeten nu niet “huilie, 
huilie” doen. Nu graag “bijltjesdag” bij Fortis! ´t Is hard nodig! Hulp nodig? Ik help graag! 
@ E-bee -> Als ´ie seniel moet sterven, dan liever niet in vrijheid.

6.  E-bee 

4 Okt 2008 om 20:30 

@ De Pineut

Als je dat niet meer weet, wat maakt het dan nog uit? 
Dat per se willen aanblijven, bij gebleken onbekwaamheid, is een ziekte. Maar goed, hij is weg uiteindelijk. En 
ook de goede naam van Fortis…

7.  Castilio 

4 Okt 2008 om 20:33 

Hier een filmpje wat ik mijn mede klokkenluiders niet wil onthouden waarin Hitler zijn woede uit over de 
schoften die zijn aandelenportefeuille hebben laten verdampen.Zo van de ene schurk verwijt de andere schurk. 
http://nl.youtube.com/watch?v=E-ckwD43ex8

8.  Micha Kat 

5 Okt 2008 om 04:36 

FORTIS kan maar geen afscheid nemen van Maurice Lippens!

http://www.fortis.com/governance/board_of_directors.asp

9.  Hummax 

9 Okt 2008 om 21:19 

Beste Micha,

Veel sterkte in je strijd, ik heb nog steeds het idee dat in BELGIE men niet goed begrijpt wat die GRAAF 
LIPPENS heeft veroorzaakt.

Op kritische stukken in het Eurobench forum over hem door mij aldaar geschreven wordt nauwelijks 
gereageerd, het is alsof deze boef van de aardbodem is verdwenen.

Ik vermoed dat hij nog steeds politieke en justitiele bescherming geniet en zo aan een onderzoek weet te 
ontkomen.

Ronduit schandalig hoe deze boef die BELGIÉ in een diepe economische crisis heeft gestort de dans lijkt te 
ontspringen en ongelooflijk dat hij er nog mee wegkomt ook.

Hoe ver staat het met dat boek over vermeende pedofilie?

Veel sterkte 

HUMMAX

10.  Sophie 

10 Okt 2008 om 09:07 

Zou Lippens ook van de partij zijn?

De Morgen

Fortis feest in Monaco

Fortis Insurance Belgium organiseert vandaag een exclusief culinair evenement voor 50 genodigden in het 
duurste hotel van Monaco. De groep luncht deze middag in de Louis XV, nummer 8 op de lijst van ’s werelds 
meest prestigieuze restaurants. De verzekeringsgroep spendeert zo’n 150.000 euro aan deze incentive, maar 
benadrukt dat die vooral is bedoeld voor externe verzekeringsmakelaars.

De groep arriveerde gisterennamiddag in Hôtel de Paris, het duurste hotel van het prinsdom. Deze middag volgt 
een lunch in het bijbehorende Louis XV. Het restaurant heeft drie Michelinsterren en werd vorig jaar door een 
internationale vakjury op plaats 8 gezet in de lijst van ’s werelds beste eetgelegenheden. Volgens Lonely Planet 
herbergt het “de grootste wijnkelder ter wereld, met 250.000 flessen, vele onbetaalbaar”. Een lunch in Louis XV 
kost al snel 300, een overnachting in het hotel gemiddeld 1.500 euro. De verzekeringsgroep betaalde ook de 
vliegtickets.

Commerciële actie 
Het voorval roept gelijkenissen op met de controverse die dinsdag in de VS ontstond rond verzekeringsbedrijf 
AIG. Een week na de overname door de Amerikaanse regering trakteerde het management van AIG zich op een 
feestje van 300.000 euro in Saint Regis, een exclusieve resort in Californië.

Volgens Fortis Insurance loopt de vergelijking mank. “Er gaan wel enkele directieleden mee, maar de groep 
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Maurice Lippens gaat kopje onder at Klokkenluideronline

bestaat vooral uit makelaars, externe tussenpersonen”, aldus woordvoerder Gerrit Feyaerts. “De reis naar 
Monaco is al maanden gepland en past in een commerciële actie. Het gaat dus niet om een intern evenement. 
Dit soort organisaties is trouwens gebruikelijk in de verzekeringssector. Ook andere sectoren, zoals de 
farmaceutische en de medische, hebben hun systemen om bijvoorbeeld artsen eens in de watten te leggen.”

Fortis Insurance, zo benadrukt de woordvoerder nog, “is zich terdege bewust van de gevoeligheden bij het 
grote publiek rond de financiële crisis”. (Douglas De Coninck)

10/10/08 07u31

11.  M. 
13 Okt 2008 om 14:15 

Goh, leuk feestje. Ze proberen niet eens de schijn op te houden..

12.  alain 

10 Nov 2008 om 05:19 

Micha,

foutje in je foto. Daar heb je zijn pedobroer Leopold geplaats, niet Maurice.
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Big Four: geen woorden vuil aan kredietcrisis at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Banken-armageddon in de praktijk: casus Icesave BREAKING * baas Icesave crimineel * BREAKING »

Big Four: geen woorden vuil aan kredietcrisis
Gepubliceerd door Micha Kat 9 oktober, 2008 in Algemeen. 

creditcrunch.jpeg De wereld staat in brand, complete economieen stortten ineen, grootbanken 

verdwijnen of worden genatonaliseerd, spaarders verliezen hun tegoeden, 

economen buitelen over elkaar heen met diagnosen en analyses maar de big four en hun 

‘deskundigen’ zwijgen als het graf. 

PricewaterhouseCoopers

Begin januari sprak Jos Nijhuis van PwC ons volk nog toe via enorme advertenties in dag- en 

weekbladen: ”Onze expertisegebieden zijn losse kraampjes op de internationale markt: het kraampje 

duurzaamheid, het kraampje energie, de waterkraam. Maar wanneer we meer bij elkaar over de 

schutting zouden kijken en ons als één hoogwaardige, innovatieve en vooruitstrevende economie 

presenteren, mobiliseren we een enorm potentieel en krijgt Nederland weer vaart.” Ja, Nijhuis wist 

precies (‘connected thinking’) hoe het verder moest met Nederland.  Destijds. Nu lezen we dat PwC 

bijna 100 mio dollar aftikt wegens frauduleuze controle bij AIG, een van de voornaamste slachtoffers 

van de kredietcrisis. PwC maakt op de eigen site geen woord vuil aan de ineenstorting van de 

wereldeconomie. Niet interessant. Wel lezen we: De Zonnebloem wint de Transparantprijs 2008. 

Nijhuis zelf heeft het schip inmiddels trouwens verlaten waarbij hij regels van het NIVRA over 

belangenvertrengeling aan de laars lapt.

Ernst & Young

Ook voor Ernst & Young, de accountants van het failliete Lehman Brothers en zijn graaiende 

managers, is de credit crunch geen nieuws. Geen letter op de site. Nee, de ‘droom van Amsterdan 

2028’ is veel belangrijker voor de ‘Olympische helden’ van sponsor Ernst & Young. Een voorspelling: 

in 2028 worden er geen Olympische Spelen meer gehouden (en al helemaal niet in Amsterdam dat 

nog niet eens een Noord Zuidlijn kan aanleggen). Geen geld meer. Tenzij de partners van EY zelf in 

de buidel gaan tasten natuurlijk. 

KPMG

Op de site van KPMG treffen we zowaar het woord ‘kredietkrisis’ aan, in een persbericht van 1 juli: 

kredietkrisis legt zwakke plekken vermogensbeheer pijnlijk bloot. Zo blijkt uit onderzoek van KPMG. 

‘Internationaal onderzoek’ nog wel. So far for KPMG.

deloitte.jpg Deloitte

Deloitte is een van de ‘hoofdschuldigen’ aan de kredietkrisis als accountant van Bear Stears Merrill 

Lynch, Fannie Mae, Morgan Stanley en Washington Mutual. Maar bestuursvoorzitter Roger Dassen 

heeft al meer dan vier maanden niets meer van zich laten horen op zijn ‘weblog’. Geen verklaring, 
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Big Four: geen woorden vuil aan kredietcrisis at Klokkenluideronline

een uitleg, geen excuses, niets, ook niet over de recente nieuwe veroordeling in de Ahold-tuchtzaak. 

In tijden van nood leert men zijn ware vrienden kennen! Wel lezen we op de site van Deloitte een 

artikel over de kredietcrisis onder de kop Lange weg om vertrouwen in fnanciele instellingen te 

herstellen. Geen woord over de rol van Deloitte bij ‘financiele instellingen’. ‘De financiele wereld heeft 

ernstige reputatieschade opgelopen’ constateert Deloitte; ‘er is nog een lange weg te gaan om het 

vertrouwen te herstellen’. Gelukkig zijn daarvoor beschikbaar: Dr. Sylvie Bleker-van Eyk: director of 

the Deloitte Center of Excellence on Compliance & Integrity en haar collega  Mr. Raf Houben: Senior 

Manager Deloitte Enterprise Risk Services, expert op het gebied van compliance.

Dit zwijgen is des te bevreemdender nu de big four steeds vaker worden genoemd als mede-schuldig. 

Zie bijvoorbeeld deze column van Marcel Pheijffer op de site van nota bene het NIVRA. In Engeland 

heeft een big four-bobo zich wel uitgesproken over de schuldvraag. Richard Aitken-Davies van de 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zet de accountants op de vijfde plaats in de 

ranking van credit crunch culprits. 

De schuldigen volgens de ACCA

1.  Het management (waar de accountants als knipmessen voor kropen, MK)

2.  Gebrekking risicomanagement (een van de core competencies van de big four, MK)

3.  Misleidende financiele rapportages (jaja, ‘de accountants bedrogen’, zie de Ahold-zaak, MK)

4.  Falende regelgeving (mede gemaakt door de big four en diens lobby, MK)

5.  ‘Onoplettendheid’ van accountants. (ze letten gewoon even niet op, verder niets aan de hand, 

MK)

7 Reacties op “Big Four: geen woorden vuil aan 
kredietcrisis”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  stenenstapel 
9 Okt 2008 om 18:57 

De column (van Marcel Pheijffer) wil zich niet laten zien (op mijn systeem).

2.  stenenstapel 
9 Okt 2008 om 18:59 

Oeps - z’n andere columns evenmin.

3.  Observator 

9 Okt 2008 om 19:57 

Probeer dit eens (copy-paste), Stenenstapel:

http://www.accountant.nl/Accountant/Weblogs/Marcel Pheijffer/Crisis. What crisis. Also an accountancy-crisis.

Bij mij werkt de link als een tierelier.

4.  Observator 

9 Okt 2008 om 19:59 

De gegeven url zelf geprobeerd. Je komt er met het hier blauwe deel en kunt dan de columns inschakelen.

5.  Observator 

9 Okt 2008 om 20:05 

PS: het is de tweede column in het rijtje rechts: Crisis? What Crisis?…
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6.  stenenstapel 
9 Okt 2008 om 23:20 

Observator: bedankt! 
Ik had het al gevonden, waar het stond tenminste, maar ik kom nog steeds terecht op 
http://www.accountant.nl/Accountant/Weblogs/Marcel Pheijffer/Crisis. What crisis. Also an accountancy-crisis.

Er verschijnt op (in) die pagina geen tekst. Geen foutmeldingen ook. Alles om het lege gebied heen ziet er 
normaal uit (bovenkant, koppen, ads en marges met links), zodat het lijkt alsof de tekst is gewist. Nooit eerder 
zoiets meegemaakt, vandaar dat ik het meldde.

Had het artikel graag gelezen, dus nogmaals bedankt voor je hulp.

7.  Observator 

10 Okt 2008 om 09:58 

Zó dan maar?:

Crisis? What crisis? Also an accountancy-crisis! 
01 oktober 2008

Soms loop ik rond met een idee voor het schrijven van een blog. Ik laat dat dan even rijpen en doe wat 
research. Af en toe loop je er dan tegenaan dat anderen al hebben gezegd wat jij zou willen zeggen. Je kunt het 
dan uiteraard gaan parafraseren en in je eigen woorden weergeven. 

Maar waarom eigenlijk? Ere wie ere toekomt: Richard Murphy van Tax Research UK schreef het volgende. 

The people we have to hold to account for the Credit Crunch 

It strikes me that there are four key firms behind the credit crunch who have suffered nothing like the exposure 
they deserve. They are: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte and Ernst & Young. 

They audited all the serious players. They have signed off the accounts of all the banks on a going concern 
basis that have either now gone bust or needed emergency funding. 

They provided the offshore mechanisms for many of the off balance sheet deals that allowed sub-prime 
refinancing to happen. 

They audited those offshore structures. 

They ensured they fell out of the tax net. 

You can be pretty sure they’re auditing most of the hedge funds. 

They have been some of the fiercest advocates of the neo-liberal model that has brought the world to its knees. 

Why aren’t we holding them liable? 

Why aren’t we creating a new model of auditing? 

Why aren’t we saying if you want to audit in the UK you can’t have an offshore office? 

Why are we still allowing people to audit the structures they create? 

Why, oh why haven’t we learned the lessons of previous debacles when they were so obviously there to see. 
After all, Prem Sikka has recounted them for years. 

Auditing and accounting has to be subject to the regulatory reform that must change the world of finance 
forever if we survive the current mess. 

Terechte vragen. En niet alleen binnen de Amerikaanse context. Maar voorlopig zijn de grote vier muisstil. Bang 
om geschoren te worden? Of likken ze hun wonden? Zou zomaar eens kunnen: 

Red 

AIG - Taken over by the Feds. Will PwC remain as auditor? 

Bear Stearns - Purchased by JP Morgan who uses PwC (Formerly Deloitte) 

Merrill Lynch - Was Deloitte, bought by Bank of America (PwC) 

Lehman Brothers - (EY) Bankrupt. Pieces being picked up by Barclays and Nomura. 

Washington Mutual - Deloitte 

Northern Rock - Nationalized (PwC) 

New Century - KPMG 

Countrywide (KPMG) - Bought by Bank of America (PwC) 

Wachovia (KPMG) - This article does not paint a pretty picture. Update: Potential takeover by Citi (KPMG) or 
maybe Santander or Wells Fargo. 

Yellow 

Fannie Mae -Suing Former auditors KPMG, now with Deloitte and recently put under US government 
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conservatorship. 

Freddie Mac - PwC and recently put under US government conservatorship. (For a nice timeline and 
commentary on Fannie/Freddie issues and takeover check out this report from Currency Trading.net) 

Morgan Stanley - Deloitte 

Goldman Sachs - Recently accepted capital infusion from Warren Buffet, PwC 

Societe Generale (Deloitte and EY) 

Credit Suisse - (KPMG) 

UBS - EY 

Wells Fargo - (KPMG) 

Fortis - (PwC and KPMG) Looks like they are now on the way out, perhaps as soon as the weekend of the 9/27-
28. 

Green (for now) 

JP Morgan - (PwC) Has picked up Bear Stearns and now Washington Mutual, both formerly audited by Deloitte 

Nomura - (EY) 

Barclays - (PwC) Buying US portion of Lehman 

Royal Bank of Scotland - (Deloitte) 

Bank of America - (PwC) - Bought Countrywide (KPMG) and Merrill Lynch (Deloitte) 

BNP Paribas (PwC) 

Credit Agricole (PwC and EY) 

Santander - (Deloitte) 

Dit staatje was voor het weekend van 27/28 september 2008 opgemaakt en te vinden op de accountancy-
weblog re: The Auditors. 

Het lijstje is in dat weekend en daarna alleen maar groter geworden. En zal nog groter worden. Kortom: 
aardverschuivingen in accountantsland. En toch is het daar angstaanjagend stil. Of zou het stilte voor de storm 
zijn?
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Trek ook aan de bel!

« Ministerie: ‘Geen begin van juistheid’ Vandaag server down voor onderhoud »

Helden van Geenstijl doden nieuwe draak!
Gepubliceerd door Micha Kat 10 juli, 2008 in Algemeen. 

peterjanrens.jpg Vanochtend om 8:30 op Arrow Classic Rock: the Demmink Attack met 

A. Curry!

Zo langzamerhand begint de complete redactie van ’shocklog’ Geenstijl alsmede elke individuele 

redacteur toch wel in aanmerking te komen voor ’s lands hoogste koninklijke onderscheiding wegens 

betoonde journalistieke heldenmoed! Want nadat eerst op ongekend heldhaftige wijze werd 

afgerekend met minister Ella Vogelaar hebben de helden van Geenstijl nu via een geniaal opgezette 

en van weekblad Prive gejatte aanval de doodsteek weten toe te brengen aan de grote volksvijand 

Peter-Jan Rens! Hoeveel uren zou de redactie van Geenstijl samen met de toezichthouders van de 

krant van Pedofiel Nederland hebben besteed aan het plannen en uitvoeren van deze ‘operatie 

Kaktus’? Werden de AIVD en het kabinet Balkenende-IV van te voren op de hoogte gebracht? Dat 

Joris Demmink van Justitie honderden kinderlevens vernietigt door met zijn pedofiele pik 

kinderlichamen open te scheuren,  dat vinden de helden van het ‘shocklog’ de moeite verder niet 

waard, net zomin als de pedofiele strapatsen van de bestuursvoorzitter van Fortis en ABN Amro. Maar 

een aan lager wal geraakte presentator van kinderprogramma’s die in Thailand naar de hoeren gaat: 

kijk, dat is dus highest alert bij het ‘shocklog’. Heren: we zouden zeggen: who’s next? Tipje: Matthijs 

van Nieuwkerk van de VARA, zet daar eens wat mannetjes op!

19 Reacties op “Helden van Geenstijl doden nieuwe 
draak!”
Feed voor dit bericht 

1.  E-bee 

10 Jul 2008 om 07:52 

Vergeet de aanval van de moraal-autoriteiten niet op Casa Rosso! Wegens verderfelijk gedrag. Schijnt ooit 
iemand iets te jong geweest te zijn. Was wel even zoeken maar ze hebben het boven water gekregen… de 
integriteitslozen.

2.  Commissaris Kassaar 

10 Jul 2008 om 10:29 

Kan ik ergens, op deze of een andere site, lezen waarom het correspondentschap van de Telegraaf in Zuidoost-
Azië niet is doorgegaan? Voor mij loopt het spoor in deze zaak dood op uw NRC-Ombudsman-site.

3.  Micha Kat 

10 Jul 2008 om 11:20 
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@Commissaris Kassaar 
zie dit stuk 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html

4.  Egor van Elven 

10 Jul 2008 om 12:07 

Ach, het feit dat nu zelfs een vertegenwoordiger van de politiek-correcte gemeente, Femke Halsema openlijk 
zegt een fan van GeenStijl te zijn en regelmatig te reageren (op onze kosten, in door ons betaalde tijd), is voor 
mij het failliet van die site.

5.  william 

10 Jul 2008 om 12:54 

Waar is de uitzending op classic-rock van vanmorgen te beluisteren?

6.  Inanna 

10 Jul 2008 om 13:01 

@ William: 
http://podcast.arrow.nl/downloads/podcasts/arrow_curryscall/index.xml 
Daar staan alle uitzendingen, maar die van vandaag is er nog niet bij. Il weet niet precies hoe laat hij wordt 
geplaatst, dus morgen beter!

7.  rechercheur 

10 Jul 2008 om 13:23 

Beste Micha,

Schakel eens een recherchebureau in die b.v. getuigen kunnen traceren in deze zaak, zoals b.v. de persoon die 
in 2003 aangifte deed en later weer introk. 

Mocht je iemand bij de belastingdienst kennen, daar kunnen ze in een bepaald systeem (BVR =beheer voor 
relaties) op geslachtsnaam selecteren. Vervolgens komen alle Demminken die in Nederland zijn ingeschreven in 
het GBA eruit rollen. Daarna is het alleen nog de kunst te bezien of één daarvan vroeger bij VWS heeft gewerkt 
hetgeen dan weer bij dezelfde instantie kan worden gecontroleerd via het systeem GOA, waar de loongegevens 
(bruto jaarinkomen, welke uitkeringsinstantie(s) dan wel werkgever(s) en periode in het desbetreffende fiscaal 
jaar) van burgers zijn in op geslagen. Ook bij bedrijfsverenigingen (die van Demmink UWV voorheen ABP/
USZO) zijn loongegevens van burgers opgeslagen. 

Doorgaans zijn ook al deze gegevens te koop bij recherche en handelsinformatiebureaus, zo weet ik uit 
betrouwbare bron dat Goderie van Groen b.v. (www.creditinfos.com) al deze gegevens boven tafel kan toveren. 

En anders kan BPI je misschien van dienst zijn want met minimale aanwijzingen speuren medewerkers van BPI 
naar verblijfadres, bronnen van inkomsten, werkgevergegevens, banksaldi en schuldenlast van uw ex-
echtgenoot. (Bureau of Private Investigations 
Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag, Tel: 070 - 35 38 182, Mob: 06 - 41 755 907 
www.bpi-recherche.com) 

Ook zijn strafbladgegevens, zoals die bekend zijn bij het centraal justitieel documentatie centrum bij 
recherchebureaus te koop. Recherchebureau K2 uit hasselt heeft daar een ingang weet ik uit betrouwbare bron. 
(http://www.k-2recherche.nl/)

Immers de ‘Vrije vogel’ kan meer dan de politie (http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/article2576905.
ece) .En het helen van deze gegevens is toch niet strafbaar. (http://www.netkwesties.nl/editie143/artikel3.html)

Ik weet ook dat de twee rechercheurs waarover in 2003 gesproken werd in Nova de heer Henk Laarman en 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Laarman) en (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_de_Wit) heel veel weten 
over deze zaak. 

Doe hier je voordeel mee en kijk uit want Big Brother is watching you.

8.  william 

10 Jul 2008 om 13:26 

Vind net op YOUR WAKE UP CALL - HYVES . NL de commentaren van luisterraars.

9.  Commissaris Kassaar 

10 Jul 2008 om 16:41 

Hartelijk dank voor de link naar het zeer uitgebreide antwoord!

Met halfgoden als Lunshof is het kwaad kersen eten, heer Kat. Hun macht reikt tot over het graf.

10.  MIRJAM OOMS 

10 Jul 2008 om 18:42 

GOEDENAVOND ALLEMAAL,

Bezoekers
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Test uw klokkenluider-
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IS IEDEREEN OP VAKANTIE OMDAT IK HIER ZO WEINIG REAKTIES ZIE NAV HET RADIOPROGRAMMA VAN 
VANMORGEN (VERVOLG MORGENVROEG OM 08.30 UUR) BIJ RADIO ARROW CLASSIC ROCK? IK HAD WAT 
MEER VERWACHT….

GEEN STIJL HEB IK DIREKT NA DE UITZENDING GEMAILD MET DE VRAAG OF ZE EEA GEHOORD HADDEN EN 
OF ER OP HUN WEBSITE EEN STUK OVER GESCHREVEN ZOU WORDEN. TOT NU TOE GEEN ANTWOORD. 
PRETTIGE AVOND, 
MVG.

11.  MIRJAM OOMS 

10 Jul 2008 om 18:50 

P.S.

OOK REGELMATIG HEB IK OP ANDERE SITES GEKEKEN OM TE ZOEKEN NAAR REAKTIES. HEB ENKEL IETS 
GEVONDEN OP ZAPLOG NL, NUJIJ NL EN HYVES VAN ARROW CLASSIC ROCK. OOK BIJ ELSEVIER, LUCAS WAS 
HIER, DE NIEUWE REPORTER, FRONTAAL NAAKT, HOEIBOEI, WILLEM DE ZWIJGER, KLEINTJE MUURKRANT EN 
STAN DE JONG ENZ. NOPPES GEVONDEN.

12.  tess 

11 Jul 2008 om 00:40 

Ik heb het vanochtend gehoord tijdens mijn werk en ik was zeer opgetogen. Ik heb nu ook eens de stem van 
Micha Kat gehoord; geen gekke stem. Een stem van een man die na langdurig onderzoek zeer weloverwogen 
en gedecideerd spreekt.

Kat meent dat het belangrijk is om het hof ertoe te bewegen om de zaak echt eens te gaan onderzoeken; tot op 
de bodem zeg maar.

Er moet nu het een en ander gemoboliliseerd worden, zegt hij.

Hoe dan?

Een oproep om op de dag van de rechtzaak aldaar massaal te verschijnen?

13.  tess 

11 Jul 2008 om 00:41 

gemoboliliseerd m/z gemobiliseerd

met excuses.

14.  waarheidsvinder 

11 Jul 2008 om 11:11 

Adele van der Plas en misschien andere partijen kunnen een civiele zaak opstarten om via voorlopige 
getuigenverhoren aan te tonen hoe allerlei betrokkenen door slecht onderzoek, bewuste misleiding, en 
verklaringen afleggen in strijd met de waarheid, Baybasin en anderen ernstig schade hebben berokkend.

15.  De Chef 

11 Jul 2008 om 19:01 

Het is een complot brom ik je.

16.  Mijn Partij 

14 Jul 2008 om 19:31 

Micha Kat,

Zit jij in de nadagen van jouw journalistieke loopbaan en zijn dit de laatste randpsychotiche verschijnselen? Of 
stel jij een serieus te nemen verhaal aan de kaak waar de honden geen brood van lusten? Matthijs van 
Nieuwkerk van de VARA ook in de kinderporno? En jij dan? Zit jij niet in dat uiterst profesionele netwerk?

17.  E-bee 

16 Jul 2008 om 09:46 

Mijn Partij:

Een normaal denkend mens weet: 
Wie een ander moet corrigeren dient zelf van onbesproken gedrag zijn. 
Of dit te kunnen weerleggen…

Deze Pontifex is echter van twijfelachtig allooi en erger…

18.  F. Devriend 
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16 Jul 2008 om 17:10 

@ MIjn Partij.

Waar zie jij staan dat Van Nieuwkerk in de kinderporno zit? 
Je moet wel goed lezen. De naam van ijdeltuit M. van Nieuwkerk wordt door Micha Kat genoemd nadat hij 
vraagtekens zet bij de aktie van Geen Stijl tegen meneer Cactus die in Thailand naar de hoeren gaat. 
Dat ook Matthijsje een notoire vreemdganger is, is op de Gooise matras bekend, maar wellicht kan Geen Stijl 
het een beetje opkloppen.

19.  tess 

17 Jul 2008 om 13:39 

Maar … waarom zou Micha kat zoveel werk verrichten, als het niet waar zou zijn? Ik bedoel, je riskeert toch wel 
wat … denk ik zo …

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Ministerie: ‘Geen begin van juistheid’ Vandaag server down voor onderhoud »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/862/helden-van-geenstijl-doden-nieuwe-draak.html (4 of 4) [3/11/2009 2:27:16 AM]

http://tessonome.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/862/helden-van-geenstijl-doden-nieuwe-draak.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/857/ministerie-over-demmink-geen-begin-van-juistheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/864/vandaag-server-down-voor-onderhoud-en-protection.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...inisterie-over-demmink-geen-begin-van-juistheid.html [3/11/2009 2:27:19 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


BREAKING: Frank Leenders begint Hyves at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Hero Brinkman & het juridisch sekstoerisme Justitie, Wikipedia en Zembla »

BREAKING: Frank Leenders begint Hyves
Gepubliceerd door Micha Kat 10 januari, 2009 in Algemeen. 

frankleenders.jpeg Blijf het actualiteitenprogramma Zembla bestoken met Demmink-

info! 

Frank Leenders, de jeugdprositue die in 2003 aangifte deed tegen Joris Demmink en ondermeer ook 

vertelde dat de SG aanwezig was bij de opnames van een pornofilm waarbij een minderjarige werd 

‘doodgeneukt’ met een dildo (zie feitenoverzicht) is recent een eigen Hyves begonnen. Hierop 

bevestigt hij in grote lijnen zijn eerdere lezingen over de wijze waarop zijn aangifte ‘van tafel is 

gespeeld‘ door Justitie. Opvallend is een harde uithaal van Leeders aan SBS 6 en Ilse Colson die hem 

‘niet goed behandeld zou hebben’. De rol van SBS in deze fase van de affaire komt aan de orde in het 

dossier Demmink-2. Op de site van Stan de Jong meldde inzender ‘Helder’ over Peter R. de Vries (ook 

SBS) dat deze de zaak-Demmink -ondanks zijn journalistieke voorkeur voor pedo-onderwerpen- 

nimmer zal aanpakken ‘omdat hij niet als misdaad klokkenluider/verslaggever zijn ontslag wil krijgen 

bij SBS en eindigen in een stacaravan tussen de zigeuners. Pas dan zou hij een vent zijn’. We komen 

binnenkort met meer informatie over de vermeende betrouwbaarheid van Peter R. de Vries. Frank 

Leenders werkt thans als postbode.

48 Reacties op “BREAKING: Frank Leenders begint 
Hyves”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

10 Jan 2009 om 13:39 

Uitstekend verwoord door inzender “Helder”, verder, zou Ilse Colson hier zelluf op kunnen/willen reageren?

2.  runner 

10 Jan 2009 om 13:48 

Peter R de Vries, de narcist durft zijn vingers daar niet aan te branden. Bovendien werkt ie samen met justitie 
achter de schermen, kijk maar in de zaak Hörchner. Peter R de Vries is een man met maar één norm, die van 
het geld. Peter wanneer ga je het Nederlandse volk eens tekst en uitleg geven over die 3000 tips waar je om 
hebt gevraagd na de moord op Pim Fortuyn. Natuurlijk heb je die tips toegespeeld aan de overheid omdat je 
een dubbele agenda hebt hetgeen ik uit zeer betrouwbare bron weet. Tot slot, hij weet altyd mensen achter zijn 
karretje te spannen zoals Patrick van der Eem of Michel Kraay. (zie www.michelkraay.nl)

3.  Observator 

10 Jan 2009 om 16:38 

Ik had, simplist als ik ben, altijd veel vertrouwen in meneer PR-de Vries. Inmiddels begrijp ik dat zijn 
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’successen’ voornamelijk liggen in de ‘petite histoire’. 
Grotere zaken gaat hij kennelijk uit de weg, en dat pleit beslist niet voor zijn integriteit.

Neigt zoiets naar corruptie? Dat weet ik niet, ik denk alleen maar hardop. Zoals het iemand die, niet in de 
positie zijnde om zélf onderzoek te doen, betaamt.

We gaan eens kijken bij Frank Leenders.

4.  Wieteke 

11 Jan 2009 om 00:39 

Observator,

Ik hoop dat Frank even een ander kleurtje mbt zijn letterkeuze neemt. Lichtblauw, zo blijkt, is zeer moeilijk te 
lezen.

5.  donkey 

11 Jan 2009 om 09:09 

Je kan de hyvepagina ook in standaardesign weergeven wieteke. 
Dit kun je bovenaan de pagina selecteren.

6.  tess 

11 Jan 2009 om 09:50 

Wat mij dan weer opvalt op de hyvessite tegen Demmink is de foto van twee jonge kinderen waarvan er eentje 
in een wit onderbroekje staat. Ik weet niet of dit nu zo aanslaat op een site tegen pedofielen? 
http://sammedientje.hyves.nl/

7.  donkey 

11 Jan 2009 om 10:02 

tess 
Bedoel je een foto die op de jdhyve staat, of de profielfoto van het profiel waarnaar je linkt? Op die profielfoto’s 
heeft de jd hyve geen invloed. Als je een paar keer op f5 drukt, als je op de site bent, zie je ook dat deze 
foto’s / profielen constant ververst worden door profielen van hyvers die net online zijn gekomen. 
je ziet vaak dat trotse ouders foto’s van hun kinderen plaatsen op hyves en andere profiel en foto sites, ook ik 
denk dat dit niet altijd verstandig is!

8.  tess 

11 Jan 2009 om 10:16 

Ik begrijp niet dat je je kind gaat etaleren. Uit trots zeg jij Donkey? Het is geen voorwerp!

In 2006/7 werd er in Amsterdam op het Westergasterrein een grote bijeenkomst georganiseerd van een 
modellenbureau voor kids. Ik ben eens gaan kijken op hun site en schrok mij een hoedje. Verontwaardigd heb 
ik er een post aan gewijd. Er stonden talloze meisjes en jongetjes (vanaf pak weg een jaar of vier) op hun site 
in zeg maar heel verleidelijke posities en heel schaars gekleed. Ik heb toen geschreven dat ik veel foto’s zou 
rangschikken onder softkinderporno oid. 

Nog geen twee dagen later kreeg ik een woedende organisator aan de lijn. Hij dreigde met aangifte als ik het er 
niet meteen vanaf haalde.

Ik weet helaas de naam niet meer van de organisatie, maar later ben ik nog eens wezen kijken op de site en 
wat mij opviel was dat er een aantal foto’s niet meer op stonden. 

Ja, over trotse ouders gesproken. Die gaan wel erg ver in hun trots! Ik vind dit enigszins bedenkelijk en daar 
zou wat meer aandacht aan besteed mogen worden in de vorm van voorlichting hoe het internet werkt!!! Ik 
geloof ook nog wel dat mensen naief kunnen zijn en er niet bij nadenken, als een gevolg van hun trots!!!

9.  Juriste 

11 Jan 2009 om 12:26 

Tess, ouders die niets van kinderporno afweten plaatsen trots foto’s van hun kind in zwemkleding, omdat zij 
hun kind niet beschouwen als een seksobject. Het is immers abnormaal en in strijd met de wet om een kind als 
seksobject te beschouwen. 

Ik heb helemaal geen affiniteit met het onderwerp pedofilie en de bestrijding daarvan, maar omdat het OM 
daders afschermt, wordt het voor mij interessant, want dan is het politiek. Politieke besluitvormingsprocessen 
zijn mijn vakgebied. 

Omdat ik helemaal niets wist van pedofielen netwerken in Zuid-Limburg was ik ook naief. Mijn huisarts wees 
mij erop, dat ik zo naief was. In Zuid-Limburg is een Officier van Justitie betrokken bij pedo-netwerken. Ik 
beschik over een aantal controleerbare aanwijzingen, vanaf 2000 tot 2005, want mijn huisarts blokkeerde de 
heksenjacht.

10.  RuudHarmsen 

11 Jan 2009 om 12:31 

Bezoekers

●     4 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165455 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Micha Kat: 
=== 
Op de site van Stan de Jong meldde inzender ‘Helder’ over Peter R. de Vries (ook SBS) […] 
/===

Dezelfde inzender ‘Helder’ die een dag later oproept tot grof fysiek geweld (”loden pijp”) tegen Demmink en ook 
tegen Peter R. de Vries. 

http://www.standejong.nl/2008/11/05/waarom-wordt-joris-demmink-niet-vervolgd/#comment_5388

Ik mag hopen dat webmaster Micha Kat zich — net als ik — nadrukkelijk van dit soort zaken distantieert? Maar 
je weet het niet, hij had het laatst zelf over “opknopen”:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1378/agenda-2009-demmink-westenberg-pillen.html

11.  RuudHarmsen 

11 Jan 2009 om 12:34 

Wieteke, 11 Jan 2009 om 00:39 
=== 
Ik hoop dat Frank even een ander kleurtje mbt zijn letterkeuze neemt. Lichtblauw, zo blijkt, is zeer moeilijk te 
lezen. 
/=== 
Is uitschakelbaar. Even klikken op “Show in normal design” rechtsboven.

12.  tess 

11 Jan 2009 om 13:40 

Micha Kat: 
=== 
Op de site van Stan de Jong meldde inzender ‘Helder’ over Peter R. de Vries (ook SBS) […] 
/===

Dezelfde inzender ‘Helder’ die een dag later oproept tot grof fysiek geweld (”loden pijp”) tegen 
Demmink en ook tegen Peter R. de Vries.

http://www.standejong.nl/2008/11/05/waarom-wordt-joris-demmink-niet-vervolgd/#comment_5388

Ik mag hopen dat webmaster Micha Kat zich — net als ik — nadrukkelijk van dit soort zaken 
distantieert? Maar je weet het niet, hij had het laatst zelf over “opknopen”:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1378/agenda-2009-demmink-westenberg-pillen.html 
# 11 

Ik sluit mij bij de laatste twee zinnen van Ruud Harmsen aan.

13.  tess 

11 Jan 2009 om 13:45 

@ Ruud

Ik heb mij al diverse malen gestoord aan het plastische taalgebruik van de webmaster. Tegelijkertijd heb ik er 
ook enigszins begrip voor: hij staat er grotendeels alleen voor met al zijn zeker- en onzekerheden, zijn 
gevoelens van macht en onmacht en wellicht bij tijd en wijle met zijn gevoelens van angst.

Er moet heel wat testosteron door het lichaam stromen om dit zo vol te kunnen houden (minzaan en zeker 

goed bedoeld grapje :-)

14.  Wieteke 

11 Jan 2009 om 14:33 

Donkey & RuudHarmsen,

Hartelijk bedankt voor de tip. Ik heb het inmiddels kunnen lezen.

Ook ik ben toen geschrokken van de oproep tot fysiek geweld van Helder. Denk dat Helder dit meer emotioneel 
bedoeld dan daadwerkelijk. Vond het jammer dat die posting toen niet is verwijderd.

15.  Micha Kat 

11 Jan 2009 om 15:18 

Over Kees Driehuis van Zembla en hooggeplaatste pedo’s:

http://robinduck.hyves.nl/blog/18769765/
MISBRUIKT_DOOR_HOGE_MACHTHEBBER_BINNEN_JEUGD_EN_GEZIN_DEEL3/p3Eu/

Klink geloofwaardig. Tijd voor een telefoontje met Driehuis.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1402/breaking-frank-leenders-begint-hyves.html (3 of 10) [3/11/2009 2:27:31 AM]

http://www.standejong.nl/2008/11/05/waarom-wordt-joris-demmink-niet-vervolgd/#comment_5388
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1378/agenda-2009-demmink-westenberg-pillen.html
http://rudhar.com/
http://tessonome.com/
http://www.standejong.nl/2008/11/05/waarom-wordt-joris-demmink-niet-vervolgd/#comment_5388
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1378/agenda-2009-demmink-westenberg-pillen.html
http://tessonome.com/
http://klokkenluideronline.nl/
http://robinduck.hyves.nl/blog/18769765/MISBRUIKT_DOOR_HOGE_MACHTHEBBER_BINNEN_JEUGD_EN_GEZIN_DEEL3/p3Eu/
http://robinduck.hyves.nl/blog/18769765/MISBRUIKT_DOOR_HOGE_MACHTHEBBER_BINNEN_JEUGD_EN_GEZIN_DEEL3/p3Eu/
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16.  Frank Black 

11 Jan 2009 om 16:42 

hetzelfde verhaal hier:

ik heb kinderporno opgerold in Amstel hotel werd geseponeerd ivm huwelijk maxima en alexander. Bewijzen 
zijn er alleen media niet. 
kan je mee bellen hierover, o, ja wie ik ben :iemand die door een derukteur van Jeugd en Gezin 7 jaar lang is 
misbruikt als jongen. 
Daarnaast heb ik een stichting weten op te richten Schouder aan Schouder. En kinderporno opgelord in 
sexshops bij peter jan rens, en ach voor recept hoef je het niet te doen. Maar heb wel je hulp nodig ( want ik 
leef maar even)en zonder familie.O ,ja en kinderporno in het amstel niet te vergeten, maar Eric ik heb je hulp 
nodig, waarmee komt wel in een gesprek waar ik op maar ook niet kan misgrijpen omdat jij dat soort mensen 
ook wil coricerenen. 
met vriendelijke geluk toegewenst ,en ach ik hoop dat je de moeite neem contact op te nemem met mij,en ach 
is dat niet zo zeg het meer over jouw dan over mij toch. Ik strijd ook want ik weet dat er in dit kikkerlandje 3 
rechters zijn geweest die kinderen misbruiken.Verder heb ik als slachtoffer alles gedaan wat ik kan en dat blijkt 
bij mijn uitzendingen flink naar voren te komen , maar daar later meer over 
in afwachting van U recactie verblijf ik met gepaste antwoord af gegroet, 

Robert van de luitgaarden^ 
0650800932 

Door op 08-11-2006 om 12:37 

http://www.nieuws.nl/Erik_de_Vlieger/79/partij_van_de_waarheid

zie ook http://member.wayn.com/Ropa66

http://www.wayn.com/waynphotos.html?wci=photo&photo_key=15686793

96

Er komt een landelijke stichting voor seksueel misbruikte mannen. Het initiatief is genomen door de 34-jarige 
Klaas-Jan Gerding uit Beilen die samen met Robert van de Luitgaarden uit Nagelen via de stichting andere 
lotgenoten uit hun isolement wil halen. Verder willen ze taboes rondom seksueel misbruik van mannen 
doorbreken. 

http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19960817-000149441

http://zoeken.oba.nl/?cmd=frec&itemid=|library/vubissmart-oba|835998

Een tip, hier kunt U niet meer onderuit. Ik vind dat U moet ingrijpen in ieder geval met reactie naar Belgie toe, 
anders krijgt Nederland te maken met namen en bewijzen die ik of een derde onder de aandacht zal brengen 
en, geloof mij, daar bent U niet blij mee, want ik weet heeeeeeeeeeeeel veel. Zoals de naam C. En ja dat weet 
de AIVD al. 
http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/post/6298571/marcel-vervloesem–honger-en-dorststaking–26

Robert van de luitgaarden 
van neslaan 6 
3742 ml Baarn (ja ook dat nog , lage vuursche dan maar valt onder mijn gemeente) 

Hoogachtend, 
robert van de luitgaarden 
0650800932 (al jaren bekend bij politie/justitie/aivd/media,) 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

17.  Observator 

11 Jan 2009 om 16:51 

TESS 
11 Jan 2009 om 13:45 

Tess, ik begrijp Micha maar al te goed. En zo te lezen jij ook, al is jouw ‘enigszins’ mij persoonlijk iets te 
relativerend.

Micha staat er trouwens zeer zeker NIET alleen voor. 
JIJ bent ‘met hem’ toch? 
En WIE met enige eerlijkheid, gevoel voor rechtvaardigheid, wat verstand en een beetje inzicht niet? 
Wat betreft de ‘openlijke’ strijd heb je daarin wel gelijk, en helaas dan. 
Soms denk ik: hoe kan ik die MAN (m/v) beter helpen dan door slechts mijn instemming te betuigen.

18.  Frank Black 

11 Jan 2009 om 17:01 

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat uit tien onafhankelijke, door de kroon benoemde leden. 
Ze vervullen in het dagelijks leven verschillende functies in de samenleving. 
http://www.schadefonds.nl/decommissieschadefondsgeweldsmisdrijven/

Deze ‘verzoeningsfunctie’ (soms als een aparte functie gezien) wordt ook geconstateerd door R. A. Salomons, 
VR 1978, p. 129, sprekend uit zijn ervaring als plv. lid Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven ‘Het 
smartegeld is nuttig als een soort zoengeld, om het slachtoffer weer met de maatschappij te 
verzoenen’ 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/1335/1/174_083.pdf

JALINK , D. , geboren mei 1948 ; Dhr. 
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
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Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 nov 1986 
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-06-2003 
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger 
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 
TEVENS 
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Lid 
Voorzitter Stichting Uitgeverij De Berk te Overveen 
Secretaris Bibliofiel en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad te Haarlem 
apr 1997 
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Secretaris bestuur Stichting Perspektief te Amsterdam van 19-05-2000 
Lid Adviesraad Toonkunstkantoor te Amsterdam van 01-06-1999 
Secretaris Bibliofiel/Grafisch genootschap Het Beschreven Blad te Haarlem van 01-01-1999 
Voorzitter bestuur Stichting uitgeverij De Berk te Overveen van 26-08-1994 
http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-j.htm

TAN - De SONNAVILLE M.A.F. , geboren feb 1953 ; Mw. 
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
Rechten 1977 
Raio rechtbank Den Haag 1 aug 1977 
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag & dec 1983 
Rechter rechtbank Den Haag 10 jan 1985 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991 
Vice-President rechtbank Den Haag 11 dec 1991 
NU Den Haag Rechtbank Vice-President 
TEVENS 
Onder-Voorzitter commissie Schadefonds geweldsmisdrijven 
dec 96 
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Voorzitter 
mei 2000 
TEVENS [juli 2003] 
ondervoorzitter 
Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag van 01-10-1998 
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven van 01-09-1989 tot 31-12-2000 
Voorzitter commissie schadefonds geweldsmisdrijven van 01-01-2001 tot 30-09-2001 
INFO 
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag 
http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-t.htm

De heer P.A. Schaafsma 
Functie - Geboortedatum 11-02-1941 Nevenfuncties Lid/vice-voorzitter Adviescommissie Vreemdelingenzaken 
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven Lid Bestuur Het Expertisecentrum (HEC) Lid Bestuur Ned. 
Hervormde Diakonessen Inrichting (NHDI) 
http://www.uvit.nl/jaarverslagen/mediastore/pdf/jaarverslag.pdf

HENDRIKS P.A.M , geboren apr 1941 ; Dhr. 
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
Stafmedewerker Hoevenkliniek 1 nov 1970 
Kabinetschef Procureur-Generaal Hof Arnhem 1 apr 1975 
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1977 
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 aug 1978 
Rechter rechtbank Den Bosch 18 mei 1992 
Raadsheer Hof Den Bosch 14 mrt 1986 
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 7 mrt 1991 
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 21 mei 1991 
Ontslag 010197 
Vice-President Hof Den Bosch 1 sep 1992 
Coördinerend vice-President Hof Den Bosch 19 jan 1998 
NU Den Bosch Hof Coördinerend Vice-President 
TEVENS 
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering 
Lid examencommissie strafrecht S-opleiding SSR 
Lid Raad van Toezicht Ned. Filmkeuring te Rijswijk 
Voorzitter Stichting Brabant Consult Prof. begeleidingsensemble 
Voorzitter Stichting Anak Terlantar ondersteuning weeshuis 
TEVENS [september 2003] 
Lid CALRM Commissie aantrekken leden Rechterlijke Macht van 01-02-2001 
Voorzitter Stichting Anak Terlantar (ondersteuning van Indonesisch weeshuis) en andere kinderprojecten te den 
bosch van 01-03-1996 
Lid Raad van Toezicht H. van der Hoevenkliniek te Utrecht van 01-01-1996 
Plv. lid schadefonds geweldsmisdrijven te rijswijk van 01-05-2003 
http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-h.htm

HOOGH B. de , geboren apr 1935 
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
Juridisch Medewerker Chr.Nat.Vakverbond in Nederland 1963 
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht ; Raio 1 mrt 
1968 
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jul 1968 
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1970 
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 feb 1971 
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1973 
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 22 dec 1976 
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 25 sep 1978 
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 14 dec 1981 
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1997 
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 
NU Den Haag Parket Advocaat-Generaal 
TEVENS 
Voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te Den Haag 
Lid Bestuur van de AS Talmastichting en van de Stichting Talma Beheer te Veenwouden 
TEVENS [juni 2003] en [september 2003] 
Bestuurslid A.S. Talmastichting te Veenwouden 01-01-1983 
@OPM 
OM en [RM tegelijkertijd. Vreemd. 
http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-h.htm
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19.  Observator 

11 Jan 2009 om 17:10 

Frank Black, laatste verzoek: maak het niet zo ‘lang’ en specifiek voor de burger.

Als je wilt dat deze site enige impact heeft, zorg er dan voor dat men niet afhaakt door je uitvoerigheid. Nuttig 
hoor, maar niet om medestanders te verwerven. Of is dát je intentie?

Je bent toch hopelijk niet uit op de titel ‘Beste informatievoorziener van deze site’? Want in dat geval gaan jouw 
persoonlijke belangen boven het onderwerp-belang. Wat volgens mij niet helemaal de bedoeling is van Micha 
Kat.

20.  Frank Black 

11 Jan 2009 om 17:13 

De functie ‘Lid’ van ‘Schadefonds Geweldsmisdrijven’ wordt vervuld door: 

mr. drs. P.W.G. de Beer 
drs. P.J. Brunner 
mr. J.H. Gombert 
mr. P.A.M. Hendriks 
mw. drs. E.M. Hubers 
mr. G.D. Noordijk 
mw. mr. M.D.J. van Reenen-Stroebel 
mw. mr. B. van Roon 
mr. P.A. Schaafsma 

De functie ‘Voorzitter’ van ‘Schadefonds Geweldsmisdrijven’ wordt vervuld door: 

mr. J.P.G. Poell 

De functie ‘Secretaris’ van ‘Schadefonds Geweldsmisdrijven’ wordt vervuld door: 

mr. G.M. Zuur 

http://almanak.overheid.nl/13315/Lid/ 
http://almanak.overheid.nl/13325/Voorzitter/ 
http://almanak.overheid.nl/13327/Secretaris/

PostadresPostbus 1947, 2280 DX Rijswijk 
Telefoon (070)4142000 
Fax(070) 414 20 01 
Internet http://www.schadefonds.nl 
E-mailinfo@schadefonds.nl 
Ingesteld bij wet (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) van 26 juni 1975 (Stb. nr. 382), laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van 29 juli 1994 (Stb. nr. 587).

TAAK 
Uitkeringen doen aan slachtoffers van geweldmisdrijven wegens letsel c.q. overlijdensschade.

http://almanak.overheid.nl/13314.html

21.  Frank Black 

11 Jan 2009 om 17:21 

KLACHT tegen : 
de rechtbank te Den Haag 
rechter van de rechtbank te Den Haag Mw. Mr. M.D.J. Reenen-Stroebel 
President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis 
http://www.pj-design.nl/burhoven/bur-pghr1.htm

22.  Observator 

11 Jan 2009 om 17:37 

Volgens mij, Frank Black, ben je bewust deze site aan het verzieken om te voorkomen dat ook ‘gewone’ 
Nederlanders met rechtsgevoel ervan kennis nemen.

Micha, Frank moge belangrijk zijn voor onderzoeks-mensen zoals jij, voor de impact van je site is hij een 
moordenaar. Bewust zelfs, want hij weigert in te zien waar hij mee bezig is. Of heb ik te maken met een nogal 
domme feitjeszoeker?

23.  RuudHarmsen 

11 Jan 2009 om 17:51 

Micha Kat, 11 Jan 2009 om 15:18 
=== 
Klink geloofwaardig. Tijd voor een telefoontje met Driehuis. 
/=== 
Ik vind het juist nogal een warrig verhaal, helemaal niet zo geloofwaardig.

24.  Dat dan weer wel 
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11 Jan 2009 om 18:18 

http://www.telegraaf.nl/digitaal/2978623/__Ambtenaren_knoeien_weer_met_Wikipedia__.html?p=7,2

25.  RuudHarmsen 

11 Jan 2009 om 18:29 

Dat dan weer wel, 11 Jan 2009 om 18:18 

Als je het plaatje goed bekijkt, dat bij dat Telegraaf-artikel staat, zie je dat het gaat over een versie van 
honderden wijzigingen terug, van bijna een heel jaar geleden (18 januari 2008, geen tikfout). Betreffend 
vandalisme is meteen erna alweer teruggedraaid. 

Beetje vreemd toch wel dat de Telegraaf er dan nu pas opeens mee aankomt.

Nauwelijks serieus te nemen stemmingmakerij dus. Wat voor stemming men precies beoogt op te roepen is mij 
niet duidelijk.

26.  karin 

11 Jan 2009 om 18:53 

Robert van luitgaarden doet zijn verhaal op 
www.onderzoekjorisd.hyves.nl

@obsevator 
Frank lijkt wel een bot reageert niet en dropt alleen. 
advies–> doorscrollen

@Frank 
ben onder de indruk van je verzameling info, maar zie nu voor de 2e keer contact info van burgers en vraag me 
af of het wel zo netjes is om dat hier te plaatsen.

27.  Bart Bemelmans 

11 Jan 2009 om 19:02 

Stoicijns gaat Frank door met het neerplempen van volstrekt irrelevante feitjes rond volstrekt irrelevante 
personen, alsof dit soort gegevens ook maar iets zeggen over een vermeend complot.

28.  Observator 

11 Jan 2009 om 19:10 

Ik ben blij dat meer mensen zich langzamerhand aan onze overdadige Frank beginnen te ergeren. 
Is dat menneke bezig om de hoofdzaak van Micha’s onderwerpen via het figuur-achtergrond principe te 
verdoezelen voor tamelijk normale mensen als wij?

29.  Wim Heitinga 

11 Jan 2009 om 19:36 

Als LEZER van dit weblog wil ik graag Frank Black danken voor zijn meer dan interessante bijdrages. 
Blijf ze posten Frank, en trek je vooral niets aan van ‘laatste verzoeken’ van bedenkelijke types 11 Jan 2009 om 
17:10. 
Per slot van rekening kregen de waardevolle en persoonlijke bijdrages van Juriste hier laatst ook mee te maken. 
Wie niet geïnteresseerd is kan gewoon doorscrollen!

Verder onderschrijf ik, net als Tess 11 Jan 2009 om 13:40, de comments van Ruud Harmsen 11 Jan 2009 om 
12:31. 
In de strijd om rechtvaardigheid dienen alle bedreigingen met geweld afgekeurd te worden.

30.  Dat dan weer wel 
11 Jan 2009 om 22:18 

@RuudHarmsen 
Telegraaf en Geen Stijl is toch een soort van samenwerkingsverband?

Dikke pret op het ministerie van Justitie, want ze mogen weer op Wikipedia! Na een bescheiden relletje in 2007 
besloot de ministerie-Joris de encyclopedie per direct DICHT te gooien voor alle ambtenaren, met het verzoek a.
u.b. weer gewoon aan het werk te gaan.

Dit bericht staat hieronder 
http://www.geenstijl.nl/

31.  tess 

12 Jan 2009 om 00:20 

@ Karin

Ben even naar de Hyvessite gegaan.Het eerste bericht van Bert kwam nogal hard aan:
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geef mij tien pedos en een ruimte van 8×8 en een ijzeren staaf,,,,,,,,,,,,,wat zal ik me 
vermaken,,,,,,,,,,oow en een assistent die het bloed wegspoelt

Ik distantieer mij hier van. 

Dan nog een filmtip:

The Bank Job: based on a true story.

Dan begrijp je iets meer waarom iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt!!!

32.  tess 

12 Jan 2009 om 00:26 

Ik begrijp eerlijk gezegd ook niet waarom uitspraken zoals gedaan door Bert blijven staan op deze hyvessite. 
Hiermee bereik je alleen maar het tegendeel. Mensen op eventuele cruciale posities distantieren zich nog meer 
van alles. Althans je maakt ze het gemakkelijker om de toch al moeilijk verteerbare materie te verdringen.

Deze Bert zegt dat hij mensen gaat molesteren met een ijzeren staaf totdat er bloed uitkomt. Dat vind hij 
heerlijk en vervolgens kan iemand die erbij staat en ernaar kijkt het bloed wegpoetsen!!!

Mensen dit kan toch echt niet!

Is er geen redactie op deze hyvessite? Zijn er geen regels?

33.  Wieteke 

12 Jan 2009 om 00:36 

@tess,

Ik heb die Hyvessite ook bezocht en ook ik vind dat dit niet kan. Het wordt op die manier een 
onverantwoordelijke site met ontoelaatbare uitingen en dat kan toch nooit de bedoeling van die site zijn. Ik heb 
geen Hyvesaccount dus ik kan dit ook niet aan de eigenaar van die site doorgeven. Misschien is het handig om 
het aan iemand te vragen die wel een Hyvesaccount heeft?

34.  donkey 

12 Jan 2009 om 08:18 

@tess en wieteke

uiteraard proberen we de hyve vrij te houden van dit soort taalgebruik! soms glipt er even iets tussendoor, de 
gedragsreels op de hyve zijn echter duidelijk! wij hebben uit principe geen joris in dienst die alle foute 
comments weghaald! Dat moeten de beheerders dus zelf doen, zoals je begrijpt zijn we niet 24/7 online.

35.  Emiel 
12 Jan 2009 om 09:52 

Deze site is langzamerhand een site voor weirdos. 
Micha kan beter andere onderwerpen aansnijden, zodat er ook weer normale mensen kunnen reageren.

Of Micha moet maar een aparte draad voor Frank Black openen.

36.  tess 

12 Jan 2009 om 10:28 

Afgelopen zondag werd het Volkskrantdebat gehouden in de Rode Hoed. Vijf oudministers debatteerden over 
het belang van een onderzoek naar de deelname van Nederland aan de oorlog met Irak. Van den Broek meent 
dat het niet aan de minister president is om te bepalen wat wij wel en niet hebben te leren uit het verleden.

De meest interessantste opmerking kwam van Van Mierlo:

Van Mierlo wijst erop dat het niet aan de minister president is om te zeggen dat het volk niet mag weten wat er 
speelt, ten behoeve van de macht. Het recht van het volk om de waarheid te weten is het oudste recht sinds de 
Franse revolutie. Het is niet het eigendom van de ministerpresident. Als iemand die onderzocht wordt zegt 
die meneer tegen de rechter ‘het is niet nodig want ik heb het niet gedaan’ is dit vreemd. En als die 
dan ook nog eens zegt: er valt niets aan het licht te brengen want ik weet dat! Dan is dat een 
schande. 

Dit gebeurt dus ook in de Demminkzaak. Demmink zegt er is niets aan de hand en dat is dus heel raar dat daar 
geen onderzoek naar komt.

Je moet dus mensen zien te verzamelen, die geen actieve functie meer hebben, dus ook niet hun baan kunnen 
verliezen en hun nek durven uit te steken omwille van de instandhouding van vertrouwen in de rechtsspraak 
etc. Misschien oud-rechters?

37.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 10:37 

Juriste: 
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=== 
Omdat ik helemaal niets wist van pedofielen netwerken in Zuid-Limburg was ik ook naief. Mijn huisarts wees 
mij erop, dat ik zo naief was. In Zuid-Limburg is een Officier van Justitie betrokken bij pedo-netwerken. Ik 
beschik over een aantal controleerbare aanwijzingen, vanaf 2000 tot 2005, want mijn huisarts blokkeerde de 
heksenjacht. 
/===

1) Aanwijzingen of bewijzen? 
2) Ik begrijp het woordje ‘want’ hier niet. 
3) Wat heeft een huisarts te maken met eventuele vergrijpen van een officier van justitie? Dat staat toch los 
van elkaar? 
4) Als je huisarts niet bevalt, dan neem je toch een andere? 
5) Is er aangifte gedaan tegen die ovj? Zo ja, dan is het probleem weer het klassieke ‘OM beoordeelt eigen 
vergrijpen, dus seponeert’. Dan wordt het dus politiek, want die weigert dat probleem te zien.

38.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 10:46 

Wieteke: 
=== 
Ik heb die Hyvessite ook bezocht en ook ik vind dat dit niet kan. 
/===

Welke hyvessite precies en waar staan die geweldoproepende reacties? Ik zie ze niet. Mail me eventueel even 
(e-mail staat op mijn site: http://rudhar.com/about/cv.htm ).

39.  RuudHarmsen 

12 Jan 2009 om 10:48 

Donkey 
=== 
wij hebben uit principe geen joris in dienst die alle foute comments weghaald! Dat moeten de beheerders dus 
zelf doen, 
/=== 
Maar je bent toch zelf een van de beheerders?

40.  tess 

12 Jan 2009 om 11:02 

Ik wil toch nog even terugkomen op hetgeen Van Mierlo zei tijdens het Volkskrantdebat over wie er bepaalt in 
Nederland wat waarheid is en wat er wel en niet aan het licht gebracht wordt. Dit wordt hier op een dienblaadje 
aangereikt:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1119314.ece/Oud-ministers_Irak-onderzoek_nodig

41.  donkey 

12 Jan 2009 om 11:07 

@ruud

inderdaad….en die opmerking is ondertussen al weggehaald!

42.  tess 

12 Jan 2009 om 11:22 

@ donkey

dat is goed om te weten. Temeer omdat de ‘tegenpartij’ er alles aan zal doen om, als het erop aan gaat komen -
wel of geen rechtszaak- Micha Kat en ‘de zijnen’ in discrediet te brengen en dus als ongeloofwaardig te typeren.

Het lijkt mij ook heel goed om te beseffen dat je het geval JD niet te persoonlijk moet nemen. Ik bedoel 
hiermee overigens niet dat het je koud met laten. Integendeel, maar als je denkt en handelt vanuit een 
diepgewortelde overtuiging van dat onrecht aan het licht moet komen, voor het welzijn van de maatschappij 
waarin wij leven, hoef je deze overtuiging niet te gieten in grove en banale woordtyperingen. 

Succes met de site.

43.  karin 

12 Jan 2009 om 14:21 

Ik zie dat collega donkey al heeft gereageerd, helaas brengt dit onderwerp niet het verbaal fraaiste in mensen 
naar boven maar we doen er echt alles aan om onze hyve SCHOON te houden. 
Ondanks onze inzet ontsnapt wel eens iets aan onze aandacht.

Gelukkig zijn er dan nog oplettende bezoekers die ons op foute reacties wijzen. 
Onze dank daarvoor.

44.  Verbeet 
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12 Jan 2009 om 14:35 

Ik vraag mij af: is Robert van de Luitgaarden nog in leven, en zo ja, moet hij dan niet vrezen voor het ergste 
dat hem binnenkort kan overkomen? Wie weet hier iets vanaf?

Ik vraag me dat af, omdat hij op 4 oktober 2008 in een e-mail aan de koningin schrijft: 
“…. Een tip, hier kunt U niet meer onderuit. Ik vind dat U moet ingrijpen in ieder geval met reactie naar Belgie 
toe, anders krijgt Nederland te maken met namen en bewijzen die ik of een derde onder de aandacht zal 
brengen en, geloof mij, daar bent U niet blij mee, want ik weet heeeeeeeeeeeeel veel. Zoals de naam C. En ja 
dat weet de AIVD al…..”

45.  karin 

12 Jan 2009 om 14:55 

@ Verbeet 
Jazeker is Robert van Luitgaarden in leven maar hij weet drommels goed waar hij bezig is volgens mij. 
Al ben ik het met je eens dat hij met bovenstaand citaat onnodig risico neemt.

46.  donkey 

12 Jan 2009 om 17:01 

ik sta op het ogenblik in contact met robert.

hier een stukje uit onze laatste mail;

“Wel kreeg ik vernacht om kwart over een een vreemd telefoontje. Of ik niet bang was om vermoord te worden 
door de AIVD en of ik al iets van de Koningin had gehoord. En dat er andere mensen (10 stuks ) ook vermoord 
waren inverband met de zandvoorste kinderpornozaak. En ik of ik niet bang was voor wraakactie”s. voor de 
zekerheid geef ik je zijn nr door waarmee hij mij belde “0594-687069. zijn naam kreeg ik niet mee maar klonk 
wel oud en ook vreemd snachts te bellen.”

Heb het nummer opgezocht maar er word niet opgenomen 
http://www.kachelsenhaarden.nl/bedrijfsgegevens.php?haardencentrum_id=23

misschien is dit wel de beste reden om aan frank te vragen om prive info zoals tel. nummers direct aan micha 
te sturen.

47.  karin 

12 Jan 2009 om 20:13 

Waarschijnlijk een bezorgde burger Donkey 
Maar ik heb het ook al aan Frank gevraagd om GEEN info van burgers te plaatsen.

48.  karin 

13 Jan 2009 om 00:10 

Ik heb de beller getraceerd een meneer geboren 1948 die zich voor de waterschapsverkiezingen in Friesland 
kandidaat stelde namens de “”partij voor het Noorden” 
Ziet er onschuldig uit.

Naam en contactinfo bij poster bekend (Zo doe je dat Frank Black)

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Ben Rogmans: fouter dan fout, corrupt en laf
Gepubliceerd door Micha Kat 12 september, 2008 in Algemeen. 

rogmans.jpg Journalist van het jaar 2007, dat werd Ben Rogmans van De Pers. Maar de 

waarheid over deze laffe en gecorrumpeerde hielenlikker is veel minder fraai. 

Gisteren werd bekend dat de Staat der Nederlanden de zaak die was aangespannen door 

nabestaanden van slachtoffers van ‘Srebrenica’ heeft gewonnen. Houzee! Nederland is niet 

verantwoordelijk voor de dood van de heren Mustafic en Nuhanovic die werkten voor Dutchbat als 

electricien en tolk maar evenzogoed werden afgeslacht. Ook de krant van Rogmans besteedt 

aandacht aan deze overwinning. Maar wat De Pers verzwijgt is dat twee van de drie rechters in deze 

zaak werden vervangen. Kritische rechters die zich reeds hadden uitgelaten ten faveure van de 

eisers. Zij werden vervangen door meer ‘gouvernementeel denkende’ rechters. Een schande. Lees 

hier meer details over dit ingrijpen in de rechtsgang door een direct belanghebbende, de Staat. Maar 

waarom is Rogmans nu zo fout? Juist: omdat hij vorig najaar -ja, toen speelde dat al in Nederland!- 

een artikel over het vervangen van rechters door de Staat uit zijn krant hield. Rogmans destijds: “Dat 

soort dingen gebeuren in Nederland niet. Punt uit!” De gevolgen van de collaboratie van Rogmans 

zijn desastreus, want mede door zijn weigering het stuk te plaatsen heeft deze misstand geen 

aandacht gekregen waardoor de Staat geen strobreed in de weg is gelegd deze rechtsgang te 

manipuleren ten koste van de slachtoffers van de Servische soldaten en Dutchbat.

Lees hier het door Rogmans geweigerde artikel over de vervanging van rechters

Lees hier meer achtergronden over hoe fout Ben Rogmans is.

5 Reacties op “Ben Rogmans: fouter dan fout, 
corrupt en laf”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

12 Sep 2008 om 23:48 

Ik denk dat Nederland ook niet alleen aansprakelijk gesteld kan worden omdat ze in opdracht van hogerhand 
handelde. Formeel in opdracht van de VN, maar achter de schermen werden hele smerige duistere spelletjes 
gespeeld door de NAVO. Nederland is deels verantwoordelijk, NAVO volledig.

2.  AIRVD 

13 Sep 2008 om 00:25 

Projectontwikkelaars als Chipshol zijn grote criminelen. Land kopen met de bedoeling het door te verkopen, 
voor belachelijke prijzen, aan overheden. Ze eiste 96 miljoen euro van de belastingbetalers. Stel dat die 
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rechters connecties hadden met Chipshol of steekpenningen hebben aangenomen.

3.  Juriste 

16 Sep 2008 om 19:39 

Ik maakte zelf mee dat de medische tuchtrechters werden gewisseld, nadat ik contact had gelegd met prof. mr 
van Wijmen, hoogleraar Gezondheidsrecht. Ik had via email contact met deze hoogleraar, omdat hij gastdocent 
was in een post-academische opleiding die ik volgde op dat moment. Zijn college ging over het medische 
tuchtrecht. 
Ik vroeg hem na het college om zijn e-mail adres. Per e-mail verzocht ik hem om als deskundige ter zitting te 
fungeren, omdat ik een uitnodiging had voor een zitting in Eindhoven en wel een hoogleraar gezondheidsrecht 
kon gebruiken. Daarop antwoordde prof. mr van Wijmen mij per e-mail dat hij zelf tuchtrechter is, verbonden 
aan het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven en dat hij dus niet voor mij kon optreden als deskundige. 
Vervolgens kreeg ik bericht van het Regionaal Tuchtcollege dat de samenstelling van het tuchtcollege was 
gewijzigd. Prof. mr van Wijmen werd in de nieuwe samenstelling de tuchtrechter, die mijn zaak ging 
beoordelen. Ik was nogal verbaasd over de gang van zaken, maar ik ben gewend privileges te hebben en 
verkeer altijd in de kringen van (niet-integere) bestuurders en achterkamertjespolitiek, dus ik ging er vanuit dat 
dit wel goed voor mij zou zijn. Het rare aan de zaak was dat een studiegenoot toevallig net op het uur van de 
zitting ook in Eindhoven was bij het Medisch Tuchtcollege. Deze wilde ook mee naar mijn zitting. Ik vermoed 
dat hij de zaak het verpest heeft, omdat hij bij Prof. mr van Wijmen een afstudeeronderzoek deed. Maar, het is 
dus vaak vriendjespolitiek in dergelijke zaken.

4.  tess 

16 Sep 2008 om 19:57 

Vriendjespolitiek is aan de orde van de dag. Ik zou willen poneren: vriendjespolitiek is decorum!

5.  Micha Kat 

20 Sep 2008 om 16:32 

Van de site De Nieuwe Reporter een nieuw bewijs voor de gecorrumpeerdheid van Rogmans en De Pers:

“Niet weer De Pers!” 
De begeleidend docenten concludeerden dat de neiging groot is artikelen bij de kop te nemen uit dagbladen. 
Daar immers kun je feiten nog eens herlezen en nog een derde keer doornemen, voordat je ontdekt dat er iets 
vreemds aan de hand is. Bij radio en tv is dat soms wat lastiger. 
Binnen de groep dagbladen waren het vooral de gratis kranten die vrachten onderzoeksmateriaal aandroegen. 
Zelfs in zo’n mate, dat de factcheckers in de derde week riepen: “Nee he, alsjeblieft niet weer De Pers!” Het 
bleek lastig om het vizier wat te richten op tijdschriften en audiovisuele media.

Overigens bleken er voldoende onderwerpen om uit te zoeken. Sterker: er zijn nogal wat kwesties wegens 
tijdnood blijven liggen. Zoals die enquête waaruit zou blijken dat een meerderheid van de Nederlanders er 
voorstander van is dat er in Uruzgan wordt ‘doorgevochten’. De enquête blijkt afkomstig van het German 
Marshall Fund, een organisatie om het ‘Atlantisch denken’ te promoten. Is dat een betrouwbare bron (Nogal wat 
bestuuders van deze organisatie zouden een relatie hebben met de CIA)? Temeer omdat uit andere enquêtes 
een heel andere mening van Nederlanders blijkt. Wie het eens wil proberen, mag zich uitgenodigd voelen deze 
zaak op te pakken.
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« De Telegraaf-pedofielentest! Meten en weten! Fortis ontkent kindermisbruik Lippens niet! »

Het bewijs: De Telegraaf is een pedo-krant!
Gepubliceerd door Micha Kat 4 september, 2008 in Algemeen. 

erectie.jpg Deze reactie komt rechtstreeks van de site van De Telegraaf (waarschijnlijk 

‘doorgelaten’ door iemand die onze zaak stiekem steunt, een ‘verzetsman’ bij de 

pedofielen-krant) en bewijst dan men op de Basisweg de belangen dient van de pedofielen-mafia van 

Joris Demmink en consorten:

Belachelijk. Alle reacties die verwijzen naar pedofielen binnen justitie worden verwijderd. MOETEN wij 

van de Telegraaf soms denken dat dit soort dingen binnen JUSTITIE niet voor komen? Wij moeten 

dus wel bang zijn voor onze buurman, maar moeten geloven dat wij niets te vrezen hebben van 

Justitie. De Telegraaf, heeft een bepaalde reputatie, die maken ze opnieuw waar. 

Tsja, schaammevoor NL | 09:32 | 04.09.08 Δ Ik heb een klacht over deze reactie

De Telegraaf is geheel teruggekeerd naar de duistere jaren van dienstbaarheid aan het fascisme. Nu 

begrijpen we ook waarom ze uw webmaster daar met geen mogelijkheid in dienst konden nemen: hij 

had de smerige pedofiele beestenbende en seksuele geperverteerdheid binnen de redactie van De 

Telegraaf die hij deels met eigen ogen heeft mogen aanschouwen genadeloos blootgelegd!

35 Reacties op “Het bewijs: De Telegraaf is een 
pedo-krant!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Marthijn Uittenbogaard 

4 Sep 2008 om 15:29 

De Telegraaf is geen pedofielenkrant. Geen pedofiel is het ooit gelukt een ingezonden brief geplaatst te krijgen 
in De Telegraaf. 
Ook verketteren ze bewust, net als deze site dat doet, alle pedofielen. Ook nimmer aandacht voor niet 
schadelijke pedorelaties terwijl die er toch massaal zijn.

Zie hier een bewijs:

Baurmann onderzocht alle 8.058 aangiften wegens ontucht met kinderen in de Duitse deelstaat Neder-Saksen. 
Eerst zond hij alle ’slachtoffers’, meer meisjes dan jongens, een vragenlijst toe, daarna koos hij er op toeval 
112 uit voor een nader onderzoek met diepte-interviews, tests en zo meer. Tenslotte vergeleek hij de gevallen 
waarin het wel en waarin het niet tot een veroordeling was gekomen. Hij zocht naar de beleving en naar 
eventuele schade van de ’slachtoffers’. Het laatste woord staat hier tussen aanhalingstekens omdat hij die 
nauwelijks vond in de eigen beleving van de jongelui.

* Geen van de jongens voelde zich slachtoffer of merkte iets van schade.

* Bij de meisjes vond hij:

o 48% zonder schade, 
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Het bewijs: De Telegraaf is een pedo-krant! at Klokkenluideronline

o 18% met lichte schade, 
o 34% met echte schade, het laatste bijna steeds na geslachtsgemeenschap met oudere meisjes.

Kijkend naar wat er nu gebeurd was, vond hij:

* voor 57% onschadelijke licht-seksuele contacten; in deze groep zaten alle jongens, 
* voor 12% vond hij licht-schadelijke verdergaande contacten alleen bij meisjes, 
* voor 34% vond hij de schadelijke echt-seksuele contacten voornamelijk bij oudere meisjes.

[…] Hij concludeerde dat de termen ’schade’ en ’slachtoffer’ dus niet correct zijn in de meerderheid van de 
gevallen. Ja, hij vond wel zoiets en noemde dit ’secundaire schade of slachtofferschap’, d.w.z.: er waren 
problemen, niet door het contact zelf maar door het justitieel ingrijpen daarna. 
[…] 
Rind en zijn team vond 4% blijvende schade - alleen bij meisjes. Dit was meta-onderzoek, onderzoek van 
onderzoek, waarin de mensen zelf gevraagd was wat ze ervan vonden. 
bron: http://www.martijn.org/info/2008_002.html

Geen schade bij jongens en bij meisjes vooral secundaire schade. Oftewel we moeten politie-agenten en 
journalisten juist gaan vervolgen voor schade. Journalisten zoals Kat misschien? 
De Telegraaf is een goebbelskrant net zoals zo goed als alle massa-media manipuleren. Vandaar dat ze bang 
zijn voor mensen zoals mij. Recent geband op Elsevier. Ik reageerde op een column van die Iraniër, dat 
homoseks tot begin jaren 1970 in West-Duitsland strafbaar was. Hij leek tegen alle wetsovertredingen te zijn in 
die column. Blijkbaar ben ik te kritisch. Kan zo’n goebbelsblaadje niet tegen. Met aan het hoofd een homo die 
beter zou moeten weten daar zij tot voor kort monddood waren met alle gevolgen van dien (verkettering en 
haat).

2.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 15:38 

Die cijfers zeggen helemaal niks. Je gaat compleet voorbij aan de emotionele schade die onbetaalbaar is. 
Getekend voor het leven zijn die kinderen. Trauma’s en allerlei geestelijke stoornissen kunnen daardoor 
ontstaan. Zoals bij jou het geval is want je bent ongetwijfeld zelf een slachtoffer geweest.

3.  Barbelo Perfect Glory 

4 Sep 2008 om 17:27 

@ Marthijn, leuk onderzoek wat je opschrijft. Ik heb ook even gekeken op je site als ik door klik op je naam en 
zag in het volgende document van 2005 –Positionering en de noodzaak van de PNVD, het volgende, 
“”Ook een groot bezwaar is dat het volk vaak simplistisch denkt daar ze niet alle ter zake doende en 
beschikbare gegevens hebben plus zich lang niet overal in verdiepen, wat overigens logisch is.”" 
Maar voor de hele context gelieve het hele stuk te lezen.

Maar wat verwacht je eigenlijk van een samenleving. Er een hele grote groep pedo´s in de wereld aanwezig dat 
is wel duidelijk, maar hoe ver verwacht je daar het begrip voor dan?

Ik zal je mijn mening algemeen geven. 
Sexueel verkeer is natuurlijk tussen mensen, veelal man-vrouw, en in deze eeuw ook man-man en vrouw-
vrouw. Het natuurlijke is dat mensen zich verbonden met elkaar voelen, gezamelijke plannen en ideeen 
hebben, daardoor een wens hebben om samen te zijn en sexuele interactie hebben. Liefde en sex gaan dan 
samen. En sex is dan niet de emotie als die van een orgasme van 30 seconden.

Kinderen worden geboren. Het enigste wat veilig voor hen is de ouders en eventueel familie en bekenden. In 
het groei proces gaan ze naar school, vakantie en zo gaan ze de wereld zien en begrijpen. 
Een kind in een volle winkelstraat die zijn ouders kwijt is zal volledig in paniek raken, omdat ze geen enkele 
weet of vertrouwen hebben, hoe zich te redden zonder deze ouders.

Een pedo zal de woorden liefde en binding met een kind ook gebruiken maar ik zie dat als manipulatie van de 
positie van het kind. 
Het hele leven van een kind is gebasseerd op vertrouwen vinden, en zo om zich zelfstandig te manouvreren in 
de huidige maatschappij.

Vertrouwen hebben en krijgen van een kind is al heel wat. Als mensen naar het kind kijken door de ogen en 
wens van intimiteit of sexuele interactie met het kind is er iets volledig mis met die gedachte.

Het is een totale inbreuk op het kind. Er is een hele grote groep op de planeet die deze gevoelens wel hebben 
en het niet begrijpen dat anderen daar geen begrip voor hebben.

Ik zie het als een virus, want waarom leer je een kind niet vissen of hutten bouwen of computer les of wat dan 
ook. Maar dan wel zonder een gedachte of gevoelens van enige vorm van sexueel of intiem contact met het 
kind. 
Als je dat niet kunt is het een virus en ben jij en die hele groep een gevaar voor de samenleving.

Hoeveel begrip verwacht dat ik zal hebben als je de kindern van mijn zus speels benaderd en je eigen 
gevoelens en emoties op botviert. 
Ok al zijn pedo´s slachtoffer in hun eiegn leven. Het gaat om het gedrag en die verslavende gedachten en 
gevoelens.

Een samenleving met alle groepen samen, hebben wetten afgesproken om met elkaar om te gaan. Hier hebben 
we dus een leeftijdsgrens voor het verslavende gedrag. 
Als slot valt van de pedo`s vaak op dat ze zich zelf centraal stellen endaarmee ook hun eigen problemen en 
gevoelens, en voelen ze zich onbegrepen in de grote maatschappij.

Nou helaas dan voor die pedo groep, je bent in de verkeerde tijd geboren, en als je het niet aan staat kom je 
toch een andere keer terug.

4.  M. 
4 Sep 2008 om 17:30 
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de Telegraaf verkettert ‘kleine pedofielen’, om juist de ‘groten’ uit de wind te houden, zoals al vaak terecht is 
opgemerkt.

En om het volk de indruk te geven dat pedo’s wel degelijk worden aangepakt..

5.  klaaz 

4 Sep 2008 om 20:14 

Hallo. 
Ik ben nieuw hier maar volg de zaak al een tijdje nauwlettend, dus besloot me nu toch maar eens te registreren.
Ik wil ff reageren op de reactie van AIRVD:.

“Die cijfers zeggen helemaal niks. Je gaat compleet voorbij aan de emotionele schade die onbetaalbaar is. 
Getekend voor het leven zijn die kinderen. Trauma’s en allerlei geestelijke stoornissen kunnen daardoor 
ontstaan. Zoals bij jou het geval is want je bent ongetwijfeld zelf een slachtoffer geweest”.

Met die schade valt prima te leven maar zoals elke ingrijpende ervaring zal het een mens zeker tekenen. De 
ene persoon heeft daar meer hinder van in zijn ontwikkeling dan de andere. Ik vind het wat kort door de bocht 
van je om te stellen dat Marthijn een slachtoffer van pedofilie zou moeten zijn en vooral niet erg netjes om dat 
zo neer te pennen.

Dat de telegraaf in handen is van mensen met een dubieuze agenda staat bij mij buiten kijf overigens.

6.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 20:44 

Het gaat mij niet eens om pedofilie of dat nou schadelijk is of niet. Het gaat mij om het sadisme en het 
machtsmisbruik. En de gehele ziekelijke structuur daarachter van mensen zoals Lippens, Davignon etc. Die 
straffeloos de meest zieke dingen uithalen zoals lustmoorden en jacht op kinderen. 

Wat betreft pedofilie is er voor mij wel een grens die de natuur ook trekt. Namelijk de leeftijd dat meisjes 
vruchtbaar worden. In principe kan er daarna voortplanting plaats vinden. Dat is de natuur en daar is m.i. niks 
mis mee. Ook een meisje ontwikkelt gevoelens en hormonen op zo’n leeftijd en wilt experimenteren. Een 
meisje/jongen zal echter meestal de voorkeur geven aan een partner van dezelfde leeftijd. Om bijvoorbeeld 
overmacht en msibruik te voorkomen. 
Maar er bestaat ook nog zoiets als pedofilie met nog jongere kinderen en zelfs baby’s. En dat is buiten alle 
discussie compleet gestoord.

7.  klaaz 

4 Sep 2008 om 20:52 

Absoluut mee eens, daarom wou ik ook graag dat je die post van eerst nog ff wat kwam verduidelijken. Je 
stond er wat ” apart” op. Ik vind het logisch dat mensen zich druk maken om deze misstanden, maar helaas 
merk ik in mijn omgeving dat mensen het hier liever niet over hebben. Het is te groot voor ze denk ik, het 
vertrouwde wereldje valt weg… Dat is beangstigend blijkbaar.

8.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 22:52 

De TELEVAAG huldigt al sinds 1940 het standpunt: wiens brood men eet, diens taal men spreekt, dus: business 
as usual

9.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 23:10 

Ik kan me herinneren dat Pamela Hemelrijk indertijd in het AD ook iets TE radicaal werd over de verguizing en 
demonisering van Pim Fortuyn en werd “weggejorist” 
2 weken later werd hij vermoord in het mediapark. 
Main Stream Media hebben belangen die VOORKOMEN dat MEN wordt geconfronteerd met het ECHTE NIEUWS. 
Het ECHTE NIEUWS is objectief, kritisch naar iedereen, zelfs naar zich zelf en laat zich NOOIT manipuleren of 
dicteren en is VOLSTREKT ONAFHANKELIJK….. 
Probeer dat etiket maar eens te plakken op een krant, TV programma, of welk ander commercieel medium dan 
ook. 
Het recente gelul over linkse berichtgeving is dan ook precies wat het is: GELUL. 
ER behoort geen linkse, noch rechtse of een überhaupt, op wat dan ook georiënteerde berichtgeving te bestaan. 
Berichtgeving (journalistiek) is berichtgeving….period. 
Meningen, overtuigingen, religies, voorkeur, politieke kleur, of andere vormen van partijdigheid liggen op 
ramkoers met goede Journalistiek. 
Wat men wil weten, dient centraal te staan. De lezer interpreteert, niet de boodschapper.

10.  tess 

5 Sep 2008 om 10:02 

De familie Van Puijenbroek uit Goirle bezit meer dan 30% van de aandelen van de Telegraaf Media Groep, die 
niet alleen de dagbladen De Telegraaf en Sp!ts exploiteert, maar ook belangen heeft in SBS Broadcasting, de 
Sky Radio Groep en het persbureau ANP (28,4% sinds 2001). Verder bezit de familie een textielfabriek met 
vestigingen in o.a. Goirle en Tunesië en een landgoed in Hilvarenbeek: “Gorp en Rovert”.

De familie Van Puijenbroek heette rond 1700 Van Puijmbroeck, en zou oorspronkelijk uit Sint-Niklaas komen en 
zich via Loon op Zand en Waalwijk in Goirle hebben gevestigd. De familie viel daar uiteen in drie takken: 
fabrikanten, boeren, en textielarbeiders. De stamvader van de fabrikanten-tak is Adriaan van Puijenbroek, die 
rond 1850 tot de ‘notabelste ingezetenen’ van Goirle wordt gerekend. Zijn zoon Hendrik richt in 1865 de 
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“Textielfabrieken H. van Puijenbroek” op (tegenwoordig bekend onder de naam HaVeP). In 1900 komt de zoon 
van Hendrik, Adriaan, in de Provinciale Staten. Hij is daar één van de krachten voor het aanleggen van een 
klinkerweg en een spoorlijn naar Goirle, en een gasfabriek in het dorp.

In 1908 stapt de firma Van Puijenbroek over op stoomweverij, ontslaat 150 handwevers en ontketent zo een 
‘textieloorlog’: een vijf maanden durende staking. Priester Alfons Ariëns weet de staking door bemiddeling te 
beëindigen.

De Leidse jurist Max Steenberghe, lid van de rooms-katholieke Staatspartij (RKSP), is het eerste lid van de 
directie buiten de familie. In 1934 wordt Steenberghe minister van Economische Zaken in het Kabinet-Colijn II. 
Hij haalt in Den Haag defensieorders binnen voor de fabriek.

In een brochure over de firma uit 1990 staat: ‘Voor het Nederlandse leger is Van Puijenbroek al sinds 1925 een 
vaste leverancier.’

In 2001 zette het maandblad Quote de familie op plaats 42 in de Quote 500, met een geschat vermogen van 
317 miljoen euro. Een jaar eerder bezat de familie nog voor 450 miljoen; goed voor een 26ste plaats. In de 
Quote 500 van 2004 kwam de familie niet meer in de top 50 voor.

Bron Wikipedia.

11.  Morkhoven 

6 Sep 2008 om 10:21 

De hersenspoeling door persagentschappen en mediagroepen

Wie één krant heeft gelezen, heeft soms de indruk dat hij ze allemaal heeft gelezen. Dat komt omdat de 
krantenredacties en de mediagroepen waarvan zij afhangen, enkel de Belga- of ANP-berichtjes overnemen. 

Als Marcel Vervloesem door zijn honger- en dorststaking en het weigeren van zijn medicatie voor zijn hart-, 
suikerziekte en kanker, eerstdaags zou overlijden, dan zullen er in heel wat kranten weer dezelfde Belga- of 
ANP-berichtjes staan waarin enkel over de ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem zal worden gesproken. 

De door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van ontlastende documenten uit het strafdossier 
van Marcel Vervloesem op het gerechtshof in Turnhout, de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde 
diefstallen van de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep in Antwerpen, het feit dat 
justitieminister Vandeurzen geen onderzoek heeft bevolen in deze diefstallen, de leugendetectortest die uitwees 
dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak, de medische attesten die bewezen dat Marcel Vervloesem in 2005 
impotent was en dus geen minderjarigen kon verkrachten, de 30 processen-verbaals met zedenfeiten op 
kinderen en minderjarigen van Victor V. (de man die zijn jeugdige vrienden tegen betaling een verhaal liet 
vertellen om Marcel Vervloesem te kunnen aanklagen), de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 
slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit geidentificeerd werden, de tientallen 
kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en 
vervolgd werden enzovoorts enzovoorts, zullen worden verzwegen. 

Na korte tijd zal niemand zich nog kunnen herinneren dat men Marcel Vervloesem de dood injaagde om de 
kinderpornozaak Zandvoort en al die andere zaken in de doofpot te kunnen steken. 

Zo werkt ons democratisch systeem nu éénmaal.

In bijlage het Belga-ANP-berichtje in De Telegraaf waarbij de redactie van De Telegraaf een foto van in 1998 
plaatste met als commentaar: ‘Marcel Vervloesem tijdens zijn arrestatie’ 

———

De Telegraaf, wo 3 sep 2008, 22:30 

Marcel Vervloesem naar gevangenis 

BRUSSEL - De Belg Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die in februari van dit jaar vier jaar 
cel kreeg voor kindermisbruik, moet zich vrijdag bij de gevangenis van Turnhout melden. 

(Marcel Vervloesem tijdens zijn arrestatie 
Foto: Peter Vanderveken) 

Vervloesem dreigt met een honger- en drinkstaking, meldde een medewerker van de door de veroordeelde 
opgerichte Werkgroep Morkhoven. De groep zegt te strijden tegen kinderporno. 
Vervloesem beweert dat er een complot tegen hem is gesmeed. Hij ging in beroep, maar dat werd verworpen. 
Vervloesem kondigde aan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

12.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Sep 2008 om 16:37 

@ Barbelo Perfect Glory

Jij verheerlijkt het gezin als zijnde een veilige plek voor kinderen. Ik ben zeer tegen het gezin. Het is een 
fascistisch systeem in het klein. Het leidt tot geweld en oorlog. Daar is het ook voor bedoeld.

— 
Hier een citaat waar ik me goed in kan vinden uit een pas verschenen boek:

Het gezin is de plaats waar mensen hun meest gevoelige ontwikkelingsperiode doormaken en waar ze de 
grondpatronen van gedrag aanleren, die tot veel goeds maar ook tot politieke ideologieën, oorlog en geweld 
leiden. Het gezin is de bakermat van godsgeloof en andere levensovertuigingen. Gehoorzaamheid, angst voor 
straf, verticaal denken en het streven naar macht, afkeer van vreemden en anderen, het zijn 
gedragskenmerken die de meeste mensen via gezin en familie ontwikkelen en die ze later niet of slechts met 
veel moeite afleren. […]

Vanuit de samenleving als geheel gezien is het gezin eigenlijk asociaal. Het gezin van moeder en kind met 
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vader en andere gezins- en familieleden is een bijna volledig afgesloten eenheid, omgeven door een minder 
hechte kring van vaste kennissen die ‘vrienden’ genoemd worden, met daar omheen een nog lossere groep van 
sociale contacten zoals collega’s, leerlingen, patiënten. Wat daarbuiten ligt is een onbekende wereld die als 
vreemd, angstaanjagend of gevaarlijk wordt ervaren. Het is alleen maar een schijnbare tegenstrijdigheid dat 
genocide kan worden gepleegd door mensen die onder familie en vrienden als zorgzaam worden ervaren. Voor 
hun gezin doen mensen alles: knippen en buigen, liegen en bedriegen, roven en stelen, martelen en moorden. 
De familie is het wapen van de maffia en van de kerkgemeenschap, van royalty en bedrijf, het bindmiddel van 
nationalisme en vreemdelingenhaat.

bron: Uit het boek ‘Het Seksuele Systeem’ door Dik Brummel (voorzitter NVSH); Uitgeverij NVSH; augustus 
2008

Te koop bij o.a. Bol.com

13.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Sep 2008 om 16:45 

Er staat dat Dik Brummel de voorzitter van de NVSH is, maar hij is helaas vorige maand overleden. Dit ter 
informatie.

14.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Sep 2008 om 16:47 

Er staat dat Dik Brummel de voorzitter van de NVSH is, maar hij is helaas vorige maand overleden. Dit ter 
informatie.

15.  Rudolf Paul 
6 Sep 2008 om 16:58 

In het stukje hierboven kan ik me ook wel vinden, maar om nu maar ook direct pedo te worden…nou nee.

16.  tess 

7 Sep 2008 om 12:13 

@ Marthijn

zo heb ik er nog nooit naar gekeken.

17.  somber zicht 

7 Sep 2008 om 14:10 

@Marthijn Uittenbogaard 
4 Sep 2008 om 15:29 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat heroine minder schadelijk is dan een kop suiker.

Werk eens gauw een kopje bruin naar binnen, Marthijn.

18.  tess 

7 Sep 2008 om 16:57 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat heroine minder schadelijk is dan een kop suiker.

Dit lijkt me niet waar te zijn.

19.  harry van groen 

7 Sep 2008 om 17:37 

Beste Jan Morkhoven. 
Op deze site verschijnt de naam van onze ex minister van Vrom Nijpels,als dat hij pedofiel zou zijn. 
Daar kan ik niet over meepraten ,wel weet ik dat hij in het verleden in homo bars kwam. 
Ik weet wel dat hij de wet en grondwet zo heeft verkracht ,dat een zoon van een verzets held IN DE KAMER 
(onze tweede kamer dus )zei dat Thorbecke( VVD / staatsrechtgeleerde) zich in zijn graf zou omdraaien als 
deze zou weten hoe Nijpels ,en andere VVD baronnen,de wet en grondwet zou misbruiken. 
Nijpels wordt nu directeur bij de grootste familie (de Tros omroep)van Nederland ,en kan zo op de kleintjes 
passen. 
Troscompas = Telegraaf.Zo gaat dat hier in Nederland. 
Moet je de politiek uit ,er is wel een baantje te vinden bij het geheime genootschap. Youngboys netwerk

20.  tess 

7 Sep 2008 om 17:44 

Laat ik hier een ding duidelijk stellen … ik ga er in principe niet vanuit dat homo’s ook pedofielen zijn en naar 
mijn smaak wordt die link wel een beetje gelegd zo her en der!
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21.  harry van groen 

7 Sep 2008 om 17:54 

Dat is zo mevrouw tess,het gaat mij er meer om ,omdat mijn beste vriend homosexueel is ,hij mij altijd vertelt 
dat homsexuelen een hekel hebben aan mannen die eerzame huisvaders zijn ,maar stiekum ook de bossies 
intrekken met andere mannen,zo niet uit de kast komen. 
Dan vind ik buiten dit om dat incest natuurlijk ook pedofielie is ,maar dat wordt weer sterk onderbelicht. 
En hoe de heer Nijpels zijn vertrek weer heeft gebracht ,hij deed het allemaal voor zijn vrouw ,terwijl die haast 
al weer terugkomt uit de oost.

22.  tess 

7 Sep 2008 om 18:02 

Het feit dat mannen niet voor hun homoseksualiteit durven uitkomen, om wat voor reden( =gedachte) dan ook 
is geen reden om er maar vanuit te gaan dat die mannen dan ook maar gelijk pedofielen zijn,die bovendien, 
zoals het dossier Demmink doet vermoeden, de jongeren in kwestie vaak geweld aan doen en een moord hier 
en daar is ook niet uit te sluiten.

Dit gaat mij echt te ver. Je moet wel bij de zaak blijven en niet gaan fantaseren over de homo op de hoek!

23.  harry van groen 

7 Sep 2008 om 18:54 

Ik begrijp deze reactie niet ,maar een discussie hierover heb ik geen belang bij. 
Ik probeer mij altijd aan de feiten te houden ,en geef U gelijk dat je zo maar niet iedere geaardheid op één 
hoop kan gooien. 
Het gaat mij om de chantage van een ieder ,vooral in de politiek en rechtsstaat ,en dat heefthele grote 
gevolgen gehad ,zo heeft dat nog.Niemand mag boven de wet staan ,ook niet middels deze chantage. 
Daar moet je niet bij fantaseren. 
Ook vind ik dat alle geaardheden beter geaccepteerd moeten worden door de gemeenschap,maar zolang 
homosexuelen al niet voldoende geemancipeert zijn,wordt dat wel een heel moeilijke zaak ,denk ik ,zodat een 
ieder weet waar hij /of zij aan toe is ,en daar rekening mee kan houden.Al die gefrustreerdheid over en weer 
kan dan vermeden worden. 
Op de belgische teletekst lees ik dat pedofielen beter begeleid moeten worden ,als zij uit de gevangenis komen. 
Dat is al een goed begin.Verder is het niet aan de gewone burgerdat die een oplossing kan aandragen ,daar zijn 
psychologen voor nodig etc,maar een ieder mens moet een bepaalde levensgeluk kunnen krijgen ,zonder 
strafbare feiten te plegen.Verder leest U de site van mij nog maar eens rustig over.Dus verdere overdenkingen 
ga ik niet aan. 
Als U over de chantage ,met een ieder een discussie wil opzetten ,prima,maar dan bij de juiste personen ,zoals 
de politiek,Om ,rechters..,Om alle misverstanden te vermijden ,waarom gaat de politiek deze discussies uit de 
weg? DAAR moet U zijn.Maar een ieder leest deze site best wel ,maar reageren daar zijn ze te laf voor.

24.  tess 

7 Sep 2008 om 20:00 

Om alle misverstanden te vermijden ,waarom gaat de politiek deze discussies uit de weg? 

Neem nu bijvoorbeeld de samenstelling van de Nederlandse regering. Het overgrote deeel van deze mensen en 
hun achterban is wars van alles wat maar niet valt binnen de norm van de familie als hoeksteen van de 
samenleving.

Ik ben het met u eens dat er niet open gepraat wordt, behalve dan in semi opnenbare talkshows waar dr. Phills 
en anderen hun licht laten schijnen over de mens in aanleg en zijn praktische verschijningsvormen en dat 
maakt dan ook de discussie moeilijk over wat er nu wel en niet deugt aan deze verschijningsvormen.

Pedofilie is een onwensbare verschijningsvorm en moet te allen tijden ingedamd worden, net zoals poepen in 
het openbaar! Ja, zo simpel is het!

25.  Barbelo Perfect Glory 

7 Sep 2008 om 23:14 

@ Marthijn,

Je schrijft, “Jij verheerlijkt het gezin als zijnde een veilige plek voor kinderen” 

De focus zou moeten liggen op het centraal stellen van een kind en daar hoort dan een opvoeding bij, die voor 
mij op verschillende manieren ingevuld kan worden en ga het algemeen uitleggen.

@ All

Kinderen hebben of krijgen is een langdurig gegeven, en vraagt veel zorg en aandacht. 
In het algemeen zie ik het zo, 
Het begint met samensmelting van 2 celletjes, en de genen en DNA codes beginnen aan een duidelijk patroon 
te bouwen, en het proces begint om zich cellen en armpje en beentjes en een lichaam te vormen. Erg teer en 
gevoelig, en voeding en rust en zorg zijn basis begrippen. 
In een sneller overzicht zie je dan baby, kleuter, peuter, tiener/puper en volwassene. 
Het lichaam ontwikkelt zich geleidelijk, en vele hormonen spelen vanaf dag èèn daarin een grote rol.

Het verschil tussen een volwassene en een baby is natuurlijk duidelijk en erg groot. 
Leeftijd maakt dat verschil, maar ook alle mogelijk levens ervaringen, en alle mogelijk interacties van 
gedachten en gevoelens van elke seconde en op alle vlakken. 
Een kind is in ontwikkeling in alle gebieden en op alle vlakken. 
In vergelijking met een volwassene is het in een ontdekkingsfase met gevoelens, gedachten en alle ervaringen, 
en deze belevingswereld is klein maar wordt steeds groter. 
Een volwassenen is al veel verder gevorderd en heeft veel ervaringen en is een professional vergeleken met 
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een kind.

Een volwassene die gevoelens en een wens heeft, voor intiem contact, fysiek, geestelijk of andere vormen van 
samenzijn is natuurlijk normaal. 
Maar de verhouding is wel erg belangrijk. 
Een pedo richt zich in verhouding op een groep zoals een professional die precies weet hoe een doel te 
bereiken, en daar mee in verhouding erg veel ervaring heeft, en ook doelgericht te werk gaat om het doel te 
bereiken. 
Veelal zijn de gedachten vele momenten van de dag aanwezig en bij het zien van de doelgroep hebben de 
gedachten de vrije loop.

Een kind is in feite het grootste gedeelte van hun leven de underdog en zeker in vergelijking met pedo´s zijn ze 
een makkelijke prooi, en zeker wanneer bij een puber de seksuele hormonen door het lichaam beginnen te 
vliegen.

Daarom moeten kinderen ook de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen om te kunnen zijn wat ze zo uniek 
maakt, hun passie ontdekken en uit kunnen drukken in hun dingen als werk, relatie en omgeving en dat ook 
zelfstandig kunnen blijven doen.

Dat vraagt in verhouding nogal wat bescherming van de omgeving die dat zou moeten begeleiden.

In die verhouding zijn we redelijk doorgeschoten tot het punt is dat we daar niet meer echt op kunnen 
vertrouwen, dat een overheid of rechtsysteem ons daar in steunt. 
De leiders van de samenleving in gemeente, provincie, bedrijfleven en politiek zijn corrupt en chantabel 
geworden. Dat is enorm zorgelijk. 
Een politieman moet weten aan het begin van zijn studie, dat ie naar eer en geweten mag handelen, en ten alle 
tijd Moet kunnen handelen om mensen en kinderen te beschermen, tegen invloeden van puur zelfbelang, 
zelfbevrediging en emotionele afhankelijkheid. 
Een rechter moet ten alle tijden weten dat ie alles uit de kast Moet halen op het rechtsysteem te verdediging 
ipv afhankelijk en bang moet zijn van een chantabel systeem. 
De bevolking moet kunnen vertrouwen dat bij enige vorm van twijfel onderzoek gedaan wordt met de wens om 
de onderste steen boven te krijgen.

Baby´s en kinderen moeten kunnen vertrouwen op een maatschappij en samenleving die dit kostbaar koestert 
elke seconde en minuut van elke dag.

Iedereen kan het voor zich zelf invullen hoe groot of klein haar of zijn vertrouwen is.

Ik zie wel in dat mensen kunnen veranderen als de wens aanwezig is en het verslavende patroon uit het neuro-
net van de persoon is, of de persoon in een ander gedeelte van de brain gaat leven en daarmee ook in een 
ander neuronet van actie, reactie, gevoelens en gedachten, en de genen en het DNA die chemische reactie niet 
meer gaan genereren.

Ik wens al die personen veel huiswerk toe. 
Het wil daarom niet zeggen dat deze groep zielig is of in een slachtoffer rol hoeft te vallen. 
Begrip is aanwezig omdat dit gedrag nu eenmaal aanwezig is, op dit moment, in deze vorm in het huidige 
massa-bewustzijn, een stem mag gehoord worden. 
Het wil niet zeggen dat dat altijd zo geweest is, of dat dit altijd zo zou moeten zijn.

Maar geen enkel begrip voor elke vorm of gedrag van manipulatie van kinderen of baby´s in welke vorm dan 
ook, bewust of onderbewust, in elke vorm van toenadering of handeling waarvan deze kwetsbare doelgroep 
letterlijk het slachtoffer is, en dat tot een prooi is geworden, dat achtervolgd wordt door een professionele jager 
en dat moet ten alle dagen snoeihard bestreden worden.

Simon and Garfunkel “Sound of Silence” in Central Park 
http://www.youtube.com/watch?v=8Kd8xp86reY

Bright Eyes - Art Garfunkel 
http://www.youtube.com/watch?v=a502RejLz8s

26.  harry van groen 

8 Sep 2008 om 10:50 

Barbelo perfect glory 

Heel goed stukje. 
De overheid moet ook meer preventief gaan werken ,dat zal een hoop problemen kunnen opheffen. 
Op het Belgisch journaal werd gesteld dat dat al zijn vruchten zou afwerpen. 
Maar excessen ,zoals beschreven door jan Molkenhoven blijven natuurlijk uit den boze ,en dienen dan ook naar 
waarde worden bekeken,ondanks dat je dat niet kan voorstellen.

27.  tess 

8 Sep 2008 om 11:08 

@ Barbelo perfect glory

Een kind is in feite het grootste gedeelte van hun leven de underdog en zeker in vergelijking met 
pedo´s zijn ze een makkelijke prooi, en zeker wanneer bij een puber de seksuele hormonen door 
het lichaam beginnen te vliegen.

Daarom moeten kinderen ook de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen om te kunnen zijn wat ze zo 
uniek maakt, hun passie ontdekken en uit kunnen drukken in hun dingen als werk, relatie en 
omgeving en dat ook zelfstandig kunnen blijven doen.

Dat vraagt in verhouding nogal wat bescherming van de omgeving die dat zou moeten begeleiden.

Mooi en goed geschreven … en zo zou het moeten zijn. 

Dit zou als een Barbelo perfect glory stikker moet hangen in elke tram, bus,stationshal in alle 
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overheidsgebouwen en grote supermarkten, sportscholen en scholen.

Ik ga dit stukje plaatsten op mijn weblog, zo mooi en doeltreffend vind ik het. Natuurlijk met verwijzing!

Mocht je het niet willen, dan kn je mij mailen.

Groet Tess

28.  Pierre Lebon 

8 Sep 2008 om 13:50 

Ik kan mij niet herinneren (ik ben nu 60) er als kind behoefte aan te hebben gehad dat mij door volwassenen 
werd verteld waar mijn seksuele grenzen zouden liggen en wat toegestaan is en wat niet. 
Seksualiteit was voor mij al in de 6e klas van de lagere school grensloos, en dat is het nog steeds. 
Ik heb ook nooit toegestaan dat ouderen zich zouden bemoeien met wat ik lekker vond…. 
Ter verduidelijking: ik leef geheel traumavrij in de charente en ben 20 jaar gelukkig getrouwd, vader van een 
zoon en bovendien HEEL blij dat ik niet in deze tijd hoef op te groeien, waarin iedereen schijnbaar zo goed weet 
wat goed voor kinderen is en zich in het proces even vergeet af te vragen of de kinderen zelf ook nog een 
mening hebben.

“Tegen iemands zin”, “misdadig” en “geweld” zijn de enige triggers voor mijn grote betrokkenheid bij de items 
die Kat in de openbaarheid brengt en niet het gebruikelijke burgerlijke geneuzel.

Mijn franse buurmeisje “Linne” -net 12 geworden- liet zich vorige week ontvallen dat ze best een weekendje 
weg zou willen met Laurent. 
Laurent is 42, heeft een levensgrote tattoo op zijn voorhoofd, valt (helaas voor het buurmeisje) alleen op 
mannen en runt uit dierenliefde een plaatselijke kennel. 
Je wilt als ouders er niet aan, dat je dochtertje van 12 zoiets graag wil met Laurent, maar helaas pindakaas, ze 
wil het wel. 
En uiteindelijk hebben wij daar helemaal niets mee te maken. 
Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat Linne met 12 jaar een gezondere kijk op het seksuele leven heeft, dan alle 
omstanders die brullen dat zoiets pervers is. 
En in die zin ben ik het gedeeltelijk eens met de heer Marthijn huppeldepup in voorgaande postings, alhoewel ik 
vind dat zijn aanwezigheid op dit forum niet gepast is.

29.  Pierre Lebon 

8 Sep 2008 om 14:01 

ter verduidelijking: http://www.google.nl/search?hl=nl&q=marthijn uyttenbogaard&btnG=Google 
zoeken&meta=lr=lang_nl

30.  AIRVD 

8 Sep 2008 om 14:49 

@harry van groen 
De overheid kun je niet vertrouwen en die mag je dus nooit preventief laten ingrijpen. We weten inmiddels wat 
voor sadistische machtsmisbruikers daar in Den Haag zitten. Hun preventief in laten grijpen is vragen om 
rampen. Natuurlijk mogen ze beleid voeren om problemen te voorkomen, maar dat is net iets anders dan 
preventief ingrijpen.

31.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 08:24 

Telegraaf een pedokrant? 
Ach, dit pleit dan wel weer voor ze. 
Ze signaleren een eentweetje 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1885365/__Veroordeelde_rechter_bekijkt_kindermisbruik__.html

32.  AIRVD 

10 Sep 2008 om 09:13 

@ Pierre Lebon 
Heel dat clubje pedofiele downplayers is verdacht. Fokke Fernhout, zijn pedovriend Hans Crombach, Harald 
Merckelbach, Willem Wagenaar, Victor van Koppen. 
Elke zaak waaraan zij hebben meegewerkt kan weleens een doofpot zijn of een poging om een pedo medelid 
vrij te krijgen. 
Maar gelukkig schrijft de Telegraaf hier nu ook over.

33.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 18:00 

Dit heb ik op Spitsnieuws gezet als comment onder het artikel:

‘Kinderporno in de grofste vorm’ om 14u19

Grappig wel, kleine pedofiele individueeltjes worden ter lering ende vermaek publiekelijk en met veel tamtam 
aan het kruis genageld (terecht overigens) en de grote jongens zoals Demmink en The Lippens Brothers van 
Fortis en Knokke en de Bonvoisin, allemaal adel, kunnen ongestoord hun gang blijven gaan. 
Oberpedosturmführer Balin blijft zijn SG van Justitie, Joris Driepinter uit de strafrechterlijke wind houden… en 
laat met dit soort arrestaties zien dat “ze dr wat an doen” terwijl ondertussen de voor porno veroordeelde 
rechter in wordt gezet voor onderzoek naar pedopraktijken onder het credo “it takes a thief to catch a thief” 
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Hoppa…..op naar het volgende schandaal

EN….. het is blijven staan, dus?

34.  AIRVD 

19 Okt 2008 om 18:00 

En wederom een pedofiel getinte filmpje op Geenstijl. Een meisje van 10 jaar dat even in haar broek zit wordt 
bewust gefilmd. Geenstijl vindt het prachtig.

http://www.dumpert.nl/mediabase/272651/be31ee7f/snif_snif.html

1.  The child · Tessonome 

Pingback op 8 Sep 2008 om 11:14 
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