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Accountants: criminele rol bij kredietcrisis
Gepubliceerd door Micha Kat 2 oktober, 2008 in Algemeen. 

corruptie.jpg Eerst even een overzicht van Amerikaanse banken die recent failliet zijn gegaan of 

gered hebben moeten worden en de naam van de externe accountant:

Lehman Brothers: Ernst & Young (onderneming inmiddels failliet)

Goldman Sachs: PwC (onderneming in grote problemen, ombouw van investment bank naar 

gewone bank, injectie van $5 mrd. van W. Buffett)

AIG: PwC (onderneming zou failliet zijn gegaan als de Staat de zaak niet zou hebben overgenomen 

voor $85 mrd.)

Bear Stearns: Deloitte (onderneming crashte als eerste investeringsbank op Wall Street, werd met 

steun van de Staat overgenomen door JP Morgan Chase)

Merrill Lynch: Deloitte (onderneming zou failliet zijn gegaan als Bank of America geen reddingsboei 

had uitgeworpen)

Freddie Mac: PwC (onderneming zou failliet zijn gegaan als de Staat de zaak niet zou hebben 

overgenomen)

Fannie Mae: Deloitte (onderneming zou failliet zijn gegaan als de Staat de zaak niet zou hebben 

overgenomen)

Morgan Stanley: Deloitte (onderneming in grote problemen; ombouw van investment bank naar 

gewone bank, verkoop 20%-belang aan Mitsubishi UFJ; gesprekken met Wachovia over fusie; 

Chinees staatsfonds zou inspringen)

Washington Mutual: Deloitte. (onderneming ging op 25 september failliet en werd aldus het 

grootste banken-faillissement uit de Amerikaanse geschiedenis). JP Morgan Chase koopt onderdelen 

op.

Wachovia: KPMG. (Onderneming zou failliet zijn gegaan als deze niet was overgenomen door 

Citibank).

Nu zal niemand kunnen beweren dat externe accountants verantwoordelijk zijn voor het succes of het 

falen van de ondernemingen die ze controleren, al is een dergelijke redeneertrant wel steeds het 

verweer van de big-four lobby als ze worden geconfronteerd met het falen van hun ‘controle’: 

‘accountants veroorzaken geen faillissementen!’ Dit is echter compleet beside the point. Waar het om 

gaat is dat –voor zover valt na te gaan- in al deze gevallen de accountants de jaarcijfers over 2007 

steeds zonder voorbehoud hebben afgetekend waardoor naar de samenleving een compleet verkeerd 
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signaal werd afgegeven: deze banken zijn kerngezond, niets aan het handje. 

rogerdassen.jpeg Hiermee hebben de big four hun belangrijkste taak verzaakt: het richting 

samenleving communiceren van een getrouw beeld van de onderneming.

Op 15 november 2007 werd vanuit de FASB FAS 157 van kracht, de standaard die bekender is onder 

mark to market- dan wel fair value-accounting. Deze standaard was vooral ingevoerd om zogeheten 

bubbles –ondernemingen waarvan de gerapporteerde waarde in geen enkele verhouding bleek te 

staan met de werkelijke waarde zoals de dotcom-bedrijven tot 2001- te bestrijden. Inderdaad 

schreven banken bij het leeglopen van de subprime-bubble voor tientallen miljarden af. Hoewel FAS 

157 pas verplicht werd gesteld voor de waarderingen over het boekjaar 2008, waren vele banken al 

eerder begonnen met het toepassen van de standaard hetgeen resulteerde in afschrijvingen van 

tientallen miljarden dollars in de jaarrekeningen 2007. Voorbeelden: Fortis: 1,7 mrd. Euro, ABN 

Amro: 1,6 mrd., Citigroup: 18 mrd. dollar, UBS: 13,5 mrd. dollar.

De controlerende accountants hebben uit al deze afschrijvingen echter geen conclusies getrokken 

over de continuiteit van de onderneming. Sterker: ze hebben de facto impliciet verklaard –door geen 

voorbehoud te maken- dat deze continuiteit niet werd bedreigd! Dat er als er geen expliciete 

voorbehouden worden gemaakt de facto wordt uitgegaan van de continuiteit van de onderneming 

staat ook letterlijk in de wet: Titel 9 Boek 2 BW veronderstelt ten aanzien van de jaarrekening 

continuïteit van de onderneming, bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de 

zogenaamde continuïteitsveronderstelling (art. 2:384 lid 3 BW). Is die veronderstelling onjuist of aan 

gerede twijfel onderhevig dan moet dit onder mededeling van de invloed op vermogen en resultaat in 

de toelichting van de jaarrekening worden uiteengezet. We gaan ervan uit dat er in de VS een 

vergelijkbare plicht op accountants rust, dus om twijfels aan de continuiteit van de onderneming (hier 

dus: alle hierboven genoemde banken die in de maanden na de goedkeurende verklaring sneuvelden) 

expliciet op te nemen. Anders heb je toch nul komma nada aan een accountantsverklaring?

Dit schreef KPMG op 25 februari 2008 in het jaarverslag van Wachovia Corp., de meest recente 

Amerikaanse banking failure in de kredietcrisis. De bank verkocht zichzelf op 29 september –dus 

precies zeven maanden later- aan Citigroup dat will assume the first $42 billion on losses tied to 

Wachovia’s riskiest mortgages. Volgens de New York Times nam Citi Wachovia over after making a 

daring bid that pulled the deeply troubled company from the brink of collapse. KPMG in februari: We 

conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that 

we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 

are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting 

the amouts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the 

accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the 

overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our 

opinion. We also have audited, in accordance with the standards of the PCAOB, Wachovia’s internal 

control over financial reporting as of December 31, 2007, based on criteria established in Internal 

Control, Integrated Framework issued by the COSO and our report dated 25 february 2008 expressed 

an unqualified opinion on the effectiveness of the company’s internal control over financial 

reporting. Met dit statement wordt de facto een continuiteisverklaring afgegeven.

Merk op dat er bij de overname door Citibank sprake is van ‘de eerste 42 miljard’ aan verliezen 

vanuit Wachovia’s subprime-portefeuille, maar dat de bank onder toezicht van KPMG slechts enkele 

miljarden afschreef (over Q4 2007 $1,7 mrd; het totaal aan ‘officiele’ afschrijvingen stond bij de 

overname op $11,1 mrd.). Uit het gat tussen de 42 en de 11 mrd. moet welhaast de conclusie 

worden getrokken dat KPMG de boel heeft lopen bedriegen.

Maar het ergste is natuurlijk dat de markt door al die goedkeurende accountantsverklaringen zonder 

qualifications (voorbehouden) de indruk kreeg dat er niets fundamenteels aan de hand was bij al die 

banken en dus hun aandelen, rekeningen en investeringen onaangeroerd lieten tot het moment dat 

de boel in elkaar lazerde zoals gebeurde met het aandeel Wachovia dat in een jaar tijd van $54 is 
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gedaald naar $3.

Hoe ver de goedgekeurde jaarcijfers van 2007 af staan van het ‘getrouwe beeld’ blijkt ook uit de 

explosie aan nieuwe afschrijvingen direct na de presentatie van de jaarcijfers, dus vanaf say maart 

2008. UBS, samen met Citigroup de zwaarst getroffen bank ter wereld, heeft thans al $40 mrd. 

moeten afboeken. Bij de jaarcijfers 2007 was dat nog maar $13,5 miljard. De teller voor Citi staat nu 

ook op rond de $40 mrd; bij de jaarcijfers 2007 was dat nog maar $18 mrd. Het heeft er alle schijn 

van dat de banken in samenspanning met hun accountants een tijdbom hebben geplaatst die pas na 

de presentatie van de cijfers 2007 tot explosie zou komen, dit uiteraard om tijd te winnen 

waarbinnen de eigen zakken (golden parachutes) verder kunnen worden gevuld.

Hoezeer de externe accountants samenspannen met het management van de banken die ze geacht 

worden op onafhankelijke wijze te controleren komt in het geval van Wachovia en KPMG wel op zeer 

onthutsende wijze aan het licht. Want nog in 2003 deed de SEC onderzoek naar allerlei zakelijke 

banden tussen Wachovia en diens ‘onafhankelijke’ externe accountant KPMG. Tot slot valt in de lijst 

aan het begin van dit stuk natuurlijk direct de dominante rol op van Deloitte in het hele kredietcrisis-

verhaal, maar over deze boevenbende hebben we inmiddels wel genoeg gezegd.

5 Reacties op “Accountants: criminele rol bij 
kredietcrisis”
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1.  AIRVD 

2 Okt 2008 om 09:53 

Zelfs de ‘tegenkrachten’ die de kapitalistische vrije markt zouden moeten controleren werken niet. Want ook die 
tegenkrachten worden gedreven door hebzucht, egoisme en perversiteit. 
Ik neem aan dat ze simpelweg worden omgekocht. Als er overal om hun heen gestolen, geplunderd en geroofd 
wordt waarom zouden de accountants dan niet meedoen? Het hele systeem is dus verziekt, van boven tot 
onder, van links tot rechts. Het kapitalistische systeem kent geen eerlijkheid alleen hebzucht. Dat geldt 
blikkbaar ook voor accountants. 
En voor sancties hoeven de ze blijkbaar niet te vrezen.

2.  RuudHarmsen 

3 Okt 2008 om 10:53 

Conclusie: per 31 december 2007 hadden de hypotheekconstructiefondsen in de markt nog een hogere waarde 
dan nu, was de verhandelbaarheid minder aangetast dan nu kennelijk het geval is. Daarmee was een 
realistische boekwaarde ook hoger, waardoor het eigen vermogen en dus de solvabiliteit minder afgenomen 
was.

Verder speelt het onderlinge vertrouwen tussen banken een rol, kennelijk was dat toen nog minder erg 
afgenomen.

Verder wijs ik er graag op dat veel (of sommige) grote bedrijven een verschoven boekjaar hebben, zodat het 
boekjaar 2007 ook op een andere datum dan 31 december kan eindigen.

Zonder de jaarverslagen in details te bestuderen, en het historisch verloop van de diverse markten, is Micha 
Kats beschuldiging volkomen uit de lucht gegrepen. Helaas is dat bij hem wel vaker het geval. Dat is jammer, 
want het tast zijn geloofwaardigheid aan, waardoor hij door velen ook niet meer serieus genomen wordt in 
gevallen dat hij wél gelijk heeft.

Een beetje meer zorgvuldigheid en nuance zou hem sieren.

3.  RuudHarmsen 

3 Okt 2008 om 10:54 

AIRVD, 2 Okt 2008 om 09:53 

Doorgeslagen flauwekul. Je raast maar wat, zonder enige concrete kennis van zaken.

4.  E-bee 

3 Okt 2008 om 16:01 

Je kunt wel zuiver willen redeneren maar in de huidige geconstrueerde “chaos” is er geen normale 
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marktwerking meer, het systeem is kunstmatig en de crash is een designcrash. Er is geen jaarrekening van 1 
Nederlandse Gemeente te verantwoorden. Alleen maar corrupten die zich met geld bezig houden. Er verdampt 
internationaal veel geld en dat giga-gat wordt door de belastingbetaler weer gevuld. Iemand wordt daar veel 
beter van en koopt daarvan de boel weer voor een krats op. Legaal eigenaar van de hele wereld. Die iemand is 
minder dan 1% van de wereldbevolking. Die kunnen doen wat ze willen. Naar mijn mening hoef je niet zo heel 
veel concrete kennis te hebben om in te zien dat we allemaal genakt worden. Elke dag een beetje is ook een 
heleboel, dat zien we nu.

1.  9-11 was een complot en de rol van KPMG · Tessonome 

Pingback op 27 Okt 2008 om 14:03 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-dam’ in Laos? Waarom ramt mr. Jaap Smit er zo hard op los? »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1106/accountants-speelden-criminele-rol-bij-kredietcrisis.html (4 of 4) [3/11/2009 2:28:53 AM]

http://www.tessonome.com/?p=1556
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1103/drama-fortis-straks-wouter-bos-dam-in-laos.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/laosdam1.JPG

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/laosdam1.JPG [3/11/2009 2:28:55 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...1103/drama-fortis-straks-wouter-bos-dam-in-laos.html [3/11/2009 2:28:58 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?redir...1218/het-farmaceutisch-complot-9-opnieuw-kohler.html [3/11/2009 2:29:05 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/


Muller van Spyker komt nooit in de bak! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« De Rammende Rechter spreekt! Hoe fouter de rechter, hoe hoger hij stijgt »

Muller van Spyker komt nooit in de bak!
Gepubliceerd door Micha Kat 16 augustus, 2007 in Algemeen. 

muller.jpg Dat corporate en beleggend Nederland de lachwekkende incompetentie-soap bij 

Spyker Cars zo maar accepteert! Spyker begint zo langzamerhand een operette te 

worden die de Nina Brink-saga bij WorldOnline en de tulpomanie in de zevtentiende eeuw verre 

overtreft. De hoofdrolspeler: de corporate criminal Victor Muller die zijn eigen aandeelhouders tot 

twee keer toe op ongehoord grove wijze bestal door zijn eigen aandelen te lozen toen de koers nog 

rond de tien Euro schommelde (inmiddels rond de vijf), namelijk op 26 juli en eerder eind mei bij zijn 

aftreden als CEO. Als dat geen voorkennis is! Muller pakte zo een miljoen Euro mee. Lees hier een 

reconstructie van een van meest brutale (gelukkig lang niet de grootste) corporate fraudezaken van 

ons land. De belangrijkste oorzaak voor het ongekende succes van Muller bij het bezwendelen van 

zijn eigen aandeelhouders (nota bene nog zijn eigen ‘vrienden’ ook) is dat hij er door zijn grote bek in 

is geslaagd… 

…het complete establishment van financieel Nederland medeplichig te maken aan het drama dat de 

reputatie van de Nederlandse capital markets definitef om zeep lijkt te gaan helpen. Of het nu de 

dure advocaten zijn van Nauta Dutilh, Allen & Overy en Loyens & Loeff, de investeringsbankiers van 

ABN Amro Rothshild of de corrupte accountants van Deloitte: ze zitten allemaal tot over hun nek in 

het Spyker-drama. Het is een bekende strategie: bindt dure, respectabele namen aan je 

onderneming en de markt trapt overal in. Bovendien hoef je dan niet bang te zijn voor de rechter 

want die zal de ‘hoge medeplichtige heren’ en zijn eigen ‘juristenvrinden’ altijd de hand boven het 

hoofd houden. Muller had ook gemakkelijk toegang tot de heren van het grote geld door zijn eigen 

advocatenverleden bij Caron & Stevens, tegenwoording Baker & McKenzie, in grootte het tweede 

advocatenkantoor ter wereld. Overigs hebben de ‘accountants’ van Deloitte de meest kwalijke rol 

gespeeld door hun wettelijke plicht de onderneming te controleren en de markt op de hoogte te 

brengen van werkelijke stand van zaken bij Spyker op criminele wijze willens en wetens te verzaken 

en de markt te voorzien van bedrieglijke informatie terwijl de ‘controleurs’ de eigen zakken vulden 

met de vette fees. Toen het too fucking hot werd in de Spyker-kitchen zijn de ‘accountants’ van 

Deloitte als dieven in de nacht vertrokken en hebben de stinkende Spyker-boedel overgedaan aan 

Ernst & Young dat ogenblikkelijk moord en brand begon te schreeuwen over de situatie bij Spyker. 

Eerder spande Muller bij McGregor ook al samen met de ‘accountants’ van Deloitte om zijn eigen 

zakken te vullen. Victor Muller mag dan wel een corporate criminal zijn (bij McGregor ontsnapte hij 

maar tenauwernood aan strafrechterlijke vervolging) maar hij trekt aan het langste eind dankzij zijn 

bluf, de belangenverstrengelingen in de Nederlandse rechterlijke macht waarin de genoemde 

advocatenkantoren een dikke vinger in de pap hebben en het pseudo-toezicht van clubs als de AFM. 

In die zin kunnen we Muller ook dankbaar zijn: opnieuw wordt het complete falen van Nederland 

aangetoond. Victor Muller komt niet in de bak!
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1.  orca 

19 Aug 2007 om 12:28 

Dat moord en brand schreeuwen van Ernst & Young valt wel mee, bekijk de balans maar ‘ns, geaccordeerd door 
J.J.J. Sluijter van E&Y. Balanstotaaltje van €200m, waarvan aan de ene kant €103m “intangible assets” staat 
(goodwill, gebakken lucht dus, hoogstens €7-10m waard, bewijs levert Friesland Bank die die rotzooi in 
onderpand heeft, merknaam etc) en aan de andere kant €103m aan langlopende schulden (in ouwerwetse euri, 
dus echte centjes). Klopt wel meer niet aan die balans maar deze 2 itempjes zijn wel ‘t stuitendst en dit is dus 
geaccordeerd door E&Y. Deze tent is technisch failliet, al 8 maanden lang, en wordt met korte noodkredietjes op 
de been gehouden, laatstelijk weer €2m door Strongwind (beleggingsvehikel van Mol sr). In mijn bescheiden 
optiek moet d’r minstens €65m maar eerder €100m bij, ultra-subito, om lucht te krijgen. Balans en perikelen 
zijn uitgebreid besproken in de comments van Quote, oa door ondergetekende, in de periode mei-juli 2007. 
Groet,

Orca

PS Demmink heb je zo’n beetje opgegeven hè? Jammer, net nu de apotheose eraan zit te komen.
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« Joris Demmink, Hans Holthuis, Ed Nijpels…. Premier Thailand vlucht voor journalisten naar WC »

Kinderporno-activist Belgie wordt ‘geliquideerd’
Gepubliceerd door Micha Kat 6 augustus, 2008 in Algemeen. 

morkhoven.jpg Belgische justitie ruimt aktievoerder Marcel Vervloesem onder de 

stilzwijgende blik van de Belgische Koning uit de weg 

Brussel, 5.8.2008 - Het Antwerpse parket-generaal dat zich benauwd voelt door de aangroeiende 

kritiek in binnen- en buitenland omtrent de ontelbare onregelmatigheden in het strafdossier van 

Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, heeft laten weten dat zij Marcel Vervloesem zo snel mogelijk 

wil opsluiten. Het parket-generaal van Antwerpen denkt met de snelle opsluiting van Marcel 

Vervloesem waarschijnlijk te voorkomen dat de zaak voor het Europees Hof komt. Zoals men weet, 

verdwenen er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem. Ook de cd-

roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning voor onderzoek aan de 

Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, zijn spoorloos verdwenen. De 

verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd. Vervloesem die zwaar ziek is 

(hart, suikerziekte, kanker) heeft al aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag van zijn opsluiting in 

honger- en dorstaktie zal gaan.  Het is algemeen bekend dat de Belgische overheid die alles deed om 

Carine en Gino Russo, Marie Françoise-Botte, Regina Louf en Tiny Mast het zwijgen op te leggen, 

besloten heeft om Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen omdat zij daarmee hoopt de 

kinderpornozaak Zandvoort definitief in de doofpot te kunnen stoppen. 

De liquidatie van Marcel Vervloesem is de zoveelste op een rij. Ook Morkhovenmedewerkster Gina 

Bernard Pardaens en talrijke getuigen uit de zaak Dutroux werden vermoord of kwamen op één of 

andere geheimzinnige manier om het leven. Eén dezer dagen zal de Vlaamse pers waarschijnlijk 

uitpakken met een onschuldig vakantieberichtje waarin staat dat Marcel Vervloesem die zij 10 jaar 

lang als ‘kindermisbruiker’ omschreef terwijl zij met justitie over de kindermisbruiken zweeg, ‘omwille 

van zijn zelfgewilde hongeraktie in de gevangenis van Turnhout overleden is’. De mededeling van het 

Antwerpse parket-generaal komt niet geheel onverwacht. Op 1.8.2008 werden de blogs 

‘lepeededamocles’ en ‘jannettseemann’ waarop men enkele foto’s kon zien van gefolterde en 

misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort, gesloten. Ook de Open Brieven aan Zijne 

Heiligheid de Paus en de Duitse Bondskanselier Dr. Angela Merkel verdwenen daarmee van het 

Internet http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Angela%20Merkel) De -volgens een 

rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder ook baby’s) op de cd-roms van de 

kinderpornozaak Zandvoort werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en 

kindermisbruikers in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd en het gemediatiseerde proces 

tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem werd enkel gebruikt om deze kindermisbruiken in de 

doofpot te stoppen.

albert.jpg De Belgische Koning en het Belgische Koningshuis zullen de moord op Marcel 

Vervloesem (hoe moeten we het anders noemen) mee op hun geweten hebben. 
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In zijn brief van 17 april 1997 liet de Koning het volgende mededelen aan Marcel Vervloesem:

‘De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met 

aandacht kennis genomen hebben. De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van 

verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in audiëntie ontvangen. Zij volgen alle 

betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, Minister van Justitie. Hunne 

Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar 

onder meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan 

hebben contact te blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te 

voorkomen dat andere kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.’

Eerder werden dertig getuigen in de kinderporno-zaak rond Marc Dutroux die mogelijke verklaringen 

konden afleggen over kinderporno-netwerken van hooggeplaatsten eveneens geliquideerd. Hierover 

is het boek verschenen van Douglas de Coninck Dode Getuigen. Ook zijn vrijwel alle journalisten die 

het opnamen voor de X-getuigen zwaar geintimideerd waarover later wellicht meer.

23 Reacties op “Kinderporno-activist Belgie wordt 
‘geliquideerd’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

6 Aug 2008 om 22:34 

Een brief naar de Paus sturen over pedofilie is net zoiets als een brief aan Hitler met de mededeling dat joden 
vergast worden. 
Hoe dan ook; ernstige zaak dit.

2.  Ruf Nachtergaele 

6 Aug 2008 om 22:39 

de vzw Morkhoven stuurt sinds geruime tijd naar de pers en naar 
organisaties en individuele personen brieven , omzendbrieven:

ik heb die brieven ingescand en op forum gezet: 
oordeel zelf over de inhoud van die brieven.

http://x1dossier.forumup.be/viewforum.php?
f=341&mforum=x1dossier&sid=40ace9c7e2b31844e105ac996c3a4770

de eerdere brieven staan vanaf bepaald moment vermeld op de 
volgende link: 
http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=1028&mforum=x1dossier

3.  E-flee 

6 Aug 2008 om 23:06 

Als je gaat lezen wat hier echt staat dan slaat de schrik je om het hart. 88.539 slachtoffers, kinderen en babys, 
en de vele andere slachtoffers die kennelijk ten prooi zijn gevallen aan een sinister genootschap wat wordt 
afgedekt door het Antwerpse Parket Generaal en het Belgische koninklijk huis. En de mensen maar wuiven… 
Die regelrechte SADISTEN blijken te zijn en hun slachtoffers onder het genot van een kopje thee en een koekje 
nog even hun machteloosheid demonstreren. Voorzeker deze zijn ook lid van dit sinistere genootschap, wat ook 
hier te lande rondwaart. 
Aktievoerder Marcel Vervloesem wordt door deze SADISTEN intusssen onder het oog van het SADISTISCHE 
Belgische koninklijke huis kaltgestelt. Dit genootschap heeft daadwerkelijk macht blijkt ook in Nederland iedere 
keer weer. Ook daar zijn de korpsbeheerders Politie en Justitie betrokken bij het afdekken van deze pedofiele 
kindermisbruikers. 
Die genoemde slachtoffers en die cd roms met 88.539 babys en kinderen zijn maar het tipje van de ijsberg. 
Internationaal is er sprake van het transporteteren op grote schaal van kinderen en babys voor sinistere 
doeleinden door dit genootschap. En niet alleen in Europa. 
Het is onvoorstelbaar gruwelijk wat er met hun gebeurt… 
We weten ondanks het zwaar intimideren van de media, dankzij deze aktievoerders genoeg om ons thans een 
beeld te kunnen vormem wat hier aan de hand is. 
Belgie is geheel in handen gevallen van dit zeer Sinistere Genootschap en te vrezen valt voor Nederland ook. 
Uiteindelijk zijn de korpsbeheerders hier ook corrupt, sluizen grote hoeveelheden geld en drugs door en worden 
hier de afschuwelijkste zedenzaken, begaan door de elite, afgedekt en is Justitie geheel in hun handen gevallen, 
de S. G. staat zelfs zwaar onder verdenking als kinderbestijger en de amonaanbidder en ruggegraatloze 
premier zijn immer onzichtbaar en dekken hem.(figuurlijk) 
Het is voor een NORMAAL mens onmogelijk zo vaak genoemd te worden als pedofiele dader in de X-files en 
verdacht van betrokkenheid met dergelijk walgelijk gedrag als kinderkruiperijen, en Secretaris Generaal van 
Justitie zijn of topman in een bedrijf als xxxxxx. 
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Dat, kan alleen als je een zeer Sinister Genootschap achter je hebt staan. En dat is hier te lande en in Belgie al 
in voortgeschreden mate het geval, zoniet volledig. 
Dat u later nooit zegt dat u dat niet wist en dat met name voor de zogenaamde intelligentsia van Nederland, die 
denken dat zij de Vrije mening van het Volk verkondigen met hun intellectuele theorietjes over Bush en Moslims 
etc, maar hier niet over durven schrijven. 
En meteen inbinden als xxxxx een scheet laat…

4.  Ruf Nachtergaele 

10 Aug 2008 om 13:05 

“88.539 slachtoffers”

ivm de CD-Roms ,die Vervloesem ‘oorspronkelijk’ aan Procureur Bourlet bezorgde , die op zijn beurt verder 
onderzoek vroeg te doen door het parket van Turnhout ,en waarvoor Vervloesem ,als ik het goed begrepen 
heb , dan zelf door het parket van Turnhout indertijd vervolgd werd en later vrijgesproken: 
zie PV op Scribd: 
http://www.scribd.com/doc/4647275/88539-unieke-beelden-pv-100770-03 
en op: 
http://x1dossier.forumup.be/viewforum.php?f=341&mforum=x1dossier

citaat uit dat PV: 
“De totale verzameling foto’s opgeslagen op de CD-rom’s bevat 88539 unieke beelden,d.w.z. dat deze beelden 
maar één keer voorkomen”

5.  M. 
13 Aug 2008 om 14:59 

de vragen die bij mij opkomen als ik over de zandvoortzaak lees:

- hoe heeft Justitie beargumenteerd dat er ‘geen zaak’ was, is er informatie over het onderzoek vrijgegeven? 

- die ‘insiders’ die dit tegenspraken, is er bekend wie dit zijn en wat zij precies hebben gezegd? 

- die weblogs die op 1 aug jl zijn gesloten, ik mag toch aannemen dat de foto’s, het weinige nog beschikbare 
bewijsmateriaal dus, opnieuw geplaatst kunnen worden? Of zitten daar juridische consequenties aan vast?

6.  Morkhoven 

19 Aug 2008 om 21:59 

Bedankt voor het plaatsen van het bericht Mischa.

De Belgische justitie heeft Marcel Vervloesem inmiddels opgeroepen om zich op 5 september aan de gevangenis 
te melden alhoewel zij weet dat een opsluiting van de zwaar zieke Marcel Vervloesem ongetwijfeld tot zijn dood 
zal leiden.

Van zodra hij wordt opgesloten, begint Marcel met zijn dorst- en hongerstaking. Hij zal ook iedere vorm van 
medicatie en medische (dwang)behandeling weigeren. 
Dat betekent dat hij binnen de 7 dagen overleden kan zijn en de Belgische ‘elite’ het dossier Zandvoort kan 
sluiten.

Waar de cd-roms met kinderporno van de zaak Zandvoort zijn die op het hof van beroep van Antwerpen 
verdwenen nadat ze daar door de Koning voor ‘onderzoek’ waren overgemaakt, zullen we wel nooit te weten 
komen. 
Zowel justitieminister Vandeurzen (Christen-Democraten) als de Koning weigerde mijn aangetekende brieven 
van 30 mei 2008 en 6 juni 2008 terzake te beantwoorden.

Mogen we je (en de andere nederlandse klokkenluiders) vragen om zo snel mogelijk onze petitie te 
ondertekenen en deze zaak bij alle mogelijke instanties aan te kaarten ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

——————

Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem

Petitie - Pétition - Petition 
––——————————-

Gezien:

- het gemediatiseerde proces tegen Marcel Vervloesem dat op een aantal valse klachten gebaseerd was enkel 
diende om Marcel Vervloesem het zwijgen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort met de 88.539 slachtoffertjes 
op te leggen 
- men Marcel Vervloesem daarvoor 10 jaar lang als een ‘kindermisbruiker’ afschilderde 
- men hem zijn gezondheid ontnam (hartpatiënt, suikerziek, kanker die men in de gevangenis van Turnhout 
destijds vaststelde maar niet opvolgde) 
- men hem, zonder rekening te houden met zijn kritieke gezondheidstoestand, opnieuw in de gevangenis wil 
opsluiten 
- men weet dat hij in de gevangenis zal overlijden, zeker als hij daar met een dorst- en hongerstaking begint 
omdat hij vindt dat hij voldoende heeft kunnen bewijzen dat hij onschuldig is 
- justitieminister Jo Vandeurzen van al deze feiten op de hoogte is maar niets ondernam tegen de diefstallen 
van ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem 
- justitieminister Vandeurzen zelfs niet reageert op de verdwijning van de cd-roms Zandvoort op het hof van 
beroep te Antwerpen die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd enz.
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kan men gerust spreken van een vooraf beraamde moord.

Ik verzoek dan ook iederéén om de petitie mee te ondertekenen en nationale en internationale 
mensenrechtenorganisaties aan te schrijven om de moord op aktievoerder Marcel Vervloesem te voorkomen.

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gilles 
België 
Erkenningsnr. 443.439.55 
werkgroepmorkhoven@gmail.com 
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ 
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven 

Onderteken de petitie: 
Signez la pétition: 
Sign the petition: 
Leggere la petizione:

- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm 
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

7.  AIRVD 

19 Aug 2008 om 22:23 

Als ik u reactie zo lees dan is het gewoon pure marteling wat ze die man aandoen. Dat die gevaarlijke 
onmensen tot alles in staat weten we inmiddels al; martelen, lustmoorden, noem maar op. 
Ik wens de heer Marcel Vervloesem sterkte en het allerbeste iig.

P.S. Ik heb de petitie ondertekend maar weet niet of het goed is gegaan want het totale aantal stemmers is 
twee. Klopt dit? Maar twee mensen die gestemd hebben?

8.  Ruf Nachtergaele 

26 Aug 2008 om 23:15 

Op Youtube plaatste ik vandaag een uitzending van maart (of april) 
1998 waarin sprake van opzoekingen door de werkgroep Morkhoven en waarin o.a. Marcel vervloesem getuigt 
van zijn opzoekingen en bevindingen (”Filières Pédo”; TV RTBF ; Faits Divers) 
zie: 
http://nl.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg&feature=PlayList&p=F3BBF01A8D0D71A1&index=0&playnext=1

9.  Ruf Nachtergaele 

29 Aug 2008 om 11:43 

Een tweede TV-uitzending , waarin sprake van o.a. de opzoekingen 
door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven , had plaats 
in september 1998 , ook op RTBF in de reeks Faits Divers: 
Robby Van Der Plancken komt er ook uitgebreid in aan het woord. 
zie: 
http://nl.youtube.com/view_play_list?p=3E6A59506DC5D185

10.  Ruf Nachtergaele 

6 Sep 2008 om 14:51 

Gisteren is Marcel Vervloesem de gevangenis binnengegaan te Turnhout en onmiddellijk een honger-dorst 
staking en medicatiestop begonnen. 
Op volgende link kan je twee artkels vinden die in De Morgen indertijd werd geschreven: titel “Het Drama 
Marcel Vervloesem”. 
De moeite waard om die artikels vlug eens door te nemen. 
http://www.scribd.com/doc/5557394/het-drama-marcel-vervloesem

11.  Pierre Lebon 

6 Sep 2008 om 21:59 

Misschien dat dit duidelijker maakt, wat Marcel Vervloesem allemaal boven water heeft gekregen. 
Als dank daarvoor ga je in het land van Suske en Wiske achter tralies. 
Hoe beter je speurwerk, hoe nerveuzer ZE worden 
http://www.droitfondamental.eu/07-Katrien_De_Cuyper_et_le_reseau_X-Kiss-Zandvoort-GB.html

12.  Pierre Lebon 

6 Sep 2008 om 22:03 

Hier wordt duidelijk wat Vervloesem allemaal boven water heeft gekregen. In het land van Suske en Wiske ga 
je achter de tralies zodra je te dicht bij de waarheid komt 
http://www.droitfondamental.eu/07-Katrien_De_Cuyper_et_le_reseau_X-Kiss-Zandvoort-GB.html

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/916/kinderporno-activist-belgie-wordt-geliquideerd.html (4 of 7) [3/11/2009 2:30:16 AM]

mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
http://x1dossier.forumup.be/
http://nl.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg&feature=PlayList&p=F3BBF01A8D0D71A1&index=0&playnext=1
http://x1dossier.forumup.be/
http://nl.youtube.com/view_play_list?p=3E6A59506DC5D185
http://x1dossier.forumup.be/
http://www.scribd.com/doc/5557394/het-drama-marcel-vervloesem
http://www.droitfondamental.eu/07-Katrien_De_Cuyper_et_le_reseau_X-Kiss-Zandvoort-GB.html
http://www.droitfondamental.eu/07-Katrien_De_Cuyper_et_le_reseau_X-Kiss-Zandvoort-GB.html


Kinderporno-activist Belgie wordt ‘geliquideerd’ at Klokkenluideronline

13.  Pierre Lebon 

6 Sep 2008 om 22:11 

http://www.droitfondamental.eu/07-Katrien_De_Cuyper_et_le_reseau_X-Kiss-Zandvoort-GB.html

14.  Ruf Nachtergaele 

10 Sep 2008 om 11:35 

We zijn nu woensdag de 10de; vanmorgen vernam ik via een mail en via internet, en dat werd me nadien ook 
telefonisch bevestigd door de dienstdoende portier van de gevangenis te Turnhout en door de gevangenis te 
Brugge , dat Marcel Vervloesem overgebracht is naar de gevangenis te Brugge (medische afdeling). Over zijn 
medische toestand kon men me niets meedelen -vermoedelijk omwille van deontologische reden-.

15.  Morkhoven 

10 Sep 2008 om 13:11 

Aan Ruf:

Bedankt voor je berichtje. 
Dat men niets over Marcel’s medische toestand kan mededelen, kan ik begrijpen. Vermoedelijk hanteert men 
hierbij dezelfde deontologische regels als bij de diefstallen van dossiers op de belgische gerechtshoven en het 
opsluiten van de doodzieke Marcel…

16.  Morkhoven 

10 Sep 2008 om 13:20 

Hierbij nog een ongecensureerd berichtje

Een beetje persoonlijk nieuws zonder censuur

Beste Maria,

Nogmaals bedankt voor al uw werk.

We hielden gisteren een korte actie voor de gevangenis van Turnhout. 
Zie: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/post/6232991/marcel-vervloesem-honger-en-dorststaking–
dag#commentform

De Italiaanse arts en Jacqueline en ik worden met alle middelen buiten de gevangenis gehouden en mogen 
Marcel niet zien alhoewel ik 20 jaar met Marcel heb samengewerkt en Marcel mijn beste vriend is.

Vandaag is Marcel aan zijn 6de dorst- en hongerstakingsdag begonnen.

Hij werd gisteren overgebracht naar de gevangenis van Brugge maar ik weet niet of hij al in coma is geraakt.

Er is geen enkele politicus die reageert terwijl iemand die aan een hartziekte lijdt, zwaar suikerziek is, 
nierproblemen heeft en kanker heeft die in de gevangenis van Turnhout in 2005 werd vastgesteld maar niet 
werd opgevolgd, niet in de gevangenis thuishoort en België daarmee zowat alle regels van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens overtreedt.

Ik ben ervan overtuigd dat men hem uit de weg wil ruimen voor alles wat hij over de kinderpornozaak 
Zandvoort weet en voor het feit dat Marcel een spoedprocedure had laten inleiden voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens waarbij de Belgische Staat ongetwijfeld zou veroordeeld worden.

Men zit ook verveeld met het feit dat het Nederlandse college van procureurs-generaal in Den Haag Marcel 
enkele weken geleden voor een hoorzitting uitnodigde omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en daarvan een 
rapport aan het opmaken is. 
In dat rapport zou namelijk kunnen staan hoe dat de Belgische justitie belastende stukken bij de Nederlandse 
justitie heeft opgevraagd om Marcel te kunnen veroordelen. De ontlastende stukken mocht de Nederlandse 
justitie houden.

Zoals je weet deed de Belgische justitie ook de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel verdwijnen 
om hem te kunnen veroordelen. Die verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk 
bevestigd.

Ook de 7 cd-roms met kinderporno uit de Kinderpornozaak Zandvoort werden op het hof van beroep te 
Antwerpen waar de Koning ze voor ‘onderzoek’ had laten afgeven, gestolen. En ook deze verdwijning werd door 
de Hoge Raad voor de Justitie vastgesteld.

Binnenkort krijgen we waarschijnlijk te lezen dat Marcel aan een ‘hartstilstand’ in de gevangenis overleden is.

Als men nog moest besluiten om hem terug vrij te laten en een onderzoek naar al die diefstallen te voeren, dan 
is zijn zwakke gezondheid al zo gebroken dat hij niet lang meer zal overleven (en daarmee is hij dan ook 
voorgoed uitgeschakeld zodat men al de andere dossierstukken en cd-roms met kinderpornomateriaal kan doen 
verdwijnen). 
België is gespecialiseerd in dergelijke zaken (zaak Dutroux, de bende van Nijvel, de Agusta-affaire enz.) 
alhoewel ik vernomen heb dat ook de Nederlandse politiek en justitie van doofpot-technieken vrij goed op de 
hoogte zijn (bouwfraude-dossier, mijnen-dossier enz.)

Jan

17.  Ruf Nachtergaele 
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Persbericht:

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=HL2087R2

Vervloesem opgenomen in Brugse ziekenboeg - 10/09/2008 
TURNHOUT - Marcel Vervloesem (56), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven, is opgenomen in de 
ziekenboeg van de gevangenis van Brugge. Zijn advocaat is opgelucht, want hij vindt dat Vervloesem in de 
strafinrichting van Turnhout niet de juiste behandeling kon krijgen. 

De frontman van de Werkgroep Morkhoven had zich vrijdagmiddag aangeboden in de gevangenis van Turnhout. 
‘Zodra de poort achter mij dicht klapt, weiger ik drank, eten en medicijnen’, verklaarde hij. En Vervloesem hield 
woord. Een dokter oordeelde dinsdagmiddag dat hij te fel was verzwakt. 

Aanvankelijk zou Vervloesem naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout worden gevoerd, maar na 
tussenkomst van justitie in Brussel verhuisde hij gisteravond naar de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. 
Met een ambulance werd de gevallen pornostrijder naar West-Vlaanderen gevoerd. 

‘Dit is een geruststelling’, zegt zijn raadsman Raf Jespers. ‘Mijn cliënt kampt met ernstige medische problemen. 
In een brief aan het parket-generaal in Antwerpen heb ik begin augustus geschreven dat een opsluiting in strijd 
zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. In een gevangenis kan Vervloesem niet op een 
menswaardige manier worden behandeld.’

Vervloesem moet naar eigen zeggen dagelijks veertien tabletten slikken en zich vier keer per dag inspuiten. Hij 
is kanker- en hartpatiënt en kampt met suikerziekte. ‘Gelukkig hebben ze in Turnhout zijn toestand op de voet 
gevolgd’, zegt Jespers. ‘De ziekenafdeling in Brugge beschikt over een team specialisten.’

De honger- en dorststaking viel bij meester Jespers niet in goede aarde. ‘Het is niet de juiste manier om te 
reageren. Dat heb ik hem ook gezegd’, zegt de raadsman. ‘Als Vervloesem iets in zijn hoofd heeft, dan kun je 
dat er onmogelijk uit praten. Vroeg of laat moest dat leiden tot een opname in het ziekenhuis.’

Vervloesem werd in februari veroordeeld tot vier jaar voor seksueel misbruik van minderjaren, het verspreiden 
van kinderpornografisch materiaal en oplichting. ‘We hebben een genadeverzoek ingediend bij koning Albert in 
de hoop dat hij om medische redenen zijn straf niet moet ondergaan’, zegt Jespers. ‘Tegelijk zijn we een 
procedure gestart bij het Europees hof.’

In principe kan Vervloesem vrijkomen nadat hij eenderde van zijn straf heeft uitgezeten. ‘Een voorwaarde bij 
zedendelicten is vaak dat de beklaagde in therapie moet. Mijn cliënt heeft de feiten altijd ontkend. De kans 
bestaat dat hij zijn straf tot de laatste dag moet uitzitten, met uitzondering van de twee maanden die hij in 
voorarrest doorbracht.’

Ivo Meulemans

18.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 16:58 

De eerste beschuldiging ken ik, de tweede kan ik beredeneren maar oplichting? 
Zijn hierover officiële stukken, of PV’s ??

“Vervloesem werd in februari veroordeeld tot vier jaar voor seksueel misbruik van minderjaren, het verspreiden 
van kinderpornografisch materiaal en oplichting.”

19.  Ruf Nachtergaele 

10 Sep 2008 om 20:08 

ivm oplichting…: ik denk, maar ben dat niet 100% zeker, dat dit te maken heeft met hetgeen behandeld werd 
op de volgende link: 
eerst een citaat uit de tekst: 
“Op een bepaald moment werd ik als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven door mevr. Aggenbach en K 
gecontacteerd. Zij beweerden regelmatig geld aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven te hebben 
gegeven zonder dat deze hiervoor iets had gedaan. Marcel Vervloesem zou hen m.a.w. ‘opgelicht’ hebben.”

http://groups.msn.com/werkgroepMorkhoven/votrepageweb11.msnw

20.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 22:05 

Als ik het onderstaande mag geloven, dan blijkt dus ook de Nederlandse recherche verantwoordelijk te zijn voor 
het “kalt stellen” van Marcel Vervloesem… Mogelijk waren er voor Nederland compromitterende beelden op de 
Zandvoortse CD Roms?

“ik was vooral geschokt omdat ik mij inmiddels ernstige vragen was beginnen te stellen over de zaak 
Aggenbach. Zo bleek de genaamde K die zich nooit wilde bekend maken, specialist van de nederlandse 
recherche te zijn. Was hier sprake geweest van infiltratie en provocatie met de bedoeling om Marcel Vervloesem 
van de Werkgroep Morkhoven aan te klagen en de Werkgroep Morkhoven in discrediet te brengen ? Waren hier 
onwettelijke politietechnieken gebruikt ? Was ik opzettelijk misleid, geintimideerd en gemanipuleerd geweest 
om de klacht tegen Marcel Vervloesem te ondersteunen ? Waarom was Mevr. Aggenbach altijd vergezeld van K 
die zijn ware naam en functie niet bekend wilde maken ? Waarom werd K. terzake niet ondervraagd ?”

Zelfs Jan Boeykens heeft getwijfeld aan Marcel Vervloesem, maar achteraf ingezien, dat deze twijfel ongegrond 
was en de mensen aangeklaagd die deze tweespalt wilden veroorzaken…. 
Het wordt steeds gekker

21.  Ruf Nachtergaele 
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Jullie vragen zich waarschijnlijk af hoe het momenteel gesteld is met Marcel Vervloesem. Ik kan niet spreken 
over de toestand van vandaag zaterdag 20 september, maar kan wel iets laten weten over de toestand op 
donderdag 18 september. Op donderdag heb ik Marcel immers kunnen bezoeken op de medische afdeling in de 
gevangenis te Brugge. In verband met dat bezoek kunnen jullie een en ander lezen op de volgende link:

http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?p=2058&mforum=x1dossier#2058

22.  Ruf Nachtergaele 

22 Okt 2008 om 22:25 

voor hen die willen weten wat de inhoud is van de 20 CDroms waarvan 
hier en daar sprak; je kan daarover info vinden op volgende link: 
http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=1215&mforum=x1dossier ; 
en ook te downloaden via http://www.megaupload.com/?d=E8RGA1C0

1.  Vervloesem verliest en Demmink wint … · Tessonome 

Pingback op 10 Sep 2008 om 22:05 
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Gepubliceerd door Micha Kat 17 december, 2008 in Algemeen. 

nrcboek.jpg Hoe ‘kwaliteitskranten’ verworden tot criminele organisaties

Vier jaar geleden bracht ik mijn boek Lux, Libertas en Leugens uit. Hierin wordt tot in de kleinste 

details een volstrekt gecorrumpeerde journalistieke cultuur beschreven bij NRC Handelsblad. Plagiaat, 

belangenverstrengelingen, bedrog, manipulatie, intimidatie -en dat allemaal ten dienste van ofwel de 

macht ofwel het eigen ego- waren reeds vanaf 2000 schering en inslag bij NRC Handelsblad met als 

symbool van dat alles de demoniserende hoofdredacteur Folkert Jensma. Het boek kan nog altijd 

worden besteld. Thans worden weer nieuwe grenzen van verdorvenheid bereikt met redacteur Frank 

Vermeulen. Dit verhaal is natuurlijk te onvoorstelbaar en te smerig voor woorden, maar wel geheel in 

lijn met de zaken die in voornoemd boek worden beschreven. Maar is veel meer nieuws te melden 

van het ‘oude media-corruptiefront’. Zo blijken de twee ’spioneerende ex-SoZaWe voorlichters’ -

beiden voormalig journalisten bij de GPD- ondanks een veroordeling door de strafrechter te zijn 

aangenomen door ‘kwaliteitskranten’; Hans van Soest door het AD en Sylvia Marmelstein door De 

Pers. Beiden werden op 10 oktober 2008 veroordeeld tot voorwaardelijke taakstraffen wegens het 

vanuit het ministerie van SoZaWe inbreken in de computers van hun voormalige werkgever GPD om 

zodoende ‘preventief te kunnen ingrijpen’ als er stukken aan dreigden te komen die nadelig zouden 

kunnen zijn voor hun minister en zijn beleid. Vrijwel de volledige kwaliteitspers zweeg over de 

veroordelingen en al helemaal over hoe hun carriere binnen de ‘kwaliteitspers’ dankzij deze 

schobbering een vogelvlucht nam. 

De informatie is afkomstig uit het boek De Communicatie Oorlog van Frits Bloemendaal. Dit boek 

onthult enkele verbijsterende feiten over deze zaak. Zo blijkt Hans van Soest als ambtenaar een 

voormalig collega van de GPD om zijn wachtwoord te hebben gevraagd (wat hij ook kreeg) toen zijn 

eigen geblokkeerd bleek en dus niet langer kon worden misbruikt voor spionage-doeleinden. Het 

blijkt dat er vanuit SoZaWe 134 keer is ingelogd bij de GPD en dat er 366 stukken zijn gelezen die 

dus nog niet waren gepubliceerd. Daarnaast misbruikte Marmelstein weer het wachtwoord van haar 

partner Van Soest om te spioneren toen haar wachtwoord werd geblokkeerd na uitdiensttreding. Hier 

was dus duidelijk sprake van een ‘criminele organisatie’ met als doel: spionage en 

computervredebreuk. Bloemendaal beschijft de zitting waarop beide journalisten werden veroordeeld: 

Rechter Verkleij confronteert de verdachten met een paar ongemakkelijke vragen. Of Marmelstein en 

Van Soest hebben beseft dat ze na hun indiensttreding bij SoZaWe geen journalist meer waren, maar 

ambtenaren, met een heel andere verantwoordelijkeheid? Daar hebben ze niet zo bij stilgestaan. ‘Bij 

journalistiek en voorlichting gaat het om hetzelfde: informatie overdragen’ zegt Marmelstein. Madame 

werkt nu dus voor De Pers.

bonjer.jpeg Over de wijze waarop Hans van Soest het AD binnenfietst wordt het volgende 

gezegd: Dat Van Soest, een van de twee hoofdverdachten, door het AD wordt 
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aangenomen wekt veel meer verbazing. Temeer daar hij op dat moment al strafrechterlijk wordt 

vervolgd en de kans reeel is dat hij wordt veroordeeld. ‘Natuurlijk hebben we er wel over nagedacht’ 

verklaart hoofdredacteur Jan Bonjer daags erna in De Volkskrant. ‘En het enige dat ik erover wil 

zeggen is dat het uitstekende journalisten zijn. Voor geen van beiden heeft de zaak strafrechterlijke 

gevolgen gehad en daarmee houdt het voor ons op. We zijn heel blij met hun komst, en de AD-lezer 

ook’. Dat de strafzaak op dat moment nog moet voorkomen, is Bonjer kennelijk ontgaan.

We kunnen concluderen dat hier sprake is van een soort complot. In deze tijd van extreme 

bezuinigingen en ontslagen (zeker en juist bij De Pers en het AD) is er geen enkel rationeel argument 

te bedenken waarom deze kranten twee zwaar besmette en criminele journalisten zouden 

binnenhalen. Hier moet sprake zijn van een deal tussen pers en politiek. Luguber en beangstigend.  

Maar terug naar NRC Handelsblad en Frank Vermeulen. Ook Frank was rechtstreeks betrokken bij een 

delict: zijn zoon had Geert Wilders met de dood bedreigd. Inmiddels heeft de hoofdredactie van NRC 

Vermeulen pro forma gestraft door hem zijn ‘PolitBlog’ op de website af te nemen. Een veel te milde 

straf natuurlijk voor een man die tot op het bot corrupt blijkt en ook nog eens blijkt te schrijven 

vanuit persoonlijke rancune. Dieper kun je als journalist niet zinken. Maar als hij zou zijn ontslagen, 

was hij vast weer binnengehaald bij De Pers of het AD. Om de lezers van die kranten te plezieren!

12 Reacties op “Criminaliteit, corruptie en 
kwaliteitsjournalistiek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  robin hood 

17 Dec 2008 om 17:29 

Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Gisteren kwam ik de site www.michelkraay.nl tegen. 
Hij is een voormalig speurneus en doet een boekje open over misbruik van opsporingsactiviteiten en 
persoonsgegevens. Peter R de Vries, advocatenkantoor Nauta,Brauw BlackstoneWestbroek, Fortis en de 
landsadvocaat waren zijn cliëntele.

2.  Wim Heitinga 

17 Dec 2008 om 19:03 

In plaats van een stevige en keiharde straf worden Hans van Soest en Sylvia Marmelstein beloond met baantjes 
bij De Pers en AD. 
De Nederlandse Journalistiek is één grote corrupte bende. 
En wat een afgang voor die huilende Frank Vermeulen! Alhoewel, die token straf van de hoofdredactie van NRC 
wordt in de toekomst vast wel weer omgezet in een promotie……

3.  euro999 

17 Dec 2008 om 19:35 

Op praktisch elk departement of journalistieke hoek zitten wel informanten die werkzaam zijn voor 1 van de 
vele geheime diensten die Nederland rijk (arm)is.

Gezien het schijnproces en de waarschijnlijke deal met de corumpterende overheid lijkt het er sterk op dat deze 
mensen snel uit beeld moesten verdwijnen. Ze waren dan ook bijzonder knullig bezig.

Maar goed de landelijke pers heeft er weer 2 informanten bij en past dit beeld in de polderdictatuur zoals de 
nieuwe wereldorde beaamt.

Ook wat betreft de vele miljarden verloren dollars en euro’s op de beursen wereldwijd is het maar de vraag wat 
daar van waar is. Een dictatuur en de nieuwe wereldorde kost nu eenmaal een hoop centjes, en is het nadeel 
van een corrupte wereld dat het zo verdomde veel geld kost!

4.  tess 

17 Dec 2008 om 20:17 

Klaarblijkelijk is er overduidelijk sprake van ‘vriendjespolitiek’. 

Uiteraard zijn ‘wij’ hier geen vrienden.

Ik wil ook helemaal geen vrienden zijn met deze mensen. 
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Dat heeft nogal wat gevolgen, zeker op financieel gebied.

Maar alles beter dan meedoen aan deze waanvoorstelling.

The Matrix?

5.  Paulus 

17 Dec 2008 om 23:28 

“zie de informatieve site van de NRC-ombudsman”

————————- 
# Bas zegt: 
woensdag 17 december 2008, 20:26 uur

Ik ben absoluut geen fan van Wilders, maar een journalist die zijn macht gebruikt om een persoonlijke vete uit 
te vechten…onbegrijpelijk. Als een journalist de lezers belazert, straalt dat uit op de hele krant. Jammer dat de 
redactie van de NRC ondanks eerder blamages zijn les niet geleerd heeft, en niet dieper door het stof gaat. (zie 
de informatieve site van de NRC-ombudsman). 
————————-

Bron: http://weblogs3.nrc.nl/politblog/2008/12/17/politblog-beeindigd/#comments

6.  joep 

18 Dec 2008 om 00:09 

hier nog een eerbetoon voor Micha Kat uit onverwachte hoek:

http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/article1926510.ece/Collegiaal__graaien_.html

Uit Trouw: Bij de potverteerders van de GPO (Gesubsidieerde Politieke Omroepen) is verontwaardiging 
ontstaan, omdat 42 vertegenwoordigers van de schrijvende pers naar hun weelderige reclamesok (200 miljoen 
per jaar) zijn gaan lonken. Baas Hans Laroes van het NOS-journaal heeft zelfs het Nederlandse clubje van 
hoofdredacteuren met slaande deur verlaten…….. Om precies te zijn gaat het hier om de vertrekregeling van de 
leden van de PCM-Raad van Bestuur: Ben Knapen (1,5 miljoen), Antonie Zoomers (1 miljoen), Theo Bouwman 
(1,8 miljoen) en Philip Alberdingk Thijm (1,4 miljoen). Vooral de eerste naam in het rijtje van graaiers is 
verrassend. Je zou van een echte NRC-journalist niet onmiddellijk verwachten dat hij met opgeheven hoofd in 
een sterfhuis aan het plunderen slaat, nadat hijzelf een ziekte heeft verspreid. Ben Knapen is bij NRC 
Handelsblad niet alleen bekend als een degelijke journalist, columnist en correspondent, maar is ook 
hoofdredacteur van die krant geweest………..

lees verder op de link

7.  johnmans 

18 Dec 2008 om 09:41 

Tuurlijk zijn deze twee te licht gestraft, maar als een rechter gesproken heeft moeten - ook deze mensen - een 
nieuwe kans krijgen. 
Micha, beter 1x pw een goed artikel dan uit gebrek aan nieuws weer een mug tot olifant maken ajb.

8.  Herman van Houten 

18 Dec 2008 om 12:06 

wat lul je nou “johnmans”, die twee corrupte journalisten moesten nog voorkomen toen ze al nieuwe baantjes 
kregen. Geen enkel onafhankelijk journalistiek medium zou ooit nog deze figuren in dienst nemen.

De media is in feite een staatsbedrijf geworden.

9.  janick 

18 Dec 2008 om 14:46 

Het staatsbedrijf P&W roept: “Beatrix vervult zo’n zware functie. ij wenst haar zoon te vrijwaren”. 
Zal Prinses Maxima Prins Minimum dat toestaan?

10.  johnmans 

18 Dec 2008 om 17:39 

Herman, ik zou ze ook niet in dienst nemen. Die Bonjer ken ik een beetje en het is hem ook door meerdere 
mensen afgeraden. 
De rest van je reactie is het lezen niet waardig.

11.  Nihil Dicens 

18 Dec 2008 om 20:13 

Er blijkt ook corruptie te bestaan bij andere instituten.

Lees: http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/12/opwarming-van-de-aarde-gestopt.html
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en lees: http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/08/de-klimaatleugens-van-het-knmi.html

12.  Frank Black 

19 Dec 2008 om 20:53 

Op het Binnenhof lopen ongeveer 130 voorlichters van ministeries en tientallen woordvoerders en spindoctors 
van politieke partijen rond. Ze praten met de parlementaire journalisten, ook een paar honderd in getal, 
journalisten praten met hen. Ze hebben bijna dagelijks contact, spreken elkaar bij de voornaam aan. 

Soms wisselen ze van baan. Op vier ministeries is een ex-journalist de baas van de afdeling persvoorlichting: 
Job Frieszo (Economische Zaken), Gerard van der Wulp (Algemene Zaken), Stephan Koole (Verkeer en 
Waterstaat), Cor Groeneweg (Volksgezondheid). Iets minder mensen volgen de omgekeerde weg, en verlaten 
het vak van spindoctor om de journalistiek in te gaan, zoals Frits Wester en Kees Berghuis (beiden RTL). 

http://www.nrc.nl/binnenland/article1852846.ece/Journalisten_en_voorlichters_hebben_elkaar_nodig
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Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Gepubliceerd door Micha Kat 10 maart, 2009 in Algemeen. 2 Reacties 

lippenspedo.jpg Vandaag heeft uw webmaster op de Radboud Universiteit in Nijmegen een zeer 

druk bezocht college gegeven over de zaak-Demmink en de wijze waarop 

netwerken van kindermisbruikers onze samenleving en ons rechtsstelsel verkrachten onder dekking 

van de hoogste politieke machten van de natie. Er mocht in de collegezaal helaas niet worden 

gefilmd. Later meer over dit Demmink-college op deze website. Thans vragen we -in het kader van 

dezelfde thematiek- aandacht voor het Belgische pedofielen-netwerk van Marc Dutroux cs. waarin 

volgens meerdere getuigen in de X-files ook Maurice Lippens, voormalig bestuursvoorzitter van 

Fortis, een weerzinwekkende rol speelde. Lees hier meer over de avonturen van uw webmaster met 

de ‘pedograaf’. Helaas is deze site uit Google gegooid, maar de fijnproevers hoeven slechts ‘Lippens’ 

in te tikken in de zoekfunctie van deze website voor allerlei nadere info over de relatie tussen Maurice 

Lippens en pedofilie. Thans haalt de pedograaf opnieuw de MSM: als een gesloopt en gebroken man 

sluipt deze voormalige coryfee via geheime zij-ingangen het Belgische parlement binnen om zijn 

criminele wanbeleid tegen beter weten in te verdedigen om daarna via weer een andere geheime 

kelder-uitgang weg te vluchten, bescherming zoekend voor de ‘persmuskieten’ die hem op de hielen 

zitten. Is dit dezelfde Maurice Lippens die uw webmaster met behulp van ‘topadvocaat’ Joris van 

Manen van het ‘pedofielen-kantoor’ De Brauw Blackstone Westbroek meende te kunnen dagvaarden? 

De overwinning op de pedograaf is compleet. Nu Joris Demmink nog.

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
Gepubliceerd door Micha Kat 8 maart, 2009 in Algemeen. 8 Reacties 

globalgs81.jpeg Onze arme maar o zo competente ‘onderzoeksjournalist’ Bas Haan van NOVA is 

inmiddels in verregaande staat van paniek. “Ik gooi de hoorn erop! Onze 

communicatie is voorbij!” schreeuwt hij als antwoord op de vraag: Bas, heb jij een mes in ontvangst 

genomen van ‘klusjesman’ Michael de Jong die mede dankzij jouw corrupte manipulaties van de 

feiten in dienst van de macht vrijuit gaat? De arme Bas dreigt nu een hele hoge prijs te gaan betalen 

voor zijn korte claim to fame en zijn ‘zegetocht’ door de MSM: vernietiging van zijn geloofwaardigheid 

en zijn reputatie als serieus journalist. Lees via deze link alle feiten rond Bas en de Deventer 

moordzaak. U kunt de ‘onafhankelijke’ Bas Haan nu zelf ook bellen om hem tekst en uitleg te vragen 

over het mes op nummer 06- 51542439.

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
Gepubliceerd door Micha Kat 8 maart, 2009 in Algemeen. 19 Reacties 
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bashaan.jpeg NOVA-journalist Bas Haan die een boek schreef met als doel de ’schuld’ van Ernest 

Louwes in de Deventer Moordzaak definitief ‘veilig te stellen’ heeft bij de 

perspresentatie van zijn boek een mes kado gekregen van ‘klusjesman’ Michael de Jong. Dit wordt 

door diverse aanwezigen gemeld en bevestigd. Doordat het boek van Haan de ’schuld’ van Louwes 

zogenaamd ‘bevestigt’ werd prime suspect Michael de Jong door hem ontlast en ‘in veiligheid 

gebracht’. Dat maakt deze gift annex ‘beloning’ buitengewoon alarmerend. De feiten laten zien dat 

Ernest Louwes onschuldig is aan dit delict; het beschikbare feitenmateriaal wijst juist sterk in de 

richting van De Jong. Zoals deze site eerder beschreef is de reden dat het OM het vizier reeds direct 

afwendde van De Jong -en richtte op Louwes- dat via de ‘klusjesman’ de pedofielen-beerput binnen 

justitie en de wantoestanden in de forensische psychiatrie en de kinderbescherming op tafel dreigden 

komen te liggen. Ook via manipulatie en bedrog in de ‘schrijfproeven-affaire‘ probeert Justite thans 

de ’schuld’ van Louwes overeind te houden. Bas Haan is hiertoe voor Justitie een gewillig stuk 

gereedschap, maar hij loopt thans hard tegen de lamp als een corrupte propagandist uit het 

Demmink-kamp zoals deze site reeds direct na lezing van zijn boek -te slecht, te veel leugens- 

constateerde. Maar de corruptie van Haan 

Verder lezen ‘Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman’

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
Gepubliceerd door Micha Kat 7 maart, 2009 in Algemeen. 17 Reacties 

harvard.jpeg Breaking: sterke aanwijzingen dat volgelgriep man made is en opzettelijk 

wordt verspreid! 

Kom er maar in, Simon Rozendaal! Vooral dankzij internet is er thans sprake van een zich razendsnel 

verspreidend geheel nieuw virus waarop geen vaccin van big farma een antwoord zal weten: revolutie 

tegen de terreur van de farmaceutische industrie en de wijze waarop deze sector de samenleving 

corrumpeert! In de New York Times stond deze week een waanzinnig verhaal over Harvard Medical 

School in de VS waar studenten zo’n beetje in opstand zijn gekomen tegen de gekleurde en partijdige 

wijze waarop ze worden onderwezen door deels door big farma betaalde professoren. Een professor, 

zo bleek na een deels door de studenten afgedwongen disclosure-verplichting, had 47 betaalde 

banden met big farma! Bijna 300 members of the medical staff hadden banden met Pfizer en MSD die 

in sommige gevallen leidden tot honderdduizenden dollars per jaar aan bijverdiensten.  Harvard is 

inmiddels in rep en roer en de complete geloofwaardigheid van de medical school staat op het spel. 

In een tweede majeure ontwikkeling wordt thans verrgaand bewijs gepresenteerd voor een complot 

vanuit big farma (het bedrijf Baxter) dat het vogelgriep-virus opzettelijk wordt verspreid. De 

onderneming Baxter betaalde -aldus de NYT- tevens de voormalig dean van de medical school van 

Harvard bijna 200.000 dollar per jaar voor een positie in de board. Gedurende vijf van de tien jaar 

dat deze Joseph B. Martin de medical school leidde bestuurde hij dus mede een farmaceutisch bedrijf 

dat er thans van wordt beschuldigd de vogelgriep opzettelijk te hebben verspreid.

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
Gepubliceerd door Micha Kat 6 maart, 2009 in Algemeen. 30 Reacties 

heemelaar.jpeg Joris Demmink geniet niet alleen de volle bescherming van zijn eigen partij de 

VVD, van de totaal gecorrumpeerde SP met pantoffelhelden als Jan de Wit, van 

het CDA waar ‘topmensen’ als Donner en Hirsch Ballin hun politieke lot geheel en al met de pedofiele 

SG hebben verknoopt maar ook van Groen Links. Deze weerzinwekkende colonne van imcompetente 

en criminele subsidie-verslinders en ‘wereldverbeteraars’ (Wynand Duyvendak, Sam Pormes, Tara 

Singh Varma) die ons land reeds zo veel schade heeft berokkend heeft thans een opper-pedo uit zijn 

perverse krochten weggesleurd en in het volle daglicht geplaatst van het kamerlidmaatschap. De 

‘man’ het Mathieu Heemelaar (foto) en zijn eigen hyves vormt een aardige introductie op de ‘man’. 

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot
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De voornaamste -zeg maar enige- politieke bagage van de man die uiteraard afkomstig is uit het 

onderwijs is: het dienen van de belangen van homo’s en pedo’s. Hij wordt dan ook woordvoerder 

‘homo-emancipatie‘ maar ook justitie, politie en vreemdelingenzaken. Aldus valt hij direct ‘onder’ 

Joris Demmink die -zie het filmpje met Jan de Wit!- de tweede kamer in een ijzeren houtgreep lijkt te 

houden. Lees hieronder twee meldingen die deze website over Heemelaar mocht ontvangen en die 

een verder ‘licht’ laten schijnen over zijn leven en werken: 

Verder lezen ‘Groen Links haalt super-pedo naar Kamer’

OM behandelt Demmink-aangifte niet
Gepubliceerd door Micha Kat 4 maart, 2009 in Algemeen. 22 Reacties 

 

In aflevering 10 van JDTV kunt u zien en horen hoe het landelijk parket van het OM omgaat met de 

aangifte van Mustafa Y., een Turks jongetje dat zegt misbruikt te zijn door Joris Demmink. Tevens 

met Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Lidy ‘zegt u het maar’ Nicolasen van De Volkskrant. 

Interessant met betrekking tot het onderstaande filmpje met Jan de Wit is dat de SP zegt niets te 

doen ‘omdat er een aangifte is gedaan’ en daarom ‘de zaak verder af te wachten’. Uit dit filmpje blijkt 

dat dat ‘afwachten’ tot in de eeuwigheid zal duren omdat het OM ook weigert in beweging te komen. 

Dit wijst op samenspanning tussen de SP en het OM en maakt de houding van die partij zo 

verwerpelijk. De politiek dient de minister immers te dwingen het OM een ‘aanwijzing’ te geven tot 

behandeling van de aangifte over te gaan.

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 4 maart, 2009 in Algemeen. 69 Reacties 
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In deel 9 van JDTV, de zender die niet mikt op een publieke status maar wel op de ontmaskering van 

de ‘Nederlandse Marc Dutroux’ op het Ministerie van Justitie, kunt u zien en horen hoe Jan de Wit van 

de SP in de zaak-Demmink staat. Enkele citaten: “Er wordt van alles geschreven”, “Het is allemaal 

erg ingewikkeld”, “Er is alle reden de nodige afstand te bewaren”, “Het is ons niet in dank 

afgenomen”, “We wachten rustig af wat er gaat gebeuren”. Meer over de houding van de SP in deze 

zaak via deze link en deze link. “We hebben van alles over ons heen gekregen op die 

klokkenluiderssites”.

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
Gepubliceerd door Micha Kat 3 maart, 2009 in Algemeen. 16 Reacties 

simonrozendaal.jpeg Deze website kreeg vandaag deze inzending binnen van ‘Nagalm’, een 

moeder van een dochter die een ‘uitnodiging’ ontving voor een Cervarix-

shot voor haar dochter:

Verdorie,

Ik heb voor mijn jongste dochter een uitnodiging liggen, het is gemeen en misdadig wat de farmacie 

en de overheid hier doen: 

Zij spelen op een achterbakse manier met mijn oneindige liefde voor mijn kinderen, waarbij ik 

uiteraard altijd het allerbeste voor ze wil!!!! 

Ben ik een slechte moeder als ik mijn dochter niet laat inenten??? 

Ben ik een slechte moeder als ik mijn dochter wel laat inenten??? 

Denk toch dat ik vertrouw op mijn onderbuik… 

Ik doe het niet! 

Of toch maar wel??? 

Shit!

Klokkenluideronline wil een concrete vuist maken tegen media die vanuit dubieuze dan wel corrupte 

motieven hun journalistieke plicht tot evenwichtige berichtgeving verzaken en hun lezers aldus 

blootstellen -willens en wetens- aan mogelijk fatale risico’s. Eerder won uw webmaster (als 

gedaagde) een vergelijkbare zaak tegen NRC Handelsblad en Wim Kohler.  Elsevier-journalist S. 

Rozendaal maakt het op sommige punten nog bonter dan Wim Kohler en daarom meent uw 

webmaster nu als eiser te kunnen gaan optreden. 

Verder lezen ‘Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal’
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Trek ook aan de bel!

« Pedo’s nemen de macht over! Capitulatie! Deloitte blijkt opnieuw criminele organisatie »

Joris Demmink: de laatste loodjes, de climax…
Gepubliceerd door Micha Kat 11 september, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_13.jpg Update: uw webmaster sprak zojuist met Baybasin-advocate Adele van der 

Plas en deze deelde mee dat het Hof pas volgende week ‘gaat beginnen’ 

met de behandeling van het verzoekschrift vervolging. We kunnen dus nog wel enige weken wachten 

op een beslissing.

De spanning rond de aanstaande beslissing van het Amsterdamse gerechtshof over de vervolging van 

Justitie-SG Joris Demmink wegens kindermisbruik loopt op. Loopt op? Het wordt het alles beslissende 

arrest over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat! Als het Hof besluit Demmink niet te 

vervolgens ondanks de karrevracht aan bewijs die er tegen hem is verzameld (lees HIER het opnieuw 

geactualiseerde feitenoverzicht) wordt er een situatie in het leven geroepen waarin een groep 

‘bevoorrechte burgers’ met goedkeuring van de Staat de meest weerzinwekkende zedendelicten 

mogen plegen! Ja, dan kunnen we met recht zeggen dat er een staatsgreep in ons land is uitgevoerd 

waarbij de pedo’s en de perverts de macht hebben gegrepen. Maar ja, de leverage, he? Wat heeft 

Demmink aan materiaal waarmee hij kan chanteren om aan vervolging te ontsnappen? Prins Claus? 

Of kan hij die kaart tegen de borst houden en zijn de namen Donner en Hirsch Ballin genoeg? 

Daarnaast zijn we ook benieuwd welke troefkaarten pedo-lawyer Harro Knijff  van De Brauw 

Blackstone Westbroek die de SG op kosten van de belastingbetaler bijstaat opdat deze kan doorgaan 

met het kindermisbruik nog in handen heeft… Collega Stan de Jong heeft 

in een nieuw misdaad-tijdschrift nieuw materiaal aangedragen tegen Demmink in de vorm van een 

interview met oud-rechercheur Klaas Langendoen (je weet wel, die met de integraalhelm), al moeten 

we dat nog zien te pakken te krijgen in Thailand. Maar dat moet niet al te moeilijk zijn, ik weet wel 

een paar plekjes in Bangkok waar Nederlandse pedo’s de zaak-Demmink ongetwijfeld met rode 

oortjes zullen volgen…

14 Reacties op “Joris Demmink: de laatste loodjes, 
de climax…”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 11:34 

Ook op de site van Stan de Jong aandacht voor de Demmink/Baybassin case door een interview met ex diender 
Klaas Langendoen. 
Dit is een complete versie van het rapport dat Langendoen heeft ingediend nav zijn bezoek en bevindingen in 
Turkije:
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http://www.nwo-info.nl/downloads/RapBaybasinLangendoen.pdf

2.  AIRVD 

11 Sep 2008 om 12:14 

We zullen zien. Gaat men corruptie bestrijden of laat men nu openlijk zien dat we in een bananenmonarchie 
leven. 
Staatsgreep van de maffia, dat zou verklaren waar al die miljarden blijven die Nederland produceert. Want in 
het land is er niks van terug te vinden. Nederlanders zijn ontevreden omdat ze afgeperst en bedondert worden, 
aan alle kanten en in alle lagen van de samenleving. En misschien wel met een bepaald doel; het verhogen van 
de frustraties en agitaties. Of misschien wel gewoon onderdrukking zoals het al eeuwen gaat.

3.  Barbelo Perfect Glory 

11 Sep 2008 om 16:21 

Rechtspraak wat was dat ook al weer. 
Of hoe zou dat ingevuld moeten zijn, of worden.

We leven niet alleen, maar proberen ons wel individueel te ontwikkelen. 
Iedereen, en al het leven om ons heen heeft ook intrinsieke waarde, dus moet er een soort samenhang 
gevonden worden om met alles en iedereen respectvol om te gaan.

Regels en afspraken kunnen er gemaakt worden om gezamelijke punten te onderschrijven. 
Wetten en regels zijn er dan, en steeds moet er terug gekeken worden of de regels funktioneel waren of zijn of 
veranderd moeten worden.

En de wetten en regels die er zijn moeten het grote geheel dienen van mens en samenleving. 
Veel wetten en regels zijn er nu gemaakt ter bescherming van een kleine groep. 
Eenmaal vastgelegd gaat mijn rechtspreken vanuit dit belang en deze visie.

Dit kleine groepje is afhankelijk geworden van elkaar en erg chantabel. 
Hun wereld is klein, en is gebaseerd op macht, geld en lust. 
En het houdt zich al tijden zelf in stand, en velen in deze kringen denken echt dat ze dit recht verworven 
hebben uit adelijke titel of andere vorm van status.

Vrienden hebben ze niet echt en veelal nooit gehad. 
Kennissen en “vrienden” zijn, of hebben, in deze wereld is afhankelijk van geld en manipulatie en als dat 
verschuift dan de rest ook.

In wezen zijn het verschrikkelijk zielige mensen, met de schone schijn van een onnatuurlijke lach, een maatpak 
die niet past, en een huilende ziel, als die al aanwezig is.

We zullen zien wat deze uitspraak gaat brengen, de Tijd zal even stil staan om goed te kijken wat er gebeurd. 
En In tijd zullen we zien wat er nog meer boven de tafel komt.

Who knows what tomorrow brings is een stukje uit volgende nummer, 
Up Where We Belong : Joe Cocker And Jennifer Warnes 
http://nl.youtube.com/watch?v=CFYtpTot7hQ&feature=related

Trijntje Oosterhuis Sings Burt Bacharach - 07 - Anyone Who H 
http://www.youtube.com/watch?v=6thKt6QP7V4&feature=related

4.  marcel 
12 Sep 2008 om 17:49 

Ik zie op deze site voortdurend allerlei foto’s van mannen met een onsmakelijk uiterlijk. Mannen met een 
functie in een raad van Bestuur, advocaten, officieren van justitie, etc. Bij al die gezichten vraag je je al meteen 
af hoe ze seksueel in elkaar zitten. Aan een gezicht kan je veel aflezen! Zijn het kerels die gewoon lekkere, 
liefdevolle, tedere, open en eerlijke seks met (hun) vrouwen (kunnen) hebben? 

Misschien is het een idee om op deze site eens een photogallery met foto’s van al die types te openen, en om 
dan de mening van (een panel van) vrouwen te vragen over hun eerste indruk. Wat is je eerste indruk? Hoe 
stel je een date in een restaurant voor? Ga je af op je eerste indruk of laat je je manipuleren? Hoe denk je dat 
zal voelen om met zo iemand vervolgens in het bed te belanden? Vind je het lekker of voel je je verkracht?

5.  tess 

12 Sep 2008 om 20:22 

Ik zie op deze site voortdurend allerlei foto’s van mannen met een onsmakelijk uiterlijk. 

Ik zou niet weten wat een man met een onsmakelijk uiterlijk is, zo een twee drie, nee echt niet! Feit is dat 
Demmink zich volgens Micha bewezen schuldig heeft gemaakt, en het is de vraag of hij zich nog verder schuldig 
maakt, aan gedragspraktijken waarvan wij met z’n allen hebben afgesproken dat ze niet in orde zijn, schadelijk 
zijn voor mensen en dus wettelijk verboden zijn!

Daar gaat het hier om op deze site om. En niet om een soort van vergelijkend warenonderzoek naar plaatjes 
van mannen.

6.  Pierre Lebon 

12 Sep 2008 om 21:58 

Daar komt bij Marcel, dat onze eigenste Adolf Hitler al tussen ‘35 en ‘40 een naslagwerkje liet uitgeven en 
verspreiden genaamd: “der ewige Jude” waarin men onder andere aan de hand van foto’s van gezichten 
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probeerde aan te tonen wie tot het volk van de “Ratten” behoorde en wie niet. 
Het gaat -denk ik- wat ver om de stelling te verdedigen dat je Pedo’s zou kunnen herkennen aan hun gezicht. 
Anderszijds is dat heeeeel jammer, want dat zou veel mensen en kinderen een hoop ellende hebben bespaard.

7.  marcel 
13 Sep 2008 om 14:11 

Sorry Tess en Pierre, jullie heben gelijk dat ik een beetje ongenuanceerd was. ‘Een beetje dom’ om in termen 
van Maxima te spreken. Natuurlijk ben ik geen voorstander om op een website mensen aan de schandpaal te 
nagelen. Maar op deze site die ik al enkele weken met veel interesse volg, worden vooral feiten gepresenteerd. 
Weliswaar in een tikkeltje opstandige toon af en toe, maar tóch; het is een verstandige site die zich steeds weer 
netjes op de feiten baseert. Dat is waarschijnlijk maar goed ook. Voor je het weet heb je anders een forum 
waarbij allerlei debielen met modder naar elkaar gooien. De achterliggende reden van mijn berichtje - de 
inhoud had anders gekund - was om eens vanuit een minder objectiveerbare invalshoek naar de materie te 
kijken. Op deze site worden bij de verhalen steeds de foto’s van allerlei mannen getoond. Ik krijg geen goed 
gevoel bij die foto’s. Het is als zoals het is. Maar ik wil niet beweren dat ik aan iemands gezicht kan zien of ie 
wel of niet pedofiel is. Wel heb ik door mijn werk in werving en selectie en coaching de afgelopen 15 jaar een 
zeker fingerspritzengefühl ontwikkeld. Ik voel vrij goed aan als ik tegenover een fout persoon zit, dat gevoel 
komt al bij me op als ik iemand aan de receptie ophaal, in de ogen kijk en een hand geef. Ik kan dat na een 
eerste gesprek zelden meteen 10% onderbouwen. Maar na wat research en referenties natrekken en de juiste 
interviewvragen stellen, wordt regelmatig mijn eerste indruk bevestigd. Je voelt gewoon het gekronkel, het 
manipuleren. Tot nu toe heb ik een stuk of 10 mannen gesproken die iets in hun CV hadden van werken op een 
kinderboerderij, of die als arts gymnastiekles gaven aan kinderen en ze in hun blootje lieten sporten (’dan 
knellen de bloetvaten niet zo af!’). Om een stukje afstand te bewaren op de stelling ‘je kan pedo’s op hun 
uiterlijk herkennen’, heb ik me afgevraagd hoe niet ik, maar vrouwen tegen de foto’s aankijken van de mannen 
die op deze site zijn te bewonderen. Ik ben gewoon echt benieuwd naar wat voor gevoel de foto’s van de heren 
bij anderen oproepen. Soms mag je gewoon dingen best uitspreken denk ik. Dries van Agt - van wie ik 
overigens behalve vanwege zijn humor en taalgebruik geen fan ben -, zei ooit dat je na een scherp statement 
altijd moet afsluiten met ‘maar ik kan het niet bewijzen!’ 

Zo ook met mij! Ik kan niks bewijzen!

8.  Pierre Lebon 

13 Sep 2008 om 16:12 

Voor iedereen die nog mocht twijfelen aan de integriteit en de prioriteiten van de Belgische REICHSWACHE, hier 
een voorlichtend artikeltje uit de Televaag van vandaag. 
Het spreekt voor mij vanzelf dat de cultuur van de Belgische REICHSWACHE er op is afgestemd, om inderdaad 
X-Getuigen monddood te maken en Marcel Vervloesem de diepvries in te manipuleren. 
De REICHSWACHE doet namelijk mee aan dit soort praktijken en daarom mag het Establishment in het land 
van Suske en Wiske rekenen op bescherming en discretie…… Zet em op rijkswacht!!! het is slechts een kleine 
stap van een vrouw op de canapé naar een minderjarige in een kelder!!! 
Voor alle Belgen die hun REICHSWACHE vertrouwden: gecondoleerd! 
http://www.telegraaf.nl/buitenland/1913895/__Top_Belgische_politie_onder_vuur__.html?p=2,1

9.  tess 

13 Sep 2008 om 17:04 

@ Pierre

’promotion canapé

is dit in het nederlands vrij vertaal zoiets als ‘de gooische matras’?

Overigens is het Rijkswacht. Je verwart hier toch wel het een met het ander. Of was het een vrije vertaling ;-)  
Maar even alle gekheid op een stokje … fatsoen is aan te leren, maar zodra je je in bepaalde hogere kringen 
begeeft, ljkt het erop dat het fatsoen wegebt. Dit heeft volgens mij toch te maken met de zucht naar 
vermogen, macht enzo. dat zie je overigens ook weer terug bij de lagere kringen. Ze zijn daarin elkaars spiegel. 
De middenklasse is braaf en burgerlijk en moet de boel onderhouden … . Zware klus, slecht betaald!

10.  tess 

13 Sep 2008 om 17:11 

@ Marcel

het is niet zozeer dat ik je iets kwalijk neem, maar meer wat heb je eraan?

Ik kan nu wel zeggen dat ik meneer Lippens verre van aantrekkelijk vind, maar wat zegt dat? Ik zie daar niet 
zoveel heil in.

Ik vind nu juist de manier van Micha goed te verteren, straight, feitelijk, correct, - behalve dan op een paar 
stijlfouten zoals die van de overbodige herhaling (pedo als bijvoeglijk naamwoord te vaak gebruiken, zodat het 
begrip uitgehold lijkt)- .

Overigens Marcel, mooi zijn is altijd in ‘the eye of the beholder’ toch?

11.  Rudolf Paul 
13 Sep 2008 om 18:46 

als je lipstick op de varkenssnuit van Lippens smeert… blijft het een…
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12.  Pierre Lebon 

13 Sep 2008 om 19:26 

Ja Tess, ik weet hoe de Belgische politie heet en promotion canapé is een buitengewoon vriendelijke 
omschrijving van jezelf in een functie neuken. 
Wat ik overigens de betreffende dames niet kwalijk neem, als je dr mee weg komt, prima. 
Maar kopstukken van de rijkswacht, dat vind ik dan weer uiterst bedenkelijk, al was het alleen maar omdat de 
betreffende dames weleens wat meer uit deze chantabele situatie zouden kunnen peuren, dan alleen maar 
promotie. 
Maar ja, ook in NL hebben we een Demmink en mogelijk anderen die hun dagelijks functioneren succesvol 
combineren met hopspraktijken van diverse geaardheid. 
Mijn vertrouwen was al aan diggelen en geshockeerd zijn, is een ver achter mij liggende emotie, helaas…….!

1.  Vervloesem verliest indien Demmink wint … · Tessonome 

Pingback op 11 Sep 2008 om 06:55 

2.  Geaardheid · Tessonome 

Pingback op 12 Sep 2008 om 20:48 
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Gepubliceerd door Micha Kat 6 januari, 2009 in Algemeen. 

frankvermeulen.jpg Frank Vermeulen, bedankt! Mede dankzij jouw totaal corrupte propaganda-

journalistiek voor de gevestigde orde is NRC Handelsblad opnieuw met vlag 

en wimpel de grootste verliezer in de dagbladensector. Het vorige record van minus 4,8% wordt 

mede dankzij Frank zelfs overtroffen: minus 5,2%! Een slachtpartij daar bij de kwaliteitsjournalisten 

van Lux et Libertas! Het is echt amusant om te zien hoe de arrogante en incompetente champagne-

drinkers maar voort en voort blijven gaan op de heilloze weg van leugens, bedrog en manipulatie van 

de feiten vanuit de vaste overtuiging dat die koers het meeste heil zal brengen voor Lux et Libertas 

en voor het nationale welbevinden. Dat de lezer daar in steeds grotere getale heel anders over denkt, 

dat mag de pret niet drukken. Go, Birgit, go! Wat een inspirerend leiderschap! Wat een moedige 

beslissingen om de corrupte Vermeulen een rubriekje af te nemen en te gaan bezuiningen op de 

redactie Kookrubriek! Zo komen we er wel! Maar natuurlijk mogen ook de daden en werken van de 

onvolprezen Folkert Jensma niet ongenoemd blijven in het NRC-succesverhaal. En last but not least: 

Ben ‘zakkenvuller’ Knapen, de man die NRC definitief op het spoor van de ultieme 

kwaliteitsjournalistiek heeft gezet!Hadden ze daar bij NRC maar moeten luisteren naar uw webmaster 

die zich reeds in 2002 al aambood als onbezoldigd ombudsman om de krant voor al deze rampspoed 

te behoeden en in 2004 een zwartboek publiceerde over de wantoestanden bij Lux et Libertas…

10 Reacties op “NRC Handelsblad stort compleet 
ineen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  tess 

6 Jan 2009 om 18:10 

Als ik het goed begrijp heeft de zoon van Frank Wilders telefonisch met de dood bedreigd. 

Jammer dat Frank dit wilde verdoezelen. Ik neem aan dat het kind, hoe oud was hij, dit gedaan heeft uit een 
gevoel dat denk ik gewoon uitgepraat moet worden. Het is niet niks, dat weet ik ook wel en als ouder kun je je 
een hoedje schrikken. Maar omdat nu onder de mat te vegen. Nee, dat moet je gewoon naar buiten kunnen 
brengen, zonder hiervoor ontslag te krijgen toch? Ik bedoel, Frank is niet zijn zoon toch?

En om dan naar Wilders te stappen … dat vind ik nu echt de limit. Dat snap ik echt niet. Dat zou ik in ieder 
geval nooit gedaan hebben. Dat is vragen om moeilijkheden … . Dat is je chantabel opstellen!

2.  Frank Black 

6 Jan 2009 om 20:19 

eigenaardige link 
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/01/03/T033.htm
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zouden sommige nummers nog functioneel zijn na een vijftal jaren? 
Wilfred Kortman, hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie: privé-telefoonnummer: 070 345 3018 
gsm-nummer: 06 5317 0581 

kennelijk wel http://www.justitie.nl/actueel/persvoorlichting/index.aspx w.kortman@minjus.nl 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html

3.  Juriste 

6 Jan 2009 om 20:37 

Wel een sympathieke foto van Frank Vermeulen, heel wat anders dan de Hema-tante van de Volkskrant. 
Wilders beschikt over veel macht in de media, gelet op het feit hij Frank Vermeulen via z’n zoon aankon. 
Niemand mag aan Wilders komen, dat is wel duidelijk. Wilders is de topscorer in de media. Als Wilders op TV is, 
zit heel Nederland op het puntje van z’n stoel: Wat zou hij nu weer zeggen? En vooral: Hoe reageren de 
zittende politici op hem. 

De nieuwe uitgever van NRC Next per 1 januari 2009 hield zich bezig met Disney (Donald Duck?) bij Sanoma 
uitgeverij, vernam ik. Ik ben geen Donald Duck lezer geweest. De studenten uit arbeidersgezinnen zijn 
opgegroeid met dat blad, omdat dit in de leesmap zat. Op die groep mikt NRC Next nu kennelijk.

Ik ben al jaren geabonneerd op NRC Handelsblad en vind nog steeds wel interessante artikelen in deze krant.

4.  Frank Black 

6 Jan 2009 om 20:46 

INDIEN onze vriend een broer had gehad dan had hij er wellicht zo uitgezien: 

http://ifcct.faircount.com/cayman/images/Gert-Demmink.jpg

of in ieder geval deze carriere gehad:

- Managing Director at The Eagle Compliance Company (compliance in the Aerospace&Defense Industry) 
- Sinds 1 oktober 2006 als directeur bij het Nederlands Compliance 
Instituut benoemd 
- Sinds 2004 hoofd van het Expertisecentrum Integriteit(toezicht)De Nederlandsche Bank 
- Naast zijn werk bij het NCI actief als rechter-plaatsvervanger in 
de Amsterdamse rechtbank (straf- en fraudekamer)sinds 2001 
- Managing Director Philip Sidney B.V. Haarlem 
- Naast zijn werk bij het NCI actief als voorzitter van de Education & Training Committee van de Nederlandse 
afdeling van de Association of Certified Fraud Examiners uit Austin, Texas. 
- heeft ruime ervaring als beleidsadviseur bij de IMF en heeft een groot aantal landen, Moldova, Bulgarije, 
Ukraine, Georgia and Armenië, geadviseerd op financiële risicobeheer. 
- heeft de Amerikaanse overheid geadviseerd op het terrein 
van terrorismebestrijding en financieel management op overheidsniveau. 
- Freelance trainer bij FMO (Institute for the Financing of Developing Countries) 
- Voorzitter van Training & Education Committee of Netherlands Chapter ACFE 
- Advocaat en Forensisch Auditor van beroep

1992 - 1996: Ministry of Justice in the Netherlands. Senior policy officer in the field of international cooperation 
(police/prosecution) 

1996 - 1997: Netherlands Antillies Government Project Manager for the Financial Intelligence Unit 

- studied law at Amsterdam Law School (University of Amsterdam) and (forensic) auditing at the Rotterdam 
School of Economics (Erasmus University Rotterdam). 

- Has done numerous presentations and lectures among which a seminar and in-house workshops in Dhaka 
(Bangladesh) on governance in 2003. More recently a presentation on Corporate Governance and Customer 
Due Diligence Diligence for the Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions in 
Bahrain (June 2006) and on corporate governance, business continuity management, compliance and fraud/ML/
FT in the Grand Cayman (June 2007) and Hong Kong (October 2007). In September 2007, together with the 
Royal Airforce and others, did a presentation for the Netherlands Aerospace Group on Export Controls, ITAR & 
Patriot Act.

maar misschien kan Micha binnenkort aan hem vragen of hij nog goede adviezen heeft? http://www.
elseviercongressen.nl/22689/default.aspx?showobject=26963&showtarget=22692

bronnen 
http://www.eaglecompliance.com/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=4&id=4 
http://www.compliance-instituut.nl/userfiles/File/Compliance_Nieuws_winter_2007.pdf 
http://www.nag.aero/Branchesites/NAG/Downloads/NAG-CAP ITAR 3 maart 2008.pdf 
http://ifcct.faircount.com/cayman/EN/faculty.html 
http://www.plaxo.com/directory/profile/64427021793/54c119bd/Gert/Demmink 
http://www.faircount.com/file/884/ifcct-faculty.html 
http://www.burojeugdzorg.nl/24.htm 
http://www.gelling.nl/site/pdf/compliance_2008_binnenzijde.pdf 
http://www.uba.am/arm/news/files/Middle_East_Brochure.pdf 
http://209.85.229.132/search?q=cache:dRHU_j5yhMoJ:philip-sidney.com/contact.html

5.  MartijnX 

6 Jan 2009 om 21:04 

@Juriste
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Ik vind dat wel een heel wonderlijke overtuiging. Wilders met veel macht in de PCM media. 
Ik kan het niet anders zien dan dat een medium als het NRC bloednerveus wordt van Wilders. 
Wilders heeft deze Vermeulen gewoon schaakmat gezet, was geen ontsnappen meer aan. 
PCM heeft voornamelijk als doel om het establishment te steunen.

6.  groot 

7 Jan 2009 om 01:03 

http://www.villamedia.nl/archief-vaknieuws/bericht/oplage-dagbladen-verder-achteruit/

” 
2. door Barristo, 7 januari 2009, 00:44

Ik mis hier de groei in cijfers van de weblogs, de informatieverstrekkers aan gene zijde van mainstream. 
Zo heeft het weblog klokkenluideronline.nl van de heer Micha Kat hierboven inmiddels 100000 unieke 
bezoekers per maand. En dit aantal groeit wel.

Oorzakelijk verband collaps mainstream / groei weblogs? Mwwwah. 
“

7.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 07:39 

nooit meer roepen dat er niet naar het volk geluisterd wordt. vrind Jozias zal het druk krijgen.

Ruim eenderde van de Nederlanders wil dat adressen en signalementen van veroordeelde pedoseksuelen via 
een website te vinden zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/NIPO. 
http://www.nu.nl/internet/1894769/eenderde-wil-gegevens-veroordeelde-pedofielen-online.html

Het Openbaar Ministerie gaat burgemeesters op de hoogte stellen wanneer een pedofiel uit hun gemeente op 
vrije voeten komt. Dat zegt minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie woensdag in dagblad Trouw. 
http://www.nu.nl/algemeen/1894850/justitie-meldt-vrijlating-pedofiel-bij-burgemeester.html

Een meerderheid van de Nederlanders (54 procent) vindt dat rechters en politiemensen moeten worden gestraft 
als ze fouten maken die leiden tot veroordeling van onschuldigen, zoals bij de Schiedammer parkmoord en de 
Puttense moordzaak. 

Negen van de tien Nederlanders vinden dat het mogelijk moet worden bankbestuurders die onverantwoord met 
spaargeld omgaan, strafrechterlijk aan te pakken. 

http://www.trouw.nl/achtergrond/Specials/recht/article1939004.ece/Melding_bij_vrijlating_pedofiel__.html

8.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 07:55 

Vr. 130 
‘Wanneer je genoeg geld hebt om een 
dure advocaat in te schakelen, ontloop 
je eerder je straf dan wanneer je geen 
dure advocaat kunt betalen’. Bent u het 
hier …

mee eens, abs: 859 rel: 81% totaal ondervraagden: 1060

http://www.trouw.nl/redactie/pdf/RapportRecht2008.pdf

9.  Bart Bemelmans 

7 Jan 2009 om 09:01 

Die linklumps van Black zijn niet te harden.

10.  Juriste 

7 Jan 2009 om 09:52 

Frank is misschien een advocaat van de Brauw advocaten. Dat zou grappig zijn. In ieder geval is hij ’s ochtends 
al weer vroeg op, misschien al online direct na het wakker worden, direct weer bezig met Micha.

Overigens is het niet zo dat het kunnen betalen van een dure advocaat ook daadwerkelijk deskundige 
rechtsbijstand oplevert. Mijn ervaring is dat dure advocaten declareren zonder iets te doen, en mijn andere 
ervaring is dat dure advocaten bepaalde zaken niet aannemen, ook al kunnen zij 500 euro per uur declareren. 
Wanneer iemand een goede advocaat wil hebben, moet hij bevriend worden met een advocaat, een maatje 
worden van de advocaat……..
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« Accountants: criminele rol bij kredietcrisis Dit is de criminalisering van de rechterlijke macht! »

Waarom ramt mr. Jaap Smit er zo hard op los?
Gepubliceerd door Micha Kat 2 oktober, 2008 in Algemeen. 

mm.jpg Naast de Rammende en de Liegende Rechter nu ook de Meppende Magistraat! 

De nieuwe ‘rammende rechter’ (RR De Tweede, waar moet dat heen met onze rechterlijke macht?) 

die door de onvolprezen vrienden van Geenstijl is ontmaskerd als Zuidas-vandaal (er is inmiddels 

aangifte gedaan tegen de Meppende Magistraat) blijkt er een hoogst opmerkelijke nevenfunctie op na 

te houden. De MM, Jaap Smit, vice-president van de Amsterdamse rechtbank, is bestuurder van de 

Stichting Navarea die zich toelegt op het ontwikkelen, bouwen, inrichten en in stand houden van een 

kleinschalige woonvorm voor een groep van 8 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Nu 

is het natuurlijk relevant te onderzoeken wie in deze ‘verstandelijk beperkt’ is, MM Jaap Smit of de 

‘jongvolwassenen’, maar wellicht nog uitdagender is de vraag wat Jaap Smit drijft bij het zoeken van 

contacten in de wereld van de ‘jongvolwassenen met een verstandelijke beperking’. Dan koppelen we 

hieraan ook maar direct de volgende vraag: wat dreef Smit toen hij er op de Zuidas op los ramde 

tegen de journalist van Geenstijl? Is de magistraat ergens bang voor? Heeft hij iets te verbergen?

westenberg.jpg We herinneren ons nog dat de Liegende Rechter Hans Westenberg, net als Smit 

ook vice-president van de rechtbank maar dan van de Haagse, er eind oktober 

2005 ook al op los ramde tegen een fotograaf van HP/de Tijd. Westenberg heeft in elk geval heel veel 

te verbergen. De webmaster van deze site is nog altijd verwikkeld is een slepende procedure met de 

Liegende Rechter Westenberg over wie reeds containers vol belastende feiten boven tafel zijn 

gekomen. Een voorzichtge en voorlopige werkhypothese: rechters die erop los rammen zijn niet 

zuiver op de graat. 

liegenderechter.jpg

Hierboven zien we de Liegende Rechter de rechtbank Rotterdam binnenwandelen alwaar hij glashard 

meineed zal plegen, een delict waarop een jaar of zes gevangenisstraf staat. Juist omdat de vice-

president op het punt staat een zwaar delict te gaan plegen heeft hij een zonnebril opgezet. Laten we 

het zo formuleren: is deze foto een aardige illustratie van het veelbeschreven verschijnsel van de 

‘vermenging van de onderwereld met de bovenwereld’?

Nu kunnen we ons ook best voorstellen dat de rechterlijke macht een beetje van de kook is geraakt 

na alle -vaak seksuele- onthullingen: Joost Tonino, Fokke Fernhout, Joris Demmink, Hans Holthuis, 

de ‘tweede hoofdofficier’-we verwijzen naar het ‘Nederlandse pedofielennetwerk‘-: je zou bijna gaan 

denken, net als met de omvallende banken in de VS, who’s next? Daar komt dan nog bij dat zelfs 

Ernst Hirsch Ballin en oud-justitieminister Donner within reach zijn geraakt van de seksuele 

perversiteit. Misschien dat dit soort zaken door het besnorde hoofd van rechter Jaap Smit spookten. 

Tenslotte nog iets over die opmerkelijke nevenfunctie van Smit bij de Stichting Navarea. Maurice 

Lippens, de gewipte bestuursvoorzitter van ‘bankverzekeraar’ Fortis, wordt beschuldigd van 
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Waarom ramt mr. Jaap Smit er zo hard op los? at Klokkenluideronline

kindermisbruik a la Tonino, Demmink en Holthuis. Ook Lippens had een opmerkelijke nevenfunctie als 

directeur en penningmeerster van het Musee des Enfants. Daarnaast is zijn vrouw, ‘countess’ Maurice 

Lippens, member of the support committee of the Belgian Kids Foundation for Pediatric Research. 

 

7 Reacties op “Waarom ramt mr. Jaap Smit er zo 
hard op los?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

2 Okt 2008 om 17:25 

Toen ik het op GeenSStijl las moest ik ook daaraan denken. Slecht geweten zoveel is duidelijk, waarom zou je 
anders, als rechter, geen journalist te woord staan? Het was geen hit squad. 
De aanklacht is overigens ingetrokken gelukkig want het zou nep zijn als men dit zo zou regelen. Camera 
betalen en excuses zijn genoeg lijkt me. Maar wel een vreemde actie.

2.  E-bee 

3 Okt 2008 om 15:51 

Deze rammende rechter is een naar ventje met een kort lontje. Fully exposed.

3.  juwita 

3 Okt 2008 om 17:10 

AIVD 
En waarom zou een rechter een journalist dan wel te woord moeten staan ? Het causale verband met een slecht 
geweten zie ik niet direct. Er lopen vermoedelijk enkele miljoenen burgers in dit land rond die er geen enkele 
heil of vreugde in zien een journalist te woord te staan. 

Ik denk dat een mogelijke toename van het aantal rechters dat niet helemaal ”kreukvrij” is voor een belangrijk 
deel verklaarbaar is door de grote toename van het aantal rechters in Nederland. In combinatie met de 
toenemende juridisering van de samenleving of groei in complexiteit in het algemeen.

4.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 18:13 

@juwita 
Van een rechter mag je toch verstandig gedrag verwachten. Ik zoek een oorzaak voor dit gedrag. Slecht 
geweten misschien of gefrustreerd..

5.  E-bee 

3 Okt 2008 om 18:21 

Er lopen vermoedeljk weinig burgers rond die meteen beginnen te meppen als ze worden aangesproken. 
Vermoedelijk lopen er helemaal geen fatsoenlijke rechters rond. Zelfs als je er een te zien krijgt beginnen ze 
meteen te meppen. Dus, hoe meer rechters hoe meer onfatsoen.

6.  Kantklosser 

4 Okt 2008 om 15:20 

Opvallend: net als Jaap Smit bekommert ook Hans Westenberg zich om de gehandicapte medemens:

KansPlus

Hans Westenberg, Voorzitter

‘Zolang de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten bedreigd en aangetast wordt, heeft KansPlus 
bestaansrecht. Eén sterke organisatie die opkomt voor kwaliteit. KansPlus wil en kan dat met een grote en 
gemotiveerde achterban. 
Ik zie het als mijn taak te zorgen dat die stem overal doorklinkt. Mail dus als het bestuur iets voor u kan 
betekenen!’

7.  E-bee 

4 Okt 2008 om 20:45 

Zodra er een socialistisch masker aan te pas komt, dan weet je: een fascist.
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Premier Thailand vlucht voor journalisten naar WC
Gepubliceerd door Micha Kat 7 augustus, 2008 in Algemeen. 

samak.jpg Deze website berichtte reeds eerder over het opmerkelijke media-beleid van de 

Thaise premier Samak Sundaravej die besloot niet meer met journalisten te spreken 

maar uitsluitend nog one way met zijn volk te willen communiceren via een eigen talkshow op 

staatskanaal NBT TV. Na enige maanden kan worden gemeld dat dit beleid de premier weinig succes 

en soelaas heeft geboden. De premier van Thailand ontvangt as we speak de Amerikaanse president 

George W. Bush die te Bangkok ronkende woorden spreekt over democracy and freedom of press, 

maar zijn gastheer blijkt de fundamentele beginselen van de persvrijheid met voeten te treden.

Op 3 augustus, na opnieuw een exceritie in volksvoorlichting in de talkshow Sonthana Prasa Samak 

(’gesprek’ met Samak), ging het mis. Enkele journalisten die naar de studio waren getogen waar het 

programma wordt opgenomen begonnen vragen te stellen die Samak weigerde te beantwoorden. 

Hierop begaf hij zich per limousine naar de Or Tor Kor-markt waarbij hij werd gevolgd door ‘een 

konvooi van journalisten’. Op de markt konden de journalisten de geplaagde premier nergens vinden, 

maar (volgens de Bangkok Post) ‘verraaden eninge marktkooplui dat hij zich bevond in een publiek 

toiletgebouw’. Hierop gaat het relaas al volgt verder: na 30 minuten betraden enkele mannelijke 

reporters het toiletgebouw waarbij ze de hoop om de premier aan te treffen reeds hadden 

opgegeven. Toen zagen ze echter voor de deur van het laatste toilet twee bodyguards staan. 

Hierop gingen ze weer naar buiten. Na 60 minuten arriveerde de zwarte BMW van Samak. Daarop 

kwam de premier naar buiten, opgewonden en looking frustrated. Hij keek de journalisten even een 

voor een aan en begon ze vervolgens uit te schelden.

De Thaise pers -de meest onafhankelijke van ZO Azie- lijkt tot op dit punt vrij in de berichtgeving. De 

scheldkannonade van de premier tegen de journalisten wordt echter niet vermeld. In plaats van te 

berichten wat de premier de journalisten naar het hoofd slingerede gaat de Bangkok Post als volgt 

verder in het bericht over deze zaak op de voorpagina: I have never seen anyone as bad as these 

damned people. I have never seen such an awful thing. The prime minister was in the toilet and they 

were standing in his way, blocking him from exiting. Is this how their editors trained them? Er wordt 

geen bron vermeld bij deze quote. De laatste alinea corrigeert dit weer enigzins: some agreed that 

the press were invading his privacy, but other said the press was duty-bound to cover the activities of 

a public figure.

Thailand maakt de laatste maanden een van de ernstigste crises door in zijn bestaan waarbij maar 

geen einde lijkt te komen aan de rampspoed. Het land wordt al bijna twee jaar verscheurd door de 

voor- en tegenstanders van voormalig premier Thaksin die al dan niet (daar dreigt zo langzamerhand 

een burgeroorlog over) zal worden vervolgd voor fraude. De pro-vervolgers van de anti-vervolgers 

(waaronder Samak) raken regelmatig verzeild in ware slachtpartijen waarbij tientallen 

gewonden vallen. Daarbovenop komt nog eens een dreigende oorlog met Cambodja over een tempel 
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en opstanden van het volk tegen de stijgende prijzen van voedsel en benzine.

10 Reacties op “Premier Thailand vlucht voor 
journalisten naar WC”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

7 Aug 2008 om 13:36 

Er is zo langzame hand meer persvrijheid in Thailand dan in Nederland. Dat moet toch wat zeggen. Iets met 
bananen…

2.  Pierre Lebon 

7 Aug 2008 om 13:47 

Micha, je bent naar Thailand gegaan om redenen van veiligheid? Je doet -vind ik- baanbrekend werk mbt de 
XDossiers/Lippens en de Demmink affaire, waar je volgens mij je handen aan vol kan hebben en waar de 
onderste steen boven MOET. 
Waarom je huidige verblijfplaats opnieuw riskeren door over Thaise binnenlandse affaires te gaan schrijven? Je 
kan volgens mij nog 10 dossiers a la Regina Louf opstarten als je naar Pattaya gaat, maar daar is het helemaal 
dweilen met de kraan open. 
Succes met al je speurwerk!

3.  E-flee 

7 Aug 2008 om 17:30 

In dat geval zal de heer Micha Kat node gaan gemist worden. Ik heb gisterenavond geconstateerd dat hij de 
laatste is, ondanks beweringen anderzijds van zichzelf respectabel noemende journalisten….

Temeer daar door de heer Werd van de Oppositie al werd vastgesteld dat, mede, door het gebrek aan 
journalistieke controle in Nederland de zaken zeer uit de hand zijn gelopen in de lage landen. Het is zoals het is, 
intellectueel geneuzel, maar XXXXXXX laat een scheet en er prijkt dageijks een plakkaat op die site…. En dat 
claimt dan een vrije geest te zijn. 

Hetzelfde constateerde ik gisterenavond op andere een blog van iemand die een onderzoeksjournalist 
pretendeert te zijn, onafhankelijk zelfs, en die nota bene rechten blijkt te hebben gestudeerd. welnu, daar is het 
pas echt goed mis daar hoef je geen rechten voor gestudeerd te hebben… het nieuws golft om hem heen maar 
hij kan van 911 niet eens zeggen of dat eeen complot was.

Intussen wordt in Belgie Marc Verloesem stilzwijgend geliquideerd, hebben we hier een S. G. van Justitie onder 
verdenking van het bestijgen van fijne vleeswaren, hebben we bij F. een topman, L., die meeermaals in een X-
file wordt genoemd, heben we al witwassende corrupte korpsbeheerders in Nederland die zelf betrokkenheid 
hebben bij drugstransporten die aan alle kanten worden afgedekt,etc. Verder waren die ontvreemde CD-roms 
met 88.539 slachtoffers van babys en jeugdige kinderen uit Zandvoort, jaja…. Ik heb nog even gekeken net op 
die site van die zgn onderzoeksjournalist/rechtsdeskundige die niet is wat hij claimt te zijn en waarmee hij zich 
schaart in het rijtje van lieden die het zicht op de zaak proberen weg te nemen. Hij draaide zijn onderwerpen 
met voor hem te kritische reacties heel snel weg…..

Mijnheer Kat, we kunnen u nog niet missen, het volgende geval heeft zich alweer aangediend waarvan het 
“onderzoek” al blijkt te zijn afgesloten, namelijk Maddie. En op zeker hebben dezelfde betrokkenen van die CD-
roms met 88.539 slachtoffers, die door het intellectualistische clubje van het journaille der windbuilen 
genegeerd worden, hier opnieuw een slachtoffer gemaakt…

4.  Nanno 

7 Aug 2008 om 23:21 

off topic 
http://www.depers.nl/buitenland/231344/Maddie-slachtoffer-pedofielennetwerk.html

5.  somber zicht 

8 Aug 2008 om 09:52 

Human-interest en info-tainment zijn de werktuigen van de machinatie-machine. 
Jammer dat we ons te goed voelen deze tegen haar te gebruiken. 

“Je zal maar Demmink heten

Je zal maar Demmink heten. En geen familie zijn van. Je kinderen worden met argus-ogen bekeken, de crèche 
blijkt opeens vol en een lening afsluiten, lukt niet meer zomaar. Jacqueline Demmink is het spuugzat. “Ik was 
altijd trots op mijn naam, daarom heb ik bij mijn trouwen mijn meisjesnaam aangehouden en hebben ook de 
kinderen mijn achternaam gekregen. Maar we gaan nu de naam van mijn man aannemen.”

Telefoonterreur 
Sinds de asociale ambtenaar wereldwijde aandacht kreeg, heeft Jacqueline geen leven meer. Het gezin wordt 
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continu gebeld door grapjassen die van alles door de hoorn roepen. Jacqueline vindt dat de journalisten die 
over Demmink berichtten wel wat meer rekening hadden kunnen houden met naamgenoten. 

De kinderen worden gepest 
Die telefoon is vervelend, dat gedoe met de crèche die bij het horen van de naam opeens geen plek had en de 
bank die alleen een financiering wilde geven als het stel kon bewijzen geen familie van te zijn lastig, maar het 
ergst vindt ze het voor de kinderen. Die worden gepest. “Vooral mijn oudste zoon van 12. Continu wordt hij 
lastiggevallen met opmerkingen als: ‘Hoe is het op de achterbank van je vader’s auto?’ en ‘Is jouw familie ook 
zo asociaal?’. Volgend jaar gaat hij naar het voortgezet onderwijs en daarvoor neemt hij nu wekelijks met zijn 
klas een kijkje bij verschillende scholen in de omgeving. Elke keer als hij zijn naam moet zeggen, krijgt hij het 
spaans benauwd. Hij doet nu alles om maar niet met die familie geassocieerd te worden. Als zijn overhemd een 
stukje uit zijn broek hangt, weet hij niet hoe snel hij hem weer in zijn broek moet terugstoppen.

Andere achternaam 
Jacqueline verwacht dat het alleen maar erger zal worden. “Ik kan geen blad openslaan of tv-programma 
aanzetten of het gaat over hem.” En daarom nemen zij en de kinderen nu de achternaam van haar man 
over. Maar het blijft zonde. “De familienaam is eeuwenoud en omdat mijn ouders geen zoons hadden die de 
naam door konden geven, heb ik dat gedaan. Joris Demmink wordt bedankt.”

“

6.  AIRVD 

8 Aug 2008 om 10:45 

Is de uitspraak van het kort geding al bekend? En kun je het pleidooi van de tegenpartij niet online zetten?

7.  Pierre Lebon 

8 Aug 2008 om 11:12 

Ach ’somber zicht’ wilt u van mij weten hoeveel duitsers en oostenrijkers er zijn met de naam: Hitler en 
Mengele? 
Je kan toch bij het aan de kaak stellen van misstanden geen rekening houden met naamgenoten? 
Trouwens, inwoners van Tilburg met de naam Wilders zijn ook not amused dus ?

8.  E-bee 

8 Aug 2008 om 11:44 

Ach, “Somber zicht”, u doet mij aan Demmink jr denken, wat een empathische familie zeg…

Waar ging het ook weer over? 
Kinderkruiperijen van een S.G. van Justitie en nu die Maddy weer.. 
U kunt uw bijdrage hier achterlaten…

9.  AIRVD 

8 Aug 2008 om 19:12 

Micha, 
Zou je ons kunnen mededelen wat de uitspraak was van het kort geding? Of wat meer info geven hieromtrent? 
Je vriend Stan de Jong is zich blind aan het staren op een muur dat ‘links’ heet dus van hem hoeven we ook 
niks zinnigs te verwachten.

10.  Pierre Lebon 

9 Aug 2008 om 12:21 

Waar blijft Micha toch?? al twee dagen geen berichten? 
Onderweg naar NL?
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Ook Maddie in klauwen van Belgisch pedo-netwerk
Gepubliceerd door Micha Kat 10 augustus, 2008 in Algemeen. 

maddie.jpg Volgens recente berichtgeving is de geruchtmakende verdwijning van de Engelse 

peuter Madeleine McCann het gevolg van de activiteiten van het Belgische pedofielen-

netwerk dat het meisje ‘op bestelling’ zou hebben ontvoerd uit Portugal. Uit de X-files weten we reeds 

dat er al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw door Marc Dutroux en zijn handlangers meisjes 

‘op bestelling’ werden geleverd aan kinderverkrachters uit de hoogste kringen van het Belgische 

establishment, maar dat deze activiteiten anno 2007 nog onverminderd voort blijken te duren -als de 

recente berichtgeving klopt- is toch wel weer shocking. De belangrijkste aanwijzing voor de juistheid 

van de berichtgeving is natuurlijk dat het onderzoek naar de daders in de zaak-McCann vanaf het 

begin tegengewerkt en gefrustreerd lijkt te zijn, precies conform het patroon bij alle andere 

verdwijningen waar hoogwaardigheidsbekleders bij zijn betrokken. In de Zandvoortse kinderporno-

zaak verdwenen zelfs CD-roms met de naaktfoto’s van rond de 80.000 kinderen. Laten we ons even 

laven aan de kracht van de logica. Uitgangspunt: wie kinderen op bestelling aangeleverd wil krijgen 

en wie recherche-onderzoek kan tegenwerken en zelfs neutraliseren, moet beschikken over veel geld 

en veel macht. Eens? 

Vervolgstap: het beruchte Belgische pedofielen-netwerk (of ‘netwerken’) bestaat dus uit rijke en 

machtige mensen. Nog steeds eens? Conclusie: de high and mighty die in de X-files worden genoemd 

als de ‘leden’ van het netwerk moeten schuldig zijn vanuit de overweging dat zij de enige personen in 

Belgie zijn met voldoende geld en macht om de delicten in kwestie te (helpen) plegen. Omgekeerd 

gesteld: als de leden van het ‘Belgische pedofielen-netwerk’ dat recent weer is genoemd in de 

verdwijning van Maddie McCann niet de mensen zijn die genoemd worden in de X-files, dan moeten 

het dus andere mensen zijn met heel veel geld en heel veel macht maar over die mensen is dan 

blijkbaar helemaal niets bekend alsof ze van outer space afkomstig zijn! Het moge duidelijk zijn dat 

zoiets niet mogelijk is. Ergo: de mensen die zijn genoemd in de X-files en door talloze getuigen zijn 

geidentificeerd als zedendelinquenten zijn de mensen achter het Belgische pedofielen-netwerk. Dat 

overigens veel nauwere banden onderhoudt met het Nederlandse pedofielen-netwerk van Joris 

Demmink dan tot dusver bekend is. Daarover later meer.
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Micha, het is heel goed mogelijk dat Maddie in de klauwen van een pedo-netwerk is gevallen, maar dat hoeft 
niet het Belgische netwerk te zijn. In Portugal hebben ze zo hun eigen netwerk. En natuurlijk hebben al die 
netwerken ook weer raakvlakken met elkaar.

Lees: Van Estoril tot Zandvoort: 
http://www.stelling.nl/followup/estoril.html

En kinderen op bestelling zijn meestal afkomstig uit het Oostblok. Ook daar zijn blonde kinderen te vinden. De 
kinderen in de Zandvoort-collectie kwamen trouwens uit alle hoeken van de wereld. Daar was ook baby-porno 
bij, dat was zelfs te zien op onze TV. Alleen staat die uitzending nu nergens meer op internet.

Overigens mijn complimenten: je hebt het seksuele geweld tegen kinderen wel weer stevig op de kaart gezet! 
En uiteraard gefeliciteerd met je advocaat… opdat je wint!

2.  Daas 

10 Aug 2008 om 18:00 

Ik ga eigenlijk uit van 1 netwerk, omdat Scotland Yard, Interpol en Europol wel willen onderzoeken zoals onder 
meer blijkt uit de stukken van het Dutroux dossier, maar de politie van al die landen juist niet willen 
onderzoeken io Justitie. Gezien die werkwijze wordt er dus ook niemand vervolgd. Ook niet in Portugal.

Maddy komt uit Groot Brittannie, wordt gespot in Portugal, wordt gekidnapt, reist volgens getuigenverklaringen 
half Europa door en is laatstelijk gespot in Belgie. Na 2 weken in Nederland vermoedelijk te zijn geweest en een 
getuige meldde dat de NEDERLANDSE POLITIE te broerd was om eem id kaart te vragen toen zij meende 
Maddy te zien in Amsterdam. 
Op zeker dus dat er sprake is van 1 sinister netwerk en de zaken zijn te linken aan in dossiers genoemde zeer 
rijke toplieden uit Belgie en Nederland en haar overzeese gebiedsdelen, vermoedelijk ook Groot Brittannie en 
nu blijkt ook al Denemarken en Amerika…

3.  AIRVD 

10 Aug 2008 om 18:48 

Wat vaak het geval is bij dit soort netwerken is dat de ouders meewerken. De ouders van McCann’s zijn lid van 
een sinister genootschap en weten ongetwijfeld meer. Ook opvallend is de wereldwijde campagne die volgde na 
de ontvoering. En bij wie mochten de ouders, of in ieder geval de vader, een bezoekje brengen? Ja je gelooft 
het niet, bij onze grote kindervriend de paus. Toch wel een mooi cadeau voor het offeren van je kind, niet? Voor 
die mensen is er geen grotere eer dan je kind aan te bieden voor een offer ritueel. Best scary, niet?

4.  AIRVD 

11 Aug 2008 om 10:03 

Ik zag de voorzitter van het IOC, Jaques Rogge, onlangs op TV en kon gelijk zien dat hij een sadistische, 
machtsbeluste pedo is. Zulke mensen ruik je van mijlenver. Deze Rogge is door opperpedo, koning Albert II, tot 
graaf benoemd. 
Deze Rogge is natuurlijk een belg en heeft een mooie jezuïetenopleiding gehad. Toen de pedofielie en 
kinderontvoeringen in Belgie welig tierde was een belg Generaal van de jezuïeten, namelijk Janssen. Daarna 
werd een Nederlander overigens generaal. 
Alle X getuigen waren overigens allemaal katholieken. Ook de McCann’s zijn katholieken.

5.  Inanna 

11 Aug 2008 om 10:23 

Kijk, alweer een Maddie-look-alike! 
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/maddie/article1541035.ece 
Een Islamitische vrouw, misschien een babysit of kindermeisje, met een blond kind. 
Als het werkelijk Maddie zou zijn, dan ga je daar toch niet op klaarlichte dag mee over straat? 

@ AIRVD, Zowel in Portugal als in België is het merendeel van de mensen katholiek. Maar je hebt wel gelijk als 
je zegt dat Ratzinger een gluiperd is.

http://www.nwo-info.nl/2008/02/17/seksuele-misdaden-en-het-vaticaan/

6.  BL 

11 Aug 2008 om 18:40 

AIRVD, aub meer info/links over de connectie McCann en geheime genootschap, ik kan er weinig over vinden.

Wat ik van de elite geheime genootschappen weet is dat zij zich schuldig maken aan kind offers, niet dat er 
geen int. elite pedo-netwerk bestaat, maar misschien is dit pedo-netwerk “nieuws” in het geval van Maddie 
puur een “smoke-screen”.

7.  Daas 

11 Aug 2008 om 19:42 

@BL 
Het onderzoek naar Maddy McCann is nog in het beginstadium, de NEDERLANDSE POLITIE(.) vond het niet 
nodig een ID bewijs op te vragen toen een vrouw haar in de omgeving Rijksmuseum haar mogelijk een paar 
keer tegenkwam en heeft nu haar verklaringen maar afgelegd in Engeland. Er is nog niet veel bekend, alleen 
dat het aantal getuigenverklaringen opvallend hoog is. Gezien het manipuleren van de media tegenwoordig kan 
dat betekenen dat iets of iemand het publiek Maddymoe wil maken of ook dat ze daadwerkelijk thans wordt 
rondgetransporteerd vanwege de bekendheid van de zaak. Het lijkt erop dat er een sinistere genootschap in het 
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spel is, indachtig het in Belgie en Nederland aangename klimaat voor satanisme en pedofielen onder 
topbestuurders, rechter, juristen en advocaten etc. en gezien de corruptie bij Justitie en het imago van diens 
vaandeldrager…en die niet op zichzelf staat.

Mijn beperkte informatie, er is nog niet veel bekend, kwam vooral uit de Engelse media.

8.  AIRVD 

11 Aug 2008 om 21:06 

@BL 
Ik weet niet meer van welke site ik het had maar het klonk als een mogelijkeid. 
Kindofferen en misbruiken ligt in het verlengde van elkaar. Eerst wordt zo’n kind misbruikt en daarna eindigt 
het in een snuff movie. Camera’s zijn natuurlijk niet altijd aanwezig, helemaal niet als er hooggeplaatse 
aanwezig zijn. 
En in geval van misbruikende priesters zijn er nooit camera’s aanwezig. 
Zo kan het zijn dat de ouders van McCann hun kind aan een ’sekte’ beschikbaar hebben gesteld. Dat is voor 
hun als rooms-katholieken, een grote eer. En dat ze daarom beloond zijn met een bezoekje aan grote 
kindervriend Ratzinger aka de paus. Inanna had nog een mooie link over RATzinger.

9.  Pierre Lebon 

14 Aug 2008 om 11:45 

Van de link van Inanna mbt Ratzinger, kreeg ik letterlijk kippenvel. 
Ik ben zowieso geshockeerd over alle berichtgeving over Pedonetwerken (verkeerde benaming) de 
betrokkenheid van hoge rijksambtenaren, invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven, burgemeesters, etc, etc. 
Naief als ik waarschijnlijk ben, heb ik NOOIT zelfs maar durven vermoeden dat dit soort uitwassen mogelijk zijn. 
Ik ben de afgelopen 4 weken ALLES aan het lezen over dit onderwerp en ben NOG LANG NIET klaar. 
Ik weet ZEKER dat een groot deel van alle beschikbare informatie op waarheid berust. Ik weet ook zeker dat 
Louf’s verhaal, ofschoon verwarrend, ook voor het grootste deel op waarheid berust. 
Ik vraag me af, hoe verder te gaan met dit onderwerp. Ruf Nachtergaele heeft een zo objectief mogelijke 
databank aangelegd van alle beschikbare informatie, maar op de een of andere manier moet toch al deze 
informatie naast elkaar worden gelegd en moeten er conclusies aan worden verbonden. 
De lijst van betrokkenen, die sindsdien op duistere wijze en soms inderdaad ‘koelbloedig vermoord’ verdwenen, 
resp. dood gevonden zijn, is indrukwekkend en shockerend. 
Het lijkt wel of iedereen tegen de Bierkaai vecht. 
Micha Kat krijgt zonder meer de twijfelachtige eer mij en zeker vele anderen ‘de ogen te hebben geopend’ voor 
al deze gruwelijke misstanden. 
Ik persoonlijk zit al 4 weken met jeukende handen om dit aan te pakken, maar zit zonder antwoorden en 
zonder bevoegdheden. 
Is dit ons leefklimaat? 
Ik ben ervan overtuigd dat België mede desintegreerd vanwege het COMPLETE GEBREK AAN VERTROUWEN van 
de Belgische burger in haar eigen clowneske overheden en gecorrumpeerde bedrijfleven. Nederland is ook in 
rap tempo begonnen de zelfde weg in te slaan. 
What about: fatsoen, Integriteit en Eer? 
Ouderwets?

10.  Comm. Maigret 

14 Aug 2008 om 14:21 

De enige databanken staan op internet. En wat zich bij actiegroepen/belanghebbenden bevind. Van de 
Nederlandse en Belgische politie valt niets te verwachten evenmin justitie, aangezien hier ook tal van 
mededaders zitten. Verder is er dus een embargo dat er niet of nauwelijks over geschreven wordt door de pers 
en vragen stellen in de kamer is er ook niet bij. Leven wij niet al in een dictatuur? Van pedofielen en satanisten 
die ons regeren en recjt over ons uitspreken? Zolang de “politie” hun bevelen nog uitvoert is zelfs pedofilie 
legaal hier tegenwoordig.
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« En daar is de volgende Fortis-leugen al weer… Het bewijs: De Telegraaf is een pedo-krant! »

De Telegraaf-pedofielentest! Meten en weten!
Gepubliceerd door Micha Kat 4 september, 2008 in Algemeen. 

meten1.jpeg Uw webmaster heeft De Telegraaf en satelliet Geenstijl bij herhaling ‘pedofielen-

media‘ genoemd. Dit omdat deze media zich ’solidair’ verklaren met het 

hooggeplaatste pedofielen-netwerk van Joris Demmink. Deze media briesen wel steeds van 

verontwaardiging als de ‘kleine man’ zich aan minderjarige kinderen vergrijpt, maar dekken de meest 

weerzinwekkende zedendelicten toe du moment dat deze worden gepleegd door mensen met macht 

en invloed. Uw webmaster vind dat een dergelijke houding onverenigbaar is met de uitgangspunten 

van eerlijke journalistiek. Het is met De Telegraaf zelfs zo ernstig gesteld, dat inzendingen van lezers 

die de krant op deze vorm van ‘klassse-journalistiek’ wijzen worden geweigerd! Maar nu is er een 

unieke kans opnieuw te ‘meten’ hoe het is gesteld met het journalistieke klimaat bij TMG. Je weet 

maar nooit of ze bij De Telegraaf hun leven niet gaan beteren en wel ruim baan gaan geven aan 

lezers die de krant wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid! Vandaag lezen we op de 

site van de krant het volgende bericht:

PANIEK NA TERUGKEER VAN PEDO

door Pieter Buss 

 
UTRECHT -  Flatbewoners aan de Gambiadreef in de Utrechtse wijk Overvecht zijn in rep en roer nu 

een veroordeelde pedofiel naar zijn flat is teruggekeerd en regelmatig oog in oog staat met zijn 

inmiddels vijfjarige slachtoffertje. Woningstichting Bo-Ex probeert de 56-jarige R. F. nu met een 

rechtszaak, en in bezit van handtekeningen van zo’n twintig angstige bewoners, uit huis te plaatsen. 

Iedereen kent F. en zijn besmuikte reputatie. Onbegrijpelijk vinden ze het dat hij, nadat hij in 

Utrecht, maar eerder ook in IJsselstein en naar verluidt in Rotterdam, is veroordeeld voor 

kindermisbruik, en uitgerekend in dezelfde kinderrijke omgeving wordt losgelaten.

Deze website -we blijven strijden tegen het pedo-monster, overal, altijd!- roept de lezers op een 

reactie onder dit stuk te plaatsen, gewoon netjes opgeschreven, waarin wordt verwezen naar Joris 

Demmink. Uw webmaster stuurde zojuist deze tekst in:

Er is pas reden voor echte paniek door het aanblijven van Joris Demmink op Justitie. Een pedo is een 

pedo, hoog of laag. Gelijke monniken, gelijke kappen!

Een andere satelliet van TMG, de website Spitsnieuws, heeft een bericht geplaatst over de Belgische 

pedo-jager Marcel Vervloesem die gisteren is gearresteerd (ook gemeld via De Telegraaf). Via een 

demonisch complot hebben de media eraan meegewerkt deze pedo-jager zelf als pedofiel neer te 

sabelen.  Enkele reacties onder dit stuk bieden enige hoop:

Mischien wist Vervloesem wel iets teveel van een pedofielen netwerk in ‘de hogere kringen’ van 

Belgie….
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MichieldeMuiter | 03-09-08 | 23:46

van die kudt pedo’s kun je toch niet winnen, die worden veel te goed beschermd door mensen zoals 

hirsch balzak en andere ministers

Katrin | 03-09-08 | 23:51

Mijn inschatting is dat Marcel Vervloesem meer kans heeft te deugen dan zijn broer, die hem zwart 

probeert te maken, of het gerecht in Turnhout en omstreken dat een ingetrokken getuigenverklaring 

gewoon meeneemt in de besluitvorming. Mensen, verdiep je eens in de zaak voordat je tot een 

typisch Spitsnieuws-oordeel komt. Lippens is juist iemand die door Marcel verdacht wordt. Ik dacht 

dat hij inmiddels al naar het EHRM in Straatsburg was gestapt.

Priapenpus | 03-09-08 | 23:57

Het zou heel goed kunnen dat de pedo’s in de ‘hogere kringen’ geen concurrentie willen van de 

‘gewone man’ en hem dus aanklagen als de viezerik. Het zit soms ingewikkeld in elkaar.

Frederik Puntdroad | 04-09-08 | 00:22

Lees het boek ”wat belgie niet mocht weten” maar eens. Misschien is Vervloesem wel slachtoffer van 

een complot. De magistratuur schijnt er een wespennest te zijn.

wijsvinger | 04-09-08 | 00:23

Is ”Dutroux: te veel om te geloven”, van Gerolf Annemans, ook een aanrader? Zou een samenvatting 

zijn van bovengenoemde, nogal dikke, leestip. Priapenpus | 04-09-08 | 00:33

Een complot? Natuurlijk.Hij werd gedwongen kinderporno te verzamelen.En niemand die hem hielp. 

Zelfs Sinterklaas niet.En die honger zal hem wel helpen zodat ze hem niet kunnen vergiftigen. En als 

het kabinet hierover niet valt bestaat Belgie over een maand nog.

nadenkeniseenkunst | 04-09-08 | 02:26

26 Reacties op “De Telegraaf-pedofielentest! Meten 
en weten!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 06:31 

Micha!! Vervloesem is gearresteerd, read this: 
http://www.telegraaf.nl/buitenland/1838074/__Kinderpornojager_de_cel_in__.html?p=12,1

2.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 06:40 

eerst lezen, en dan doen… ik leer het nog wel eens hoop ik;

3.  Micha Kat 

4 Sep 2008 om 06:56 

Wat bedoel je?

4.  Micha Kat 

4 Sep 2008 om 08:21 
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Reactie van De Telegraaf op onderstaand comment:

Er is pas reden voor echte paniek door het aanblijven van Joris Demmink op Justitie. Een pedo is een pedo, 
hoog of laag. Gelijke monniken, gelijke kappen!

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.

5.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 09:11 

Ik bedoelde dat ik het artikel over Vervloesem vanmorgen in de televaag las en zonder jouw blog te lezen de 
link in een posting had gedumpt, terwijl jouw laatste blog exact dat onderwerp behandelde. 
Eerst lezen, dan doen sloeg dus op mezelf. 
En idd ik heb al 10-tallen keren geprobeerd dit soort reacties opgenomen te krijgen met hetzelfde negatieve 
resultaat. 
In Spitsnieuws lukte het net wel en ook heb ik af en toe succes bij Elsevier.

6.  Micha Kat 

4 Sep 2008 om 13:27 

HET BEWIJS: DE TELEGRAAF IS EEN PEDO-KRANT

Deze reactie komt van de site van De Telegraaf en is er blijkbaar ‘doorheen gegelipt’:

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

7.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 14:03 

Mooi proefballonetje van Geenstijl, kunnen ze de reacties analyseren voor een volgende zet. 
En let op de toon van het spitsnieuws artikel, totaal geen objectiviteit terwijl je dat bij de AD nog wel een beetje 
aantreft. 
Als de wereld zo verrot is als spitsnieuws ons doet geloven dan is de politieman een dief, de dierearts een 
dierenbeul, de slachtoffer dader. Oftewel de omgekeerde wereld. Mooi is dat.

Wat ik nog kwijt wil over het Belgische pedonetwerk. Na het lezen van een aantal boeken hierover kom ik tot de 
conclusie dat we hier met een soort Gladio netwerk te maken hebben. Een kenmerk van het Gladio netwerk is 
dat het voor haar eigen financiering zorgt. Zodat er geen officiële goedkeuring uit de politiek nodig is, geen 
handtekeningen nodig zijn voor budgetten en er dus geen ‘paper trail’ wordt achtergelaten. Alles onder het 
mom van staatsbelang en staatsveiligheid. 
De financiering voor deze Gladio netwerken bestaat uit ‘black budgets’. Dat wil zeggen zwart verdiend geld uit 
het criminele circuit. Alles is toegestaan als het maar geld oplevert. Grote roofovervallen op geldtransporten 
(hebben we ook in Nederland gezien), ontvoeringen (Heineken), mens- en kinderhandel, prostitutie, 
pornohandel, drugs en verzekeringszwendel. Doel heiligt de middelen. 
De Nederlandse Gladio afdeling heeft als voornaamsete bron voor haar black budgets de drugshandel (denk aan 
Holleeder en de Gladio wapens die bij Mink K zijn gevonden). De Belgen zijn geen doorvoerland voor drugs en 
moesten iets anders verzinnen en kozen voor verzekeringszwendel. Verzekeringszwendel met zogenaamd 
gestolen auto’s. Door deze verzekeringszwendel kwam men in feite Dutroux op het spoor. 
Er moet hier sprake zijn van een netwerk want er werkte allerlei mensen mee van allerlei soort en op allerlei 
niveaus. Van magistraten en politiecommissarissen tot topmannen van de verzekeringsbedrijven zelf. Naast 
verzekeringszwendel, deed men aan mensenhandel (ontvoeringen en prostitutie) en drugshandel. 
Nihoul was een belangrijke spil in dit netwerk en fungeerde als tussenpersoon tussen de boven- en 
onderwereld. Hij is nooit hiervoor vervolgd, de mensen boven hem ook niet. Alleen de kleine man, Dutroux, is 
vervolgd. 
Maar dat de Belgische Geheime Dienst deel uit maakt van dit netwerk is zo goed als zeker. Dat verklaart ook de 
zeer professionele liquidaties van getuigen. En zij zorgen blijkbaar voor de aanvoer van verse vlees voor het 
Belgische Koningshuis.

8.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 14:05 

Dierearts = Dierenarts

9.  somber zicht 

4 Sep 2008 om 14:12 

Het wordt mij geautomatiseerd onmogelijk gemaakt te posten.
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Error Code 4 
Error Message Spam: Suspicious entry

Er is een fout opgetreden. Sluit het venster en probeer het opnieuw!

10.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 14:19 

De Telegraaf heeft op dit gebied wel degelijk een reputatie op te houden. Eind dertiger jaren, maar ook en 
vooral gedurende ‘40-’45 was de Telegraaf zich er terdege van bewust waar “Abraham de Mosterd haalde” en 
dat was niet bij het verzet, want het was (heel ongewoon) Duitse mosterd. 
De Televaag was niet de enige helaas. Veel Nederlanders wensten “zonder schade” de oorlog door te komen en 
zagen met opgetrokken wenkbrauwen dat Joodse families met hun koffertje langs de stoep stonden of zich 
braaf meldden zonder dat men een poot uit stak. 
De politie was in dit hele deportatieproces eveneens een factor van betekenis waardoor het voor de de Duitse 
SD niet al te moeilijk was de betreffende families zonder pardon en efficiënt af te voeren. Daarna kwam een 
geolied proces op gang om alle leegstaande Joodse woningen leeg te halen… of heet dat tegenwoordig 
plunderen? 
Met diezelfde efficiency worden tegenwoordig NL autorijders bekeurd als ze 3 km te hard rijden op een ringweg 
of de auto 10 minuten op een parkeerplaats zetten, zonder de meter te vullen. 
Heeft ooit iemand zich wel eens afgevraagd welk effect een dergelijke efficiency zou hebben, als ons politie 
apparaat met zo’n zelfde aanpak en trefkans de echte criminaliteit zou aanpakken? 
Nee, natuurlijk niet, want bekeuren levert defacto meer geld op dan het arresteren van kleine marokkaanse 
crimineeltjes die oude dametjes van hun tasje ontdoen, of iemand met een zakmes bewerken. 
Er wordt dus in NL veel gekeken naar belangen, of return on investment zo u wil en dan moet je niet verbaasd 
zijn over rechters die geen recht spreken, officieren van Justitie die “aftrekken is leuk”, doen met hun 
buurjongetje of main stream media zoals de TELEVAAG die zich commiteren aan diegenen waar ze het meest 
van te verwachten hebben en zich dus: DE WAARHEID niet kunnen permitteren. 
Hè, Hè, dat is eruit.

11.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 14:22 

“De slachtoffer-dader” moet het zijn.

12.  E-bee 

4 Sep 2008 om 16:13 

Tegenwoordig weet ik niet of het nog Gladio is, officieel heeft Bilderbergconferentie-waarnemer en de kat in het 
donker knijper, Lubbers, die om zeep geholpen maar er is tegenwoordig een veelheid van geheime organisaties 
actief en de budgetten voor geheime operaties worden uit al deze criminele feiten verworven, zie bv. Krikke, 
wier man tot over de kruin in de hard-drugs zit en er ook nog in slaagt de politie en justitie de kwestie zo goed 
als in de doofpot te laten verdwijnen. Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Zeeland, Kennemerland, overal hetzelfde 
beeld. Kennelijk zijn ze het onder elkaar niet eens. De politie is er voor de veiligheid maar is merendeels van de 
tijd bezig de vuile shit onder de platte klep te houden, bovendien zien die ook wel in waar ze mee bezig zijn, 
vreemde mogendheden en pedofielen kringen, en is een goed deel daarom zeer gevoelig voor corruptie.

13.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 16:29 

paarlen voor de zwijnen ben ik bang

14.  E-bee 

4 Sep 2008 om 16:46 

Het gaat de “goede” kant op met ABN-Fortis, las ik in de telegrof voor pedocraten. Ze schrijven nu al ZELF het 
geld van je bankrekening af en bij navraag een grote bek toe. De manieren van Lippens beginnen hun vruchten 
al af te werpen in de cultuur.

15.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 17:00 

@E-bee 
Niet letterlijk Gladio. De letterlijke benaming Gladio verwijst naar het Italiaanse netwerk dat in opspraak raakte 
en daardoor naamsbekendheid verwierf. In Nederland heette het Operatien&Inlichtingen dat nu opgeheven is. 
Maar zoals Reporter al in hun documentaire hierover opmerkte: Bij nieuw gevaar wordt er een nieuwe Dienst 
gecreëerd met een nieuw netwerk. Waarschijnlijk gewoon een voortzetting van het bestaande netwerk in een 
nieuw jasje. Het nieuwe gevaar maakte zich aan de wereld bekend op 9/11. Hierna zijn de doelstellingen van 
dit netwerk vernieuwd en is men gewoon op de oude voet doorgegaan. Business as usual. Waar men eerst 
linkse terroristen bewapende heeft men nu mogelijk moslimterroristen bewapent. De ontplofte granaat in de 
Antheunisstraat in Den haag, waarbij politiemensen zwaar getroffen werden, was afkomstig van de Geheime 
Dienst en waarschijnlijk afkomstig van een “Gladio” depot.

16.  E-bee 

4 Sep 2008 om 17:27 

@Airvd. 
Een eitje van eigen nest. Een deel van de wapens die Mink K. verhandelde zouden ook uit een gladio depot 
afkomstig zijn geweest, zonder serienummers. Lekker, als je denkt politieagent te worden, blijk je nog door je 
eigen organisaties invalide te kunnen worden, wat een poppenkast allemaal.
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17.  Cornelia 

4 Sep 2008 om 18:36 

De heer David Moszkowicz heeft mij vertelt dat zijn broer, Bram Moszkowicz, officier Koos Plooi de ‘ doodssteek 
‘heeft toegedient. 
Dit werd me vertelt na dat ik mijn mening had gegeven over Koos Plooi,ik vond hem toen zeer integer. 
Voor mij werd het zeer duidelijk, Max Moszkowicz kreeg op de zelfde dag, dat Paul Rosenmuller een gesprek 
had met Koos Plooi, een hersenbloeding. 
We hebben met z’n allen gehoord en gezien, hoe Paul bleef vragen naar de naam van de advocaat.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

18.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 22:39 

Je bent erg aardig Cornelia, maar je moet echt wat duidelijker zijn, want in ieder geval ik (en dat kan aan mij 
liggen, sprak hij vriendelijk) begrijp zelden iets van je postings. 
met vriendelijke groet, 
Pierre

19.  tess 

14 Sep 2008 om 10:00 

De telegraaf komt met het volgende verhaal: http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/1891186/
___Ik_was_veertien__hij_veertig_jaar_ouder___.html

Een zielig verhaal over een verstoten meisje die op de valreep het volgende nog even kwijt moest: 

En laat je niet wijsmaken dat oudere mannen seksueel minder actief worden!

Met andere woorden meisjes van vijftien, neem -in de letterlijke betekenis van seksuele inname - een man van 
ver in de vijftig!

Boenstaande opmerking staat bij: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1029/john-mccain-oorlogsheld-of-
collaborateur.html

en was daar dus Off-topic. Vandaar dat ik hem ook naar hier heb gehaald.

20.  tess 

14 Sep 2008 om 10:04 

Ook het feit dat het meisje schrijft dat ze jeugdzorg negeerde, baart mij toch wel zorgen … eigenljk is het een 
heel merkwaardig verhaal als je het aandachtig leest!

Of zie ik beren op de weg?

21.  AIRVD 

14 Sep 2008 om 10:43 

@tess 
Het is een merkwaardig verhaal en kan net zo goed geschreven zijn door iemand van Martijn. En de Televaag 
plaatst die onzin maar al te graag. 
Het meisje had geen leven en werd verwaarloosd maar gelukkig kun je dan altijd nog voor een bejaarde 
“kiezen”. Net of we even 500 jaar terug in de tijd zijn.

22.  tess 

14 Sep 2008 om 11:04 

@ AIRVD

Het is niet alleen onzinnig maar ook nog eens gevaarlijk. Het is ook het aanzetten tot pedofilie in een zekere zin.

Een meisje van veertien is ernstig getraumatiseerd door de scheiding van haar ouders. Ze komt ‘alleen’ te staan 
en dan in de meest donkere tijd van haar leven, waarin ze geborgen zou moeten worden door fatsoenlijke 
liefdevolle volwassenen, wordt ze in een bed door een geile oude man zwanger gemaakt. Daar komt het in 
wezen op neer. 

Wat mij ook heel erg zorgen baart is dat het meisje zegt dat wanneer je (lees: andere meisjes van veertien 
dus) in een dergelijke positie verkeert het maar beter is om Jeugdzorg te mijden!

Hier moet Jeugdzorg maar eens even de vinger aan de pols gaan houden en vragen waarom de Telegraaf 
ervoor kiest om dit zo ongenuanceerd op te schrijven!

23.  tess 

14 Sep 2008 om 11:40 
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Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de volgende vraag gesteld aan de minister van Jeugd en Gezin: 
In de telegraaf staat het volgende verhaal 
:http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/1891186/___Ik_was_veertien__hij_veertig_jaar_ouder___.html 

Hierin wordt door een veertienjarig meisje aangeraden dat wanneer je zwanger bent van een veertig jaar 
oudere man je dat niet aan Jeugdzorg moet melden. Nee, die moet je mijden! Hier maak ik mij zorgen om en ik 
wil graag dat de minister zijn licht hierover laat schijnen en mij bericht, wat zijn bevindingen hieromtrent zijn. 
Dit is een gevaarlijke ontwikkeling! Bovendien wordt er in het verhaal impliciet tot pedofilie aangezet of niet 
soms?

Ik ben benieuwd wat de minister hierover zegt. Binnen twee dagen krijg ik bericht.

Wordt vervolgd!

http://www.jeugdengezin.nl/contact/

24.  tess 

7 Okt 2008 om 19:58 

Zoals reeds geschreven heb ik de minister van Jeugd en Gezin geschreven. Ik heb antwoord gekregen:

Geachte mevrouw Jungblut,

Ik begrijp dat u zich zorgen maakt om een artikel in de telegraaf over een relatie van een jong 
meisje met een veertig jaar oudere man. Helaas kan en mag de minister over individuele zaken 
zoals deze niet oordelen. Wat ik u ter informatie wil meegeven is dat de minister samen met de 
minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van plan zijn een 
verplichte meldcode in te voeren. Wellicht kan deze verplichte meldcode bijdragen om situaties zoals 
deze te voorkomen door bijvoorbeeld tijdig de juiste voorlichting te geven. Een brief hierover is 
inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze kunt u vinden op de website van het 
programmaministerie voor Jeugd en Gezin, www.jeugdengezin.nl. Ik verwijs u naar deze link ttp://
www.jeugdengezin.nl/kamerstukken/2008/meldcode-huiselijk-geweld.asp.

Met vriendelijke groet,

Patricia de Bruijn

Voorlichting

070 - 3406049

Programmaministerie voor Jeugd en Gezin

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www.minvws.nl

25.  Sophie 

8 Okt 2008 om 16:47 

Buckingham Palace butler ‘ran paedophile sex ring while working for the Royal Family’

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1066171/Buckingham-Palace-butler-ran-paedophile-sex-ring-working-
Royal-Family.html
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Het einde van de economie (2): analyse
Gepubliceerd door Micha Kat 20 september, 2008 in Algemeen. 

wallstreet.jpg Nadat deze website op 15 september het einde van de economie aankondigde is 

de voorspelling reeds drie dagen later uitgekomen. In opperste paniek heeft de 

regering-Bush -die de VS vlak voor de verkiezingen inderdaad geheel geruineerd achterlaat- de 

meest absurde beloftes gedaan om de total collapse for the time being uitgesteld te krijgen. Dat de 

beurzen als reactie op deze hokus pokus van Bush cs. de hemel in stegen, geeft alleen maar aan hoe 

de paniek -en het zusje van paniek, wishful thinking- alles en iedereen in de greep heeft. Obama en 

McCain kunnen hun campagnes intussen maar beter stopzetten. Want wie wil er nog een land gaan 

regeren dat door zijn voorganger het meest afschrikwekkende bankroet wordt ingedreven uit de 

geschiedenis? Daarnaast helpt Bush ook nog eens de hele Amerikaanse democratie -of wat daar nog 

van over is- om zeep door het Congres op de valreep van het weekeind te dwingen accoord te gaan 

met het besteden van wellicht een triljoen (een miljoen x een miljoen) dollar aan belastinggeld! Of de 

dames en heren representatives maar effe willen tekenen! Hieronder enkele quotes uit de New York 

Times en andere media (ik zal ze steeds aanvullen, ook de lezer wordt uitgenodigd goede quotes in te 

sturen) die de huidige situatie goed weergeven: 

bushmba.jpg The Bush administration, moving to prevent an economic cataclysm, urged 

Congress on Friday to grant it far-reaching emergency powers to buy hundreds of 

billions of dollars in distressed mortgages despite many unknowns about how the plan would 

work.

Henry M. Paulson Jr., the Treasury secretary, made it clear that the upfront cost of the rescue 

proposal could easily be $500 billion, and outside experts predicted that it could reach $1 

trillion.

Democratic leaders immediately pledged to work closely with Mr. Paulson to pass a plan in the next 

week, but they also demanded that the measure include relief for deeply indebted 

homeowners, not just for banks and Wall Street firms. (Dat laatste kan nog leiden tot een 

politiek slagveld!)

According to notes taken by one participant in a call to House members, Mr. Paulson said that the 

failure to pass a broad rescue plan would lead to nothing short of disaster. Mr. Bernanke said that 

Wall Street had plunged into a full-scale panic.

He(Paulson) indicated that he wanted to buy securities only from United States financial institutions, 

a decision that could anger legions of foreign institutions that poured hundreds of billions 

of dollars into the American mortgage market in the housing boom, and have customers 

located here.
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Basic questions remained unanswered as of Friday evening, including how much of the mortgage 

market the administration hoped to buy up. The broader economic questions were even more 

daunting. What were the dangers in letting the government borrow another $500 billion — 

which ultimately might have to come from foreign investors — at the same time the deficit was 

already skyrocketing?

Meanwhile, the Federal Reserve and Treasury deployed additional tens of billions of dollars to 

prevent an investor panic and flight from the nation’s money market mutual funds.

But below the surface, a new sense of turmoil set in. When Washington changed the rules of Wall 

Street, winners were turned into losers and losers were turned into winners, and both camps 

were left fearful about what would come next.

But across Wall Street, many of the basic mechanisms of the marketplace broke down after 

the Securities and Exchange Commission announced on Friday morning that it would ban short selling 

in nearly 800 financial stocks.

Hedge fund managers who made vast profits betting against the nation’s financial titans called the 

ban unfair, and said the move would only prolong the financial crisis. Some traders said they 

were no longer betting on the intrinsic health of companies, but rather on what the government 

might do next. Others simply withdrew from the market.

“Some of my clients are literally closing their books and going on their vacation for two weeks — 

they can’t operate in this environment,” said Meredith A. Whitney, a financial services analyst. 

“You pack up and come back and play the game when you know what the rules are.”

Volgens Bair (Sheila Bair, topvrouw van de Federal Deposit Insurance Corporation in de VS) is 

duidelijk dat de systeemcrisis zich niet zal beperken tot de VS.  “De wereldwijde financiële 

markten werken niet.” Ook in Europa moet men zich meer zorgen maken dan men tot nu toe doet, 

stelt Bair. „We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

In Nederland houdt minister Bos (Financiën, PvdA) staande dat de situatie in de VS sterk verschilt 

van die in Nederland, al zullen de gevolgen ook hier merkbaar zijn. „De hele crisis betekent de 

definitieve teloorgang van een systeem dat is gebaseerd op hebzucht, onverantwoorde 

risico’s en perverse beloningen”, zei Bos gisteren.

Het bracht Fortis niet bepaald in rustiger vaarwater. Diverse marktwatchers noemden het concern 

deze week zelfs als volgend slachtoffer van de kredietcrisis. „Totaal niet reëel”, aldus Verwilst. Maar 

liever verwijst de bankier naar vergelijkbare uitspraken van minister Bos en DNB-president Nout 

Wellink en hun Belgische evenknieën. „Als de toezichthouder zegt dat er ja, gevolgen 

merkbaar zijn van de kredietcrisis, maar nee, klanten zich geen zorgen hoeven te maken, is 

dat veel vertrouwenwekkender dan als ik dat doe.”

So instead of having taxpayers buy the bad debt, the market should take care of it by itself? 

“Sure, prices need to go down. Bad debt needs to be eliminated. The taxpayer ought to be protected. 

Taxes ought to be lowered…We are following the same routine that we did in the Depression, and 

that is artificially try to keep prices up. People were starving in the Depression and the only thing 

they did was try to keep wages artificially high and keep food prices high. We are doing the same 

thing now—we are trying to keep housing prices high. Low prices for houses mean poor 

people could buy a house. This is the most important part of a free market economy and that is 

free market pricing. Without free market pricing, the market can’t work. And this is in a way a major 

effort to price fix.” 

(deze quote komt uit een interview met Rep. Ron Paul (Rep, Texas), een van de weinige 

afgevaardigden die zich openlijk tegen de plannen van Bush durft te keren).

How the economy can go from fundamentally sound earlier in the week to flat out meltdown 
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mode where Hank Paulson had to not only use his bazooka, but also had to use his rocket propelled 

grenade with a nuke tip while jumping out of a window launching ninja stars and slapping the 

markets with brass knuckles is really amazing. 

(Lees de uitstekende analyse van doctor Housingbubble)

13 Reacties op “Het einde van de economie (2): 
analyse”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

20 Sep 2008 om 11:41 

Zie hier het resultaat van ongebreidelde hebzucht, machtsmisbruik en perversiteit. Het failliet van het 
Amerikaanse kapitalisme. Kapitalisme is slechts een excuus geweest voor hebzucht en perversiteit. En dat leidt 
alleen tot destructie, waarvan akte. 
De echte klapper gaat nog komen, we krijgen nu een periode van stilte voor de storm.

2.  esplanade 

21 Sep 2008 om 00:34 

@AIRVD:

Er valt zoveel op te merken op uw reactie, die allerlei conclusies bevat die helemaal nergens op gebaseerd zijn. 
Laat ik slechts 1 vraag stellen: wat is uw redenering dat de echte klapper nog gaat komen?

3.  AIRVD 

21 Sep 2008 om 00:55 

@esplanade 
Er zijn tal van factoren die daarop wijzen, in zo complex proces is het moeilijk om maar 1 factor te noemen. Het 
is alles bij elkaar. 
Het is niet dat ik het zeker weet, het is een mogelijke scenario.

4.  R. Hartman 

22 Sep 2008 om 16:23 

@Esplanade 
Inderdaad. 

@AIRVD 
De kredietkrisis heeft helemaal niets met kapitalisme te maken, maar alles met socialisme en politieke 
correctheid. In een kapitalistisch systeem was iets dergelijks ondenkbaar geweest. Ook Kat zit hier fout door 
naar Bush te wijzen: De crisis is veroorzaakt door ‘anti-discriminatie’ maatregelen door de Democraten, die 
vonden dat iedereen een eigen huis moest kunnen kopen, en het onaanvaardbaar vonden dat 
onkredietwaardige mensen geen hypotheken kregen: discriminatie.

Derhalve werd er een wet doorgeduwd die kredietverstrekkers verplichtten deze mensen toch een hypotheek te 
verschaffen. Clinton heeft deze wet nog verder verruimd. Deze socialistische actie van de staat heeft nu tot het 
voorspelde resultaat geleid. Ron Paul waarschuwde hier in 2003 al voor. Het enige dat je Bush kunt verwijten is 
dat hij deze wet niet spoorslags heeft teruggedraaid, of althans dat geprobeerd heeft.

Esplanade had niet om 1 factor gevraagd, maar om uw redenering waarom u vindt dat die klapper er gaat 
komen. Dat is blijkbaar al teveel gevraagd. En dat is niet verrassend.

5.  AIRVD 

22 Sep 2008 om 16:52 

Kapitalisme reguleert toch zichzelf, waarom moet de overheid nu opeens drastisch ingrijpen? Dit betekent het 
failliet van het kapitalisme. 
De Amerikaanse banken bepalen zelf aan wie ze leningen verstrekken dus bespaar me die complete nonsens. 
Het was het bonussysteem dat ervoor zorgde dat men zoveel mogelijk leningen wou verkopen.

Wat esplanade vroeg is inderdaad teveel gevraagd. Google zelf eens.

6.  meowth 

23 Sep 2008 om 19:26 

Geachte heer Kat,

Dat afgeven op Bush is ongetwijfeld modieus, maar de belangrijkste oorzaak van de Collapse is toch echt aan 
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de Democrats te wijten! 
Bill Clinton heeft gedurende zijn periode de Communities Reinvestments Act uit 1977, die banken verplichtte 
niet kredietwaardige mensen hypotheken te verstrekken, nog verder aangescherpt. Dat leverde natuurlijki een 
economische opleving op, maar was tevens de basis voor de huidige crisis.

Wederom zijn het dus socialistische ideeen die voor deze economische ramp hebben gezorgd. Een beetje 
nuance lijkt mij derhalve op zijn plaats.

7.  somber zicht 

24 Sep 2008 om 14:45 

@ meowth 23 Sep 2008 om 19:26 

http://www.marketwatch.com/news/story/echoes-iraq-bushs-handling-mortgage/story.aspx?guid=EB54967E-
258D-4650-BE95-2203FCA64AAA&dist=SecMostRead

” 
similarities between the Bush administration’s hurried approach to the financial market crisis and its headlong 
plunge into the Iraq war.

It fails the most basic test of democratic accountability

“trust us” mentality in the administration’s call to obtain sweeping powers that are scant on checks and 
balances on the executive branch

In addition, the White House is faulted with a failure to raise alarm before the situation spiraled out of control, 
forcing the mobilization of more troops and untold financial resources

very spare on key details

…

It boils down to “give me the money and trust me”

“

8.  R. Hartman 

24 Sep 2008 om 16:39 

@R. Hartman 
“Het enige dat je Bush kunt verwijten is dat hij deze wet niet spoorslags heeft teruggedraaid, of althans dat 
geprobeerd heeft.”

Het blijkt dat ik fout zat: Bush heeft wél geprobeerd hier wat aan te doen: 
““– When the Bush administration tried to rein in Freddie and Fannie from continuing to engage in risky 
practices, guess who stepped in to block their efforts? Democratic senators Chris Dodd, John Kerry, Hillary 
Clinton, and — are you ready? — Barack Obama.

Meanwhile, guess who were the top four recipients of campaign contributions from Fannie and Freddie between 
1988 and 2008? 
Senators Chris Dodd, John Kerry, Hillary Clinton, and — still ready? — Barack Obama.”

http://bidinotto.journalspace.com/

9.  AIRVD 

24 Sep 2008 om 16:59 

@hartman 
Waarmee je wilt aantonen dat Bush hopeloos incompetent is als president en niks voor elkaar krijgt? Maar ook 
dat verhaal klopt niet het was juist Bush die de weg vrijmaakte voor ongedekte leningen. Zie rtlz.nl daar staat 
z’n speech van 2002. Bush was afgelopen jaren aan de macht en heeft de VS naar de afgrond gebracht. 
Hoe debiel moet je zijn om dan toch naar de tegenpartij te wijzen? Probeer je je kleine, bekrompen kortzichtige 
wereldje te redden waarin Bush een grote held is. Ik begrijp dat je wereldje nu aan diggelen. Maar face it.

10.  somber zicht 

24 Sep 2008 om 17:57 

Nu er toch wat verder wordt teruggegaan valt het op dat niemand het kleine detail van de 

2,3 biljoen dollars 

noemt die het Pentagon kwijt is.

Donald Rumsfeld maakte dit bekend op 10 september 2001.

Hoe kon hij ook weten dat dit nieuws de volgende dag op 9/11 helemaal onder zou sneeuwen? 
Wel vreemd dat dit detail ook definitief vergeten lijkt.

11.  juwita 

26 Sep 2008 om 15:08 
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Altijd lastig, niet……., om alle causaliteiten op een rijtje te krijgen en je niet te verliezen in de neiging om één 
veroorzaker (zondebok) te vinden.

12.  R. Hartman 

26 Sep 2008 om 16:55 

@AIRVD 
Bedankt voor de link, I stand corrected. Bush heeft dus nog verder verruimd wat Carter heeft ingesteld en 
Clinton ook al verruimd had.

Maar je belachelijke conclusie dat daarmee mijn wereldje aan diggelen zou liggen zegt niets over mij, maar veel 
over jou. Geheel in stijl met je eerdere reacties, dus gelukkig hoef ik dat hier niet toe te lichten.

Als je wat beter opgelet zou hebben had je geweten dat ik individuele vrijheid hoog in het vaandel heb. Zowel 
rechts als links zijn collectivistisch, dus heb ik met beiden niks. Het enige positieve van rechts is dan nog dat zij 
(normaal gesproken) economische vrijheid wel propageren, waar links elke vorm van welvaart de strot om wil 
draaien.

Maar goed, Bush draait met deze Freddie en Fannie actie ook de Amerikaanse economie de strot om, en de 
belastingbetaler mag het gelag betalen. Of is Bush toch een closet-socialist? Nationalisatie van private bedrijven 
is tenslotte typisch iets dat bij socialisme/communisme hoort, niet bij liberalisme.

13.  E-bee 

26 Sep 2008 om 19:10 

Socialisme, communisme, liberalisme? 
Is het niet gewoon, uiteindelijk, ordinair fascisme?
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« Felix ‘de leugen’ Meurders is corrupt Joost Tonino definitief op zijspoor »

NRC-spijtoptant Luyendijk wordt zomergastheer
Gepubliceerd door admin 5 april, 2006 in Media. 

JORIS LUYENDIJK IS TERUG; EINDELIJK DE WAARHEID OVER ZIJN VERTREK BIJ NRC?

Joris Luyendijk, kenner van het Midden-Oosten en ex-correspondent van NRC Handelsblad, wordt 

(bron: NRC Next) de nieuwe presentator van het programma Zomergasten. Luyendijk keerde NRC 

eind 2003 de rug toe onder omstandigheden die mogelijk erg belastend zijn voor NRC. De zaak 

waarover de website klokkenluideronline uitvoerig berichtte begon met een uitzending van Buitenhof 

in de zomer van 2003. In die dagen was er nog geen enkele sprake van welk Abu Graib-schandaal in 

Irak dan ook. Toch meldde Luyendijk het bestaan van door de Amerikanen geleide martelkampen. 

Presentator Paul Witteman wist niet hoe snel hij over deze wereldprimeur heen moest walsen. 

 
Reeds toen diende zich direct de vraag aan: waarom schrijft NRC-correspondent Luyendijk niet over 

deze kampen in zijn eigen krant? Toenmalig chef buitenland Hans Nijenhuis heeft in deze zaak 

leugenachtige verklaringen afgelegd die erop neerkwamen ‘dat Luyendijk wel over de kampen heeft 

geschreven’. Deze stukken konden echter niet worden aangetroffen. 

Luyendijk heeft later in een telefoongesprek met de ombudsman de zaak gedownplayed door te 

stellen dat de kampen medio 2003 al min of meer algemeen bekend waren. Dit is echter onjuist. De 

eerste berichten in de wereldpers verschenen in december (Herald Tribune 19 december 2003: 

Secret Universe Holds US Terror Suspects door James Risen en Tom Shanker). Luyendijk wist dus al 

een half jaar eerder van het bestaan van deze kampen, maar kon of mocht daar in NRC niet over 

berichten. Hier komt de rol van Nijenhuis als propagandist voor Buitenlandse Zaken (waarvan het 

directe belang was om elke vorm van anti-Amerikaans nieuws tegen te houden) nadrukkelijk in 

beeld. NRC zelf heeft nooit openheid van zaken gegeven over het vetrek van Luyendijk. Op 

klokkenluideronline staat wel veel achtergrond. Ook op de website van Theo van Gogh, de Gezonde 

Roker wordt uitgebreid stilgestaan bij het vertrek van Luyendijk bij NRC. Een factor is ook dat 

Luyendijk in 2003 in Israel bijna om het leven kwam bij een bomaanslag. Dit feit is altijd met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid buiten de publiciteit gehouden.
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NRC-spijtoptant Luyendijk wordt zomergastheer at Klokkenluideronline

radiogasten hoorde.

Namelijk hun verhaal als SPOOKAMBTENAAR

Deze ambtenaren doen vaak hun werk uitstekend, kijken kritisch naar wat zij doen, maar worden juist om die 
reden naar huis gestuurd, omdat zij kennelijk potentiele klokkenluiders zijn. En daardoor niet in het SYSTEEM 
passen.

In Nederland lopen er duizenden mensen, vaak dus de besten, op die manier thuis met behoud van loon. 
Ontslag is vanzelfsprekend onmogelijk omdat anders de deksel van deze beerput zal gaan.

2.  Anoniem 

9 Apr 2006 om 19:22 

Interessante familienaam Luyendijk. Kwam voor in de naoorlogse inlichtingenwereld. No kidding.

3.  Anoniem 

18 Apr 2006 om 14:02 

Ik ben ook zo’n spookambtenaar die tegen zijn zin thuiszit en ik zou graag in contact komen om te onderzoeken 
wat dit met iemand doet en hoe ik weer in de maatschappij kan komen.

4.  SamBroersma 

19 Apr 2006 om 00:12 

Geachte anoniem, 18 april 2006, 14.02 uur.

Spookambtenaar en kunstmatig uitgerangeerde ambtenaar Piet de Boef (schrijversnaam) schreef zijn boek 
“Zinloos juridisch geweld”. Wellicht zoekt u contact met hem, vanwege (ook) zijn grote ervaringen met zijn 
(corrupte) meerderen. 

Sam Broersma 
Zoutelande

5.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 20:56 

Wellicht is het opzetten van een internetplatform voor spookambtenaren iets. Er zijn er duizenden. En ik 
denk dat ze veel te vertellen hebben.

Ik zie daar al elke spookambtenaar (anoniem eventueel) zijn verhaal komen doen. Een betere openbare 
bijdrage door een gebundelde inzichtsverschaffing lijkt mij niet te leveren.

Misschien is een weblog al een goed begin, waarin je andere spookambtenaren uitnodigt met een verhaal te 
komen. 

Een weblog opzetten onder eigen domeinnaam is ook een fluitje van een cent. Ik geef eventueel graag tips 
hierover.
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« Oproep aan de burgers van Nederland Na Ad Melkert ook Wouter Bos door de sex-zijdeur? »

Eindelijk genoeg van de misdadige media
Gepubliceerd door admin 8 november, 2006 in Media. 

PCM-DRUKKERIJ BESCHOTEN: HET BEGIN VAN DE AFREKENING?

door Micha Kat 

Wat heb ik er vaak over gedroomd heel PCM ten onder te laten gaan in een zee van vuur en 

vlammen! Ik zou dan ook volgaarne de verantwoorlijkheid opeisen voor de aanslag vannacht op de 

drukkerij van PCM maar dat is helaas weinig geloofwaardig want ik zit op dit moment in Kazachstan. 

Laten we het er dan maar op houden dat ik via internet (Tuurlijk! Dat misdadige internet weer!) de 

opdracht heb gegeven. Hoe het ook zij, het begint er eindelijk op te lijken dat de burgers 

schijtgenoeg krijgen van de gecorrumpeerde ‘kwaliteitsmedia’ en hun volgevreten overbetaalde 

‘journalisten’ die niets anders kunnen dan kwispelstaarten en kruipen naar de macht. Een 

woordvoerder van de Volkskrant reageerde met de uitspraak dat ‘hij er niets van begreep en dat de 

krant geen heftige publicaties op de rol had staan’. Nee, eikel, natuurlijk heeft De Volkskrant 

geen heftige publikaties op de rol staan! Dat kan De Volkskrant namelijk helemaal niet net 

zomin als de andere kranten van PCM! Zou het ook maar een seconde in de koppen van de PCM-

bobo’s kunnen opkomen dat het niet de zogenaamde (en niet bestaande) ’slachtoffers’ zijn van hun 

‘kwaliteitsjournalistiek’ die de aanslag hebben gepleegd maar bedrogen burgers die jarenlang betaald 

hebben voor een zogenaamd onafhankelijk medium? Burgers die genoeg hebben van gemanipuleerde 

enquetes, heimelijke propaganda voor Europa en de oorlog in Afghanistan en de adoratie van Wouter 

Windvaan Bos? 

 
Het zal de sfeer bij PCM niet ten goede komen, zo’n aanslag. En die sfeer is toch al diep beneden het 

nulpunt gezakt omdat het concern gierend op een faillissement afstevent. Als grootste recente 

wapenfeit meldt PCM het ‘verkrijgen’ van een minderheidsbelang in een gratis ochtendtabloid waar 

een voormalige koekenbakker en een veroordeelde crimineel de scepter zwaaien. Geen stimulans ook 

voor de mensen die overwegen zich naar voren te schuiven als hoofdredacteur van NRC Handelsblad, 

zo’n raketaanval. Want het zou me niet verbazen als het geweld van de bedrogen krantenlezer zich 

spoedig ook gaat keren tegen de collaborerende hoofdredacteuren van ’s lands ‘kwaliteitskranten’. 

Intussen blijven de ‘kwalilteitsmensen’ elkaar maar prijzen en belastinggelden toeschuiven hetgeen 

de woede van de burger alleen nog maar groter maakt. PCM: op naar de toekomst!
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Eindelijk genoeg van de misdadige media at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 10:26 

nou nou nou micha, ik ben ‘t in grote lijnen wel eens wat je op deze site en nrcombudsman plaatst, maar ik 
denk niet dat ‘n rancuneuze lezer ‘ns de raketwerpert ter hand heeft genomen om z’n ongenoegen te uiten over 
het redactionele beleid. wíe erachter zit is ‘n raadsel, uit de losse pols speculerende kan je eerder wat 
rancuneuze moslims bedenken die ‘ns kijken hoe zo’n op de zwarte markt gekocht ding nou precies werkt, 
voordat ze ‘m voor ‘t eggie gaan gebruiken. ga zo door en bedenk dat soms “less is more” is, oa over je 
gabbertje jensma, hahaha!

2.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 10:39 

Dit is juist: 
“Burgers die genoeg hebben van gemanipuleerde enquetes, heimelijke propaganda voor Europa en de oorlog in 
Afghanistan en de adoratie van Wouter Windvaan Bos?”

Maar ook zou ik daarbij willen noemen, dat de brave burgers ook wel genoeg hebben van zgn “onafhankelijke 
adviezen voor raadpleging” van bevriende instantie. Daarmee bedoel ik advies zoals van Van Kemenade e.d. 
Daarbij wordt (ten onrechte) de indruk gewekt, dat het om advies van een hogere neutrale instantie gaat. In 
werkelijkheid is het slechts een bevriende partij die eventjes helpt - tegen betaling.

3.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 13:28 

Nu al vrees ik met grote vreze de NRC editie van vandaag. Wat zouden ze doen? Een beschieting van een 
kantoor is toch een beetje B-nieuws zou ik zeggen? Dus een ANP blokje op pagina 3 van een regel of 10? 

De arrogantie en wereldvreemheid kennende zet ik in op opening voorpagina en ten minste een halve pagina 
over de krant verspreid, met foto en al.

4.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 22:17 

Is dit geënsceneerd in verband met de verkiezingen?

Ik kan me geen intelligent persoon voorstellen die de pulppropaganda op een dergelijke manier te lijf wil gaan.

Zoiets stompzinnigs bedenken ze wel bij de AIVD om zichzelf te legitimeren, dat doen ze al jaren en jaren zo…

5.  Anoniem 

9 Nov 2006 om 11:32 

Hmm, de AIVD wil graag bewijzen, dat ze nuttig werk doen. 
Ieder topic in deze context is koren op de molen. Dan kan de AIVD groeien dwz meer jobs ! Het is een soort 
groeiindustrie…..

6.  Anoniem 

9 Nov 2006 om 12:44 

He Micha, 

Wat kost zo’n raketwerker op de (vrije) markt in Kazachstan? Op marktplaats en E-bay staan een paar 
gebruikte te koop. Levering onder rembours.

Groetjes

7.  Anoniem 

10 Nov 2006 om 20:05 

Het moet toch echt niet gekker worden. Houd toch op met die onzin. Schandalig dat gefulmineer tegen de nrc 
en de pcm, overdrijf toch niet zo.Jij bent er allang weg en Folkert zit er nog. Altijd die oude koeien uit de sloot 
halen en achterom kijken. Kijk vooruit en verzin iets nieuws om je gram op te richten. Het is nu afgezaagd aan 
het worden.

Groet uit Kazachstan

Je dw Borat

8.  Anoniem 

12 Nov 2006 om 10:04 

Ik vind het nogal wat. Er is een krant beschoten! Hoeveel je ook op die PCM-zooi kunt aanmerken: er is wel een 
krant beschoten. Ik had van Kat verwacht dat hij zijn afkeer hierover zou uitspreken in plaats van het infantiele 
vreugdegehuil waar hij zich nu aan bezondigt. Zelfs Kat zou toch moeten kunnen erkennen dat het beschieten 
van een krant (zelfs van PCM-signatuur) een onaanvaardbare situatie is?
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« We worden bestolen, bestolen, bestolen (6) Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat »

Net sluit zich rond boevenbende Deloitte
Gepubliceerd door Micha Kat 9 april, 2008 in Algemeen. 

dassendeloitte.jpg Accountants van Deloitte opgeknoopt bij Ahold en Bear Stearns 

Deloitte heeft een intern rapport geschreven over wat er allemaal fout is gegaan bij de controle van 

de Ahold-jaarcijfers, maar weigert dat rapport openbaar te maken. Dat bleek 7 april op de 

regiezitting in het hoger beroep van de strafzaak tegen ex-bestuurders Michiel Meurs en Cees van der 

Hoeven. 

Volgens de verdediging gaat het hier om een intern review waar ook Amerikaanse advocaten aan 

hebben meegewerkt. Het stuk is opgevraagd door de advocaat van Van der Hoeven, Mischa 

Wladimiroff, maar ook het OM wil het graag hebben. Het zou belangrijk ontlastend materiaal kunnen 

opleveren voor de twee verdachten. Ook Pieter Lakeman, aanwezig bij de regiezitting, ziet met smart 

uit naar dit rapport omdat het zou kunnen aantonen dat Deloitte fout zat bij de controle van Ahold en 

aldus zijn schadeclaim tegen Deloitte vooruit kan helpen. Lakeman spreekt zelf al van een ‘intern 

mea culpa’ van Deloitte. Deloitte verzet zich onder aanvoering van diens advocaten van Stibbe met 

hand en tand tegen de openbaarmaking van dit rapport met als argument dat het hier ‘een 

Amerikaans rapport’ zou betreffen. De rechter-commissaris heeft reeds een gerechterlijk bevel doen 

uitgaan, maar dat was gericht aan ‘Deloitte’ zonder verdere specificatie. Op de zitting was er sprake 

van dat er een nieuw gerechterlijk bevel moet uitgaan, maar nu gericht aan ‘Deloitte Accountants BV”. 

deloitte1.jpg De indruk onstaat dat Deloitte er opnieuw twee geduchte tegenstanders bij heeft in 

de partijen Van der Hoeven en Meurs die de accountants zoveel mogelijk zullen 

proberen te incrimineren om zichzelf te ontlasten. Ed van Liere, advocaat van Meurs, zegt dat dat 

geen ‘specifieke strategie’ is maar wil wel kwijt dat ‘Deloitte nimmer door Ahold is bedrogen’ zoals het 

zelf altijd zo gaarne heeft willen doen geloven. 

Inmiddels zijn wel de dossiers uit de tuchtzaak tegen Deloitte-accountant John van den Dries 

waarvan recent het hoger beroep diende in het strafdossier bijgevoegd. Volgens Lakeman blijkt ook 

uit deze stukken dat Deloitte een bijzonder laakbare rol heeft gespeeld bij de controle van Ahold en 

zelf het initiatief heeft genomen tot de ‘truc’ met de sideletters. Dit zou dan weer ontlastend zijn voor 

met name ex-CFO Meurs. 

Ook in eerste aanleg frustreerde Deloitte de strafzaak omdat het weigerde mee te werken aan de 

verhoren door de recherche. Hierdoor raakte het OM dusdanig geirriteerd, dat het medio 2006 een 

tuchtklacht tegen Deloitte indiende. 

Deze tuchtklacht waarvan weinig meer is vernomen loopt echter nog altijd, zo geeft de secretaris van 

de Raad van Tucht te Den Haag mr. Van Ginkel aan. Van Ginkel: “Het OM wilde wachten op de 

uitspraak in eerste aanleg van de SOBI-tuchtzaak. Nu deze uitspraak er is wordt de klacht 

geherformuleerd waarbij wordt bekeken welke klachtonderdelen kunnen worden gehandhaafd.” 

De nieuwe weigering van Deloitte zich constructief op te stellen in de strafzaak zal het OM wel 

stimuleren de klacht versneld door te zetten. Pieter Lakeman meent te weten dat het OM een klacht 
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Net sluit zich rond boevenbende Deloitte at Klokkenluideronline

‘overhoudt’ die zich specifiek richt op Roger Dassen die nog vlak voor het uitbreken van de crisis zou 

hebben meegwerkt aan het voorbereiden van een nieuwe, derde serie sideletters. In de laatste 

aflevering van zijn weblog schrijft Dassen over het hoger beroep in de SOBI-tuchtzaak tegen Van den 

Dries: “Ten slotte veel publiciteit rondom de behandeling van de ‘Ahold-tuchtzaak’ door het CBB. Wij 

kijken uit naar de uitspraak, die einde april wordt verwacht, en moeten de ketelmuziek eromheen, 

hoe onjuist, vervelend en soms kwetsend ook, gewoon maar op de koop toe nemen.”

Ook inzake de ondergang van zakenbank Bear Stearns heeft Deloitte een kwalijke rol gespeeld 

waarvoor het inmiddels is aangeklaagd.

1 Reactie op “Net sluit zich rond boevenbende 
Deloitte”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  juwita 

26 Aug 2008 om 12:05 

Deloitte krijgt er van lang in bovengenoemde bijdrage. Nu de Ahold zaak daarbij ter sprake komt toch ook even 
aandacht voor de VEB (De Vereniging van Effectenbezitters) bij die Ahold affaire. Wat de VEB altijd onder de 
pet heeft gehouden is dat de VEB zelf niet minder dan 8,5 miljoen dollar opstreek door akkoord te gaan met de 
Ahold-schikking. Alle gegevens zijn te vinden op de Amerikaanse website met betrekking tot deze class action. 
Dat dit riekt naar omkoperij is evident.

Niet vreemd dat Peter-Paul de Vries kort daarna opstapte bij de VEB. Die had de buit binnen en hoeft zelfs met 
een kwart van die achtenhalfmiljoen dollar de rest van z’n leven niet meer te werken. In dezelfde tijd 
(2006/2007) sloot de VEB en de Consumentenbond (samen verenigd in de Stichting Leaseverlies) de zg. 
Duisenberg-schikking met Dexia. Door deze schikking werden tienduizenden Dexia gedupeerden op een zij-
spoor gerangeerd. Zie over de affaire de website www.platformaandelenlease.nl Ook via deze schikking konden 
de VEB en Leaseverlies flink beuren. Over de rug van tienduizenden Dexia-slachtoffers, dat wel natuurlijk.
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« Joris Demmink, The Movie Part 4: Blackmail ADRES DEMMINK IN ‘KINDEROPVANGREGISTER’ »

De aangifte tegen Demmink (2003) van Frank L.
Gepubliceerd door Micha Kat 15 november, 2008 in Algemeen. 

plantsoen.jpeg Nu er recent opnieuw aangifte tegen Joris Demmink is gedaan door een (Turkse) misbruikte minderjarige en een 

tweede aangifte uit Turkije op stapel staat, is het van belang terug te gaan in de affaire naar ‘Demmink II’, de 

verwikkelingen rond de escapades van de pedofiele SG in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen. (’Demmink I’ is de ‘Rolodex-fase’ en 

‘Demmink III’ is de fase-Baybasin; klik hier voor het complete overzicht). In ‘Demmink II’ is immers ook aangifte gedaan door een of 

meerdere misbruikte adolescenten, in elk geval door de ‘jeugdprostitue’ Frank L. Thans blijkt dankzij het bekwame speurwerk van de 

inzender ‘Undercover’ dat de toenmalige actualiteitenrubriek TweeVandaag op 17 maart 2004 uitgebreid aandacht heeft besteed aan 

deze aangifte. Het is een verbluffende reportage geworden waarvan het cruciale deel op Google Video is gezet. We krijgen in de beelden 

een huiveringwekkend staaltje te zien van hoe Justitie omgaat met mensen die ‘onwelgevallige aangiftes’ doen. We trekken de 

volgende conclusies: 

*Er is sprake van dat het OM Frank L. zou gaan vervolgen wegens het doen van een valse aangifte. Wat is er van deze vervolging 

geworden? Waarschijnlijk niets. Dit is een sterke aanwijzing voor verregaande intimidatie van Frank L. [Frank L. blijkt wel veroordeeld te zijn 

voor het doen van de ‘valse aangifte’]

*De conclusie lijkt onvermijdelijk dat het OM het verhaal heeft willen spinnen dat Panorama Frank betaald zou hebben voor het doen van aangifte.

*Het OM heeft een vals persbericht uitgebracht over de valsheid van de verklaring.

*Ook de politie heeft waarschijnlijk een proces-verbaal gefalsificeerd

*De autoriteiten gaan hysterisch te werk zoals ook aan de orde is in de andere delen van de affaire.

21 Reacties op “De aangifte tegen Demmink (2003) van Frank L.”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

15 Nov 2008 om 10:59 

Er is de schaduw-regering kennelijk veel aan gelegen een moreel gestoorde op de positie van Secretaris-Generaal van justitie te houden! 
Kennelijk zijn ALLE sleutel posities in de politiek & regering al ingenomen door moreel gestoorden, want als alle berichtgeving in de media over Demmink 
en vazallen was gegaan ipv ene Joran(bedank vooral media-vazal Peter R. de V.!) was Demmink al jaren geleden ter verantwoording geroepen.”Geen rook”, 
half NL ligt onder een rookgordijn. 
Ik vind ook dat de schaduw-regering hiermee exposure geeft van haar ware aard en karakter. Kijken hoelang ze blijven zwijgen hierover, m.n. HB en JPB.

2.  rabarberke 

15 Nov 2008 om 12:54 

INTERPOL aims to facilitate international police co-operation even where diplomatic relations do not exist between particular countries. Action is taken within 
the limits of existing laws in different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. INTERPOL’s constitution prohibits ‘any 
intervention or activities of a political, military, religious or racial character.’ 
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Ik zou zeggen, laat die turken daar aangifte doen.

3.  censuur 

15 Nov 2008 om 13:06 

Het is niet slechts het “cruciale deel”, maar het volledige gedeelte over de zaak tegen Frank L. 
http://www.1vandaag.nl/index.
php?
module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=28106&nav=28124,28123,28120,28108,28112,28111,28110,28109,28107,28106,28090,28104,28101,28103,28102,28100,27980,28095,28097,28096,28098,28089,0#

Ik ben overigens ook ERG benieuwd wat er met deze zaak is gebeurd!

4.  censuur 

15 Nov 2008 om 13:06 

Sorry voor de lange link!!!

5.  Kantklosser 

15 Nov 2008 om 13:11 

Oproep aan de lezers van deze website: de Volkskrant geeft de lezers inspraak en vraagt aan welke kwestie zij de komende tijd aandacht moet besteden. 
Stuur uw suggestie naar:

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

6.  rabarberke 

15 Nov 2008 om 13:14 

www.tinyurl.nl

7.  rabarberke 

15 Nov 2008 om 13:15 

tinyurl.com bedoel ik

8.  harry50 

15 Nov 2008 om 13:53 

Weer een stapje verder op de ladder en het zal nog lang gaan duren maar uiteindelijk zullen dit soort ,,VIESPEUKEN,, toch achter slot en grendel verdwijnen.

,,OPSLUITEN EN DE SLEUTEL WEG PLEUREN,,

9.  janick 

15 Nov 2008 om 14:19 

Kindertjes van Nederland opgepast, op 5 december zal de jurist en hoogste ambtenaar, mr. Joris Demmink op pad zijn als kindervriend. Hij kan zijn neiging 
niet onderdrukken, zelfs een scheepslading kampfer is nog te weinig. Vandaar dat zijn kindermisbruik als ruilmiddel gebruikt wordt in de internationale 
politiek. Micha, dit is de tijd om hem te ontmaskeren en voor het volksgericht te brengen. In Amerika kun je een citizen arrest maken. Niet in het door en 
door rotte Nederland, daar bepaalt de hoogste kaste met behulp van de nieuwe adel wat goed is voor het volk. Misschien moet het dit keer wel gebeuren. 
In het verleden werd zelfs het lynchen van de Gebroeders de Wit door de Oranjes toegestaan. Neen dat willen we niet, wij willen dat ook Joris Demmink 
heeft recht op een eerlijk proces met daarbij behorende sanctie wanneer schuldig en anders van alle blaam gezuiverd.

10.  ger 

15 Nov 2008 om 15:01 

Mevrouw Adele v.d. Plas is een dame waarvoor wij allen heel veel respect moeten hebben.

Grote klasse hoe zij als advocaat alles uit de kast haalt in het belang van haar client.

Aan haar kant staat 1 tank; 
aan de andere kant staan 100 tanks.

Maar zij gaat door 
en met grote klasse.

Uiteindelijk gaat ze winnen 
want god staat aan aanzijde.

11.  Kantklosser 

15 Nov 2008 om 15:05 
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Dat laatste waag ik te betwijfelen…. ;-)  
God staat eerder aan de kant van het Koninklijk Huis en De Doofpot.

12.  AIRVD 

15 Nov 2008 om 16:00 

Dit geloof je toch niet? Wie komt aan het eind van het videofragment als deskundige weer in beeld? Hans Cormbag! De pedo vriend van Fokke 
Fernhout. Crombag die als deskundige in elke pedofiele zaak de daders vrijpleit. O.a in de Enschedese ontuchtzaak. Samen met de rest van de 
deskundige rechtspsychologen zoals van Koppen. 
Dit is echt niet te geloven. 
Micha, die man is zo langzamerhand ook een topic waard.

13.  censuur 

15 Nov 2008 om 16:21 

ik ben niet op de hoogte van feiten omtrent Hans Crombag. GRAAG zou ik een topic omtrent die feiten voor ogen krijgen!!! :)

14.  Inanna 

15 Nov 2008 om 17:04 

En Peter R. gaat op pedo-jacht: 
http://www.peterrdevries.nl/programma/textprogramma161108-tot.htm

Met zijn schepnetje jagen op guppies en kikkervisjes…

15.  E-bee 

15 Nov 2008 om 18:05 

Geweldig he? De grote PRdeV., gaat onverdroten verder de huidige samenleving van pedofiele elementen te ontdoen. En bestrijd onrecht waar het niet nodig 
is. PRdeV. moet zijn onderbroek eens OVER zijn pantalon gaan dragen ipv eronder! Hij lijkt Superman wel!

16.  ger 

15 Nov 2008 om 18:23 

FF terug naar de kern: ”Topic” heet dat.

Joris Demmink dus.

Als je jarenlang van zulke ani-kind vunzigheid wordt 
beticht dan ga je naar ieder tv-programma om tegengas te geven; 
heeft ie niet gedaan.

Ik denk dat er ook in Holland een bovenlaag is waarin bijv. 
20 personen zijn die pedorast-zijn, dat van elkaar weten, elkaar 100% vertrouwen en van alles naar elkaar toespelen, elkaar beschermen. Want het is voor 
hen 100% safe. Als je het laat door rotten krijg je dat. Bea en JP-tje doen helemaal niks.

Ik denk dat Eindhoven ook een rol speelt (sinds 1986); niet dat park.

Wie was (NAP gegevens) van de plotseling overleden chauffeur van Demmink. Familie en vrienden wat nader e.e.a. laten ophelderen. 
Kuifje R. de Vries kan dat hoofdstuk wel oppakken.

Ik denk dat de pedo’s van o.a. Holland en Belgie (zoals graaf Lippens van Fortis) dikke mik met elkaar zijn.

Een kliek van pedo’s. Ik denk dat die bestaat.

Da’s zorgelijk. Hoe heeft het zover kunnen komen ?

17.  Observator 

15 Nov 2008 om 18:25 

Mijn idee over Peter R. de Vries gaat steeds verder richting dat van E-bee. Eigenlijk ís het daar al. 
Met één kanttekening: Ook de kleine vissen moeten gevangen worden. 
Onnodig vind ik dat niet. 
Maar wie dan de grote vissen -bewust, want De Vries weet er van- laat zwemmen kun je betichten van gebrek aan moed. Of erger.

18.  E-bee 

15 Nov 2008 om 20:56 

@Observator. 
De verwarden moeten worden behandeld maar de moreel gestoorden verwijderd. 
Het is als een kanon die op een mug aan het schieten is. 
Dat kanon zou moeten worden gericht op Joris de draak, maar ja. Wiens brood men eet diens woord men preekt.

19.  ger 
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15 Nov 2008 om 21:14 

Joris Demmink heeft destijds (begin 80) als ambtenaar in Suriname 
gewerkt. In die tijd zat Jonkheer Vegelin van Claerbergen daar ook als ambassadeur (dat werd je toen sowieso als je van adel was en 
Prins Bernhard kende); de adel in kwestie was niet van hoge signatuur.

Demmink moest weg van defensie; hij legde aan (neukte ?) met een jonge Surinamer die betrokken was bij de decembermoorden ?. 
De Nederlandse krijgsmacht was not amused; Joris moest oprotten ?.

Nu komt die: 
Was was de relatie tussen Demmink en Jonkheer Vegelin van Claerbergen (c.q. diens familie!) ?

20.  cmmtgnmn 

19 Nov 2008 om 20:55 

De krijgsmacht heeft wel vaker met kleuter-neukers in den vreemde te maken. Dan regelt de betreffende ned. ambassade gewoon even noodvisa en zijn 
de vogels gevlogen.

1.  Crimineel pedonetwerk in Nederland « AIRVD 

Pingback op 23 Nov 2008 om 18:29 
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Kranten kapot, strijd nu verplaatst naar web Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren »

Ben Knapen krijgt de rekening
Gepubliceerd door Micha Kat 17 februari, 2009 in Algemeen. 

 

We plaatsen dit filmpje als een soort ‘eerbetoon’ aan Ben ‘Tsunami‘ Knapen, een van de vernietigers 

van het PCM-concern dat thans in handen komt van onze zuiderburen. Let goed op wat Ben allemaal 

te vertellen heeft en let met name goed op zijn body language in het gedeelte (met name in deel 2 

van de serie) waarin het over zijn aanwezigheid op de Bilderberg-conferentie gaat. Ben Knapen dreigt 

thans dan eindelijk (samen met ondermeer Falende Philip en Charismatische Ton) de rekening 

gepresenteerd te krijgen van jaren van wanbeleid en diefstal. Let’s not forget! Stuur Ben naar de 

voedselbank!

22 Reacties op “Ben Knapen krijgt de rekening”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Samantha 

17 Feb 2009 om 17:01 

Heel goede reportage over de werkelijke media. Alleen niet- en prille zoekers, of doortrapte belanghebbenden 
blijven de MSM verdedigen als informatiebron. Verrassend is de bijdrage van de mediaprofessor en hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam Hamelink! In België zou dit het einde van zijn ‘carrière’ beteken!.. 
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Ben Knapen krijgt de rekening at Klokkenluideronline

“Nederlandse kranten in Belgische handen” is ook helemaal de definitieve doodsteek voor iemand met nog een 
héél klein beetje de illusie van idealisme. 

Sam

2.  Observator 

17 Feb 2009 om 17:28 

Micha, het is verschrikkelijk. LETTERLIJK verschrikkelijk.

Een parabel: 

Er was eens een groep mensen die, voornamelijk ten onrechte en zéker buitenproportioneel berecht, in de 
situatie was gekomen dat een vuurpeloton hen ging doden. Het waren er véle, die aanstaande slachtoffers. 
Zéér vele.

Niemand uit die groep had, helaas, het vermogen of de durf om te stellen: Wij stormen op dat vuurpeloton af, 
velen van ons zullen de dood vinden, maar enkelen zullen overleven om de corrupte, slaafse, laffe executeurs 
te grazen kunnen nemen (laf, want die op eigen heil beduchte lafaards hadden ook een néé kunnen laten 
horen). 
Dán, na de bestorming, deze lafaards elimineren, hun schiettuig afnemen en het richten op de bevelhebbers in 
deze affaire. En daarna verder. Richting de échte opdrachtgevers tot de misdaad. En zo redden zij de anderen, 
die nog níet voor zo’n peloton kwamen te staan maar die dreiging was er wel.

Niemand dus, en daarom verstomde elk protest, élke reactie die ook maar enigszins had kunnen leiden tot 
vormen van eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Maar toch. In die groep bevonden zich énkelen die op eigen verantwoordelijkheid probeerden het genoemde 
doel te bereiken. 
Zij redden het niet. Die keer.

Die keer. En wát met de vólgende keer?

Moeten wij hoop hebben dat die enkelen bij anderen de geest vaardig zouden kunnen maken om bij een 
volgende executie wél op de ingezette slaven zouden afstormen?

In mijn ogen bén jij zo’n initiator, Micha. 
Maar kijk uit. De geest moet vaardig worden over iedereen in zo’n situatie. Anders redt niemand het tegenover 
een - ook in mijn ogen- fascistisch bestel.

3.  Arendsoog 

17 Feb 2009 om 17:32 

Het mag ondertussen toch wel duidelijk zijn dat het Haagse Staatscircus een filiaal is van de Brusselse Kermis, 
dat weer een filiaal is van de White House crime scene in Washington, dat weer een filiaal is van de 
economische vampiers in de London City en samenwerkt met de religieuze slavendrijvers in Pope City in Italië. 
We zitten met elkaar gevangen in een web van leugens, bedrog en misleiding. Dat web kan alleen vernietigd 
worden wanneer individueel bewuste en wakkere mensen zich verenigen tot een niet te stuiten beweging die 
weigert nog langer in de maling genomen te worden door monopolisten, maffiose dictators, satanaanbiddende 
egotrippers, ziekelijke psychopaten en gewetensloze moordenaars. 

Wanneer wij er voor kiezen niet meer mee te doen aan het Grote Spel, dan is het spel uit. Over and done with. 
Wij bepalen wat wij met ons leven willen en hebben de keuze om wetten en regels te volgen of burgelijk 
ongehoorzaam te zijn en massaal die regels en wetten te negeren, waar al de hiervoor genoemde categoriën 
van de menselijke soort ons ter onderdrukking mee op willen zadelen. 

Wij bepalen zelf wat en wie wij willen geloven. Volgens de voormalige topambtenaar bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, is de burger volwassen aan het worden. 

Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=478764&r=1&tbl_archief=&

In dit informatietijdperk kan iedere burger, indien hij/zij dit wil de eigen informatie verkrijgen via zelf te 
bepalen bronnen. Sites als deze werken daar op een goede manier aan mee. Ik voorzie dit jaar een verdere 
teloorgang van de MSM, die in haar kielzog de Circusartiesten in Den Haag mee zullen nemen.

4.  Charles 

17 Feb 2009 om 20:18 

Geen paniek, het is allemaal tijdelijk. 
ABN is ook al weer terug.

5.  Observator 

17 Feb 2009 om 20:26 

@ Charles 
17 Feb 2009 om 20:18 

Nou ja, Charles, als we dan tóch cynisch-lollig gaan doen: 
God is óók al weer terug. 
Wegen het succes van Allah zag hij zijn kans schoon.

6.  Observator 

17 Feb 2009 om 20:27 
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WegenS dus. 
Alweer zo’n fout door haast. 
Ik lijk Balkenende wel…

7.  Juriste 

17 Feb 2009 om 23:10 

Oh. De Bilderberggroep is het machtscentrum, waarin de belangrijke mensen van de wereld samenkomen, 
zoals Thatcher en Koningin Beatrix. 
Mabel werd ook nog genoemd in het filmpje, als de vrouw in het vooronder van de boot van een bekende 
onderwereldfiguur, maar zij is nu ook in het machtscentrum van de wereld. Want zij is CEO bij de www.
theelders.org (The Elders is a group of eminent global leaders), en dat betekent dat zij omgaat met Nelson 
Mandela, Kofi Anan, en voormalig president van de VS Jimmy Carter. Door schenkingen van Prins Friso aan de 
Clinton Foundation behoren de Oranjes ook 
tot de vrienden van Clinton. 
Een scharnierfunctie, dus, want Mabel had contacten met de topfiguren in de onderwereld maar nu heeft zij ook 
de contacten met de topfiguren in de bovenwereld. De hele wereld als speelveld. 

Er zijn maar weinig mensen, die de kranten beschouwen als onafhankelijke berichtgeving. Journalisten die over 
een fout in het ziekenhuis willen berichten worden gewoon bedreigd en regelmatig wordt de naam van de 
journalist weggelaten. Ik beschouw de ziekenhuizen als de onderwereld, want er vallen zoveel doden en 
gewonden, dat je daar goede contacten moet hebben.

8.  Juriste 

17 Feb 2009 om 23:37 

Ik heb zelf in ziekenhuizen gewerkt, en gestudeerd en dan leer je dat de patient de underdog is. Voor politici 
zijn de burgers de underdog en voor advocaten zijn de clienten de underdog. De underdog die kan kiezen, heeft 
nog een zekere machtspositie. 
De underdog leest liever websites dan kranten en dus krijgt de underdog macht via internet. Censuur gaat nog 
via het modereren van forums van kranten, bij berichten van journalisten. Maar daar houdt het op. 
Klokkenluiden wordt een gerespecteerde bezigheid, zolang het maar gaat om het aankaarten van misstanden, 
die het publieke belang betreffen.

9.  Barbelo Perfect Glory 

18 Feb 2009 om 01:15 

Momentum,

It is all about momentum and change. 
The Forces of Dulality will fall, they cannot hold there power games. 
Breaking old power systems is happening now. 
And build then new systems, with new and more human insights is the goal, so start build them then. 

Never go back to the old, otherwise it will fall harder :)  
Chaos or change, the future will not remember Bush, Balkenende or Bildenbergers, all thrash from the past in 
time and space.

Duality forces will fall, and that till the end of all times.

And Im free, free fallin 
Yeah Im free, free fallin 
Free fallin, now Im free fallin, now im 
Free fallin, now Im free fallin, now im

Tom Petty And The Heartbreakers - Free Fallin’ 
http://www.youtube.com/watch?v=am_6yeYKSA0&feature=related

10.  Charles 

18 Feb 2009 om 08:50 

@Juriste 
Maakt niet uit of de patient wel of niet de underdog is in ziekenhuizen zolang die er maar beter wordt. Dat wil 
inderdaad nogal eens tegenvallen. Voor acute gevallen is de moderne gezondheidzorg een uitkomst, verder kun 
je er maar misschien beter uit de buurt blijven. Zo komt vijftien procent ‘dankzij’ de huistarts in het ziekenhuis 
terecht. 

De oorzaken van falende artsen en verpleegkundigen is Onvermogen, Ondeskundigheid en Onwetendheid. 
Om de fouten die daaruit voortvloeien te verdonkermanen komt doorgaans pas de vierde O in het spel die van 
Opzet. Het is een groot misverstand te menen dat alles op deze aardkloot (meteen) goed zou moeten gaan. Wij 
mensen zij daar helemaal niet tot in staat. Willen we de achtergronden hiervan begrijpen (om er iets van te 
leren!) dan zullen we het onderzoek naar onze problemen, ongeacht in welke discipline, meer moeten baseren 
op modellen die dichter bij de biologische werkelijkheid van de mens liggen dan tot nu toe gebeurd. Doorgaans 
maken we een psychologische gedragsbeschrijving van betrokken personen en denken dat we daarmee ook de 
achterliggende basis benoemd hebben waarop het foute of gewenste gedrag zich ontwikkeld heeft. Dat is een 
misverstand. 

Ik ben het met je eens dat er in de zorg HEEL veel mis gaat. Ik hou mijn hart nu al vast als ik over 15-20 jaar 
daar in verzorgings- of verpleeghuis misschien zelf afhankelijk van wordt. Mijn observatie komt onder meer 
door mijn eigen werk in de zorg (jaren 70-80) en de niet te filmen toestanden die gepaard gingen bij opnames 
van familieleden in de afgelopen jaren. In 1 maand tijd drie keer de verkeerde medicijnen van het nachtkastje 
plukken was nog het minst ernstige (!) incident waar ik tegenaan liep. Een van de meest opmerkelijke feiten 
hiervoor is dat jonge meiden (en jongens) tussen 20-25 jaar een veel minder goed gezichtsvermogen hebben 
dan we denken. Ze kunnen de tekst op een medicijnflesje niet eens goed lezen (stond er bij toen ik een dame 
betrapte die met moeite de naam van mijn familielid probeerde te ontcijferen op een flesje).
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Uiteraard hebben we daarnaast de, zeg maar, gestoorde ‘neurologen’ en anderen die gewoon niet geschikt zijn 
voor het vak dat ze uitoefenen. Maar daarin onderscheid de zorg zich niet van andere disciplines. 

(Dat Mabel in het voor’onder’ van een boot heeft gelegen, wil nog niet zeggen dat ze ook deelgenoot is 
(gemaakt) van de ‘onder’wereld, denk ik. Trix is ook niet gek!)

11.  Verbeet 

18 Feb 2009 om 09:29 

Breaking news, misschien op het verkeerde forom, dat we,: 
Zie Spitsnieuws.nl 
Kinderen krijgen ProzacVolgens een nieuwe behandelrichtlijn mogen depressieve kinderen Prozac gebruiken, 
meldt Trouw. 
Dit ondanks bewijzen dat het bij jongeren aanzet tot zelfmoordgedachten. Toch werd het middel enkele jaren 
geleden officieel geregistreerd bij de behandeling van depressieve kinderen. Artsen werd wel geadviseerd 
terughoudend te zijn met het voorschrijven ervan. In 2007 slikten in Nederland 346 kinderen tussen 5 en 14 
jaar Prozac.

12.  Inanna 

18 Feb 2009 om 10:48 

Even off topic: de Joris D. Hyves ligt er weer uit. 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/?&pageid=54NBH66YH4SGSKKGS 
“Deze hyve is niet ok. Dit gebeurt automatisch wanneer er meerdere hyvers een niet-ok melding doen. Wij 
kijken binnen 1-2 dagen of deze content inderdaad in strijd is met de gebruikersvoorwaarden.”

13.  groot 

18 Feb 2009 om 11:01 

@charles

“Trix is ook niet gek!”

Inderdaad niet: 
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=58412

14.  RuudHarmsen 

18 Feb 2009 om 11:10 

Charles, 18 Feb 2009 om 08:50 
=== 
@Juriste 
Maakt niet uit of de patient wel of niet de underdog is in ziekenhuizen zolang die er maar beter wordt. Dat wil 
inderdaad nogal eens tegenvallen. Voor acute gevallen is de moderne gezondheidzorg een uitkomst, verder kun 
je er maar misschien beter uit de buurt blijven. Zo komt vijftien procent ‘dankzij’ de huistarts in het ziekenhuis 
terecht. 
/=== 
15 procent van wat precies? Moet er bij procenten altijd bij staan, anders is de mededeling betekenisloos.

Dankzij de huisarts omdat die terecht tijdig de juiste diagnose stelde? Of door foutief medisch handelen wat 
complicaties veroorzaakte die in het ziekenhuis behandeld moesten worden?

15.  Jo 

18 Feb 2009 om 11:15 

Zéér interessante link over dit alles op de goed gedocumenteerde site 
www.isgp.eu … Kijk ook eens naar “Beyond the Dutroux-affaire” in het kader van de Demmink-affaire … Veel 
leesplezier! Hot stuff …

16.  DNH 

18 Feb 2009 om 12:37 

Zet die vierde O, @Charles, maar gerust op zijn goede plaats, namelijk in het rijtje van Onvermogen, 
Ondeskundigheid en Onwetendheid, heur. 
Uit eigen ervaring heb ik deze Opzet meer dan eens en ook meer dan TIEN’s, meegemaakt. 
Probleem is dat je als patient tegenover een dokter net zo zwak staat als een burger tegenover een corrupte 
agent. 
Het hele Tuchtcollege is een rechtbank van dokters, collega’s in een ‘ons is ons’ sfeertje, en het is bekend dat 
de meeste klachten worden afgewezen en van de klachten die niet worden afgewezen betreft het bij 90% om 
dode patienten. 
Ik zal hier niet ingaan op bepaalde zaken, maar weet dat zeker een kwart tot een derde van het medisch 
personeel wel eens ‘per opzet’ dingen doen die niet door de beugel kunnen. 
Maar wat dachten jullie dan? 
Dat de teloorgang en verloedering van de maatschappij ophield aan de drempel van het politiebureau/
ziekenhuis? 
@Juriste: goeie website, heur!

17.  Charles 

18 Feb 2009 om 15:28 
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@Ruudharmsen

Als u in het ziekenhuis komt te liggen, is de kans 15 procent dat u daar terecht bent gekomen doordat een 
behandeling uit de hand is gelopen. BRON: European Medical Journal, dr. Coleman. The Betrayal of trust.

Bijvoorbeeld doordat huisartsen of specialisten een behandeling uit de hand hebben laten lopen. Met name 
doordat hij/zij verkeerde medicijnen gegeven heeft of een ongelukkige mix van medicijnen of doordat er 
medicijnvergiftiging is opgetreden. Controle van apotheek: lachertje, is mijn eigen ervaring!

Als u eenmaal in het ziekenhuis ligt heeft u 15 procent kans dood te gaan of daar letsel op te lopen. Dat 
ontstaat in de helft van de gevallen door een arts of verpleegkundige. BRON: Australian department of Health 
(1995).

Bijna 1.2 miljoen Britten belanden jaarlijks in het ziekenhuis door een fout van een arts of door verkeerde 
medicijnen.

In Amerika loop je 3 x zo veel kans door een arts aan je einde te komen dan door een revolverschot. 

Voor de achtergronden verwijs ik nog even naar mijn bericht hierboven 08.50 uur

@DNH 
Ben ik niet met je eens. Maar ik denk dat je mijn verhaal niet goed gelezen hebt. Jij zet Opzet bijkans voorop, 
begrijp ik. Maar je verhaal gaat over het achteraf Opzettelijk de zaak in de doofpot stoppen. Dat klopt vaak. 
Maar ik begon mijn verhaal dat de dagelijkse fouten in beginsel vaak geen opzet zijn. Dus de O van opzet staat 
op de vierde plaats.

18.  Charles 

18 Feb 2009 om 15:53 

@groot

Ik heb niet zo veel op met het liberalisme, volgens mij is het een vergissing.

Tja, als we de elite van hersenstoornissen verdenken, dan heb je uiteraard gelijk.

19.  RuudHarmsen 

18 Feb 2009 om 17:03 

Charles: 
=== 
Als u in het ziekenhuis komt te liggen, is de kans 15 procent dat u daar terecht bent gekomen doordat een 
behandeling uit de hand is gelopen. BRON: European Medical Journal, dr. Coleman. The Betrayal of trust. 
[…] 
Als u eenmaal in het ziekenhuis ligt heeft u 15 procent kans dood te gaan of daar letsel op te lopen. 
/===

Allebei 15%, maar het betreft waarschijnlijk niet dezelfde individuen. Dus het ‘u’ is misplaatst. Er liggen 
namelijk ook mensen in het ziekenhuis omdat ze ernstig ziek zijn, dus dat er dan een vrij grote kans is dat ze 
dood gaan, is niet verbazend, en dat zegt m.i. op zich niets over de kwaliteit van de geboden zorg.

20.  Charles 

18 Feb 2009 om 17:29 

@RuudHarmsen

Die twee maal 15 procent is toeval, lijkt me. 
Het ‘u’ is inderdaad algemeen, maar zo staat het in de bron. 

Verder staat er, lees even mee in het origineel hierboven, dat 
“Als u eenmaal in het ziekenhuis ligt heeft u 15 procent kans dood te gaan of daar letsel op te lopen. Dat 
ontstaat in de helft van de gevallen door een arts of verpleegkundige.”

Dus de andere helft heeft inderdaad te maken met de ziekte die men heeft en die bljkbaar niet te verhelpen is. 
(Hoeveel daarvan ten onrechte niet verholpen wordt is dan natuurljk wel weer de vraag!)

Wat de geboden ‘kwaliteit’ in de zorg betreft, die is gelijk aan die van: KPN, Philips, Wehkamp, AH, de huisarts, 
uw garage en die van de afdeling voorlichting van Justitie. Ze worden immers allemaal bevolkt door hetzelfde 
soort (ook wel ‘mens’ genoemd). 

Dat je op basis van alle getallen geen oordeeltje over de kwaliteit van de zorg durft te geven, is wel erg zuinig 
gesteld.

21.  Juriste 

18 Feb 2009 om 20:13 

Inmiddels is er ook onder artsen bekendheid met het feit dat de arts psychisch ziek of verslaafd kan zijn en niet 
“onkwetsbaar” is. 
“Dokters die in de spreekkamer verslaafde dokters ontmoeten, vinden het niet gemakkelijk om de diagnostiek 
van stoornissen door het gebruik van psychoactieve stoffen goed uit te voeren, een behandeling te starten of de 
patiënt adequaat te verwijzen. De barrières die bij beide partijen bestaan om het over de ziekte te hebben, zijn 
systematisch te beschrijven aan de hand van drie D’s: delusion, denial en delay.” Bron: Artsentijdschrift 
Medisch Contact. 
Medische tuchtrechters staan nog niet open voor het idee dat psychiaters geestelijk gestoord kunnen zijn.
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22.  Charles 

18 Feb 2009 om 22:36 

@Juriste

Niet zo best die conclusie. Behalve dat ze hun eigen werk niet goed doen verzuimen ze om zieke mensen te 
helpen. 
Nou ja, de eed van Hippocrates heeft ook niet zo veel om het ‘lijf’. 
De verplichting is vrijblijvend zonder concequenties, als ik het wel heb. 
Blijf natuurlijk vreemd dat uitgerekend een beroepsgroep die centraal staat in de relatie mens-medemens het 
zelf zo beroerd doet. 
Alhoewel we dit probleem binnen meer beroepsgroepen aantreffen. Mensen zijn zich blijkbaar niet bewust van 
de achtergrond van hun eigen keuzes, motivaties etc. Leg iemand die 3 keer in de week een bepaald merk 
kleding koopt in een MRI en we zien niet de kenmerken van een verslaving maar het angstcentrum oplichten. 
De persoon is dus bang er slonzig bij te lopen. Het huidige mensbeeld dat vrijwel iedereen hanteert is 
onbruikbaar voor wat voor beleid ook. 
Klinisch psycholoog Jan van Riemsdijk had dat al vroeg in de gaten 
en hing de witte jas over de kapstok en werd hoogleraar-directeur van de Rijksacademie voor Beeldende Kunst 
te Amsterdam.
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« Na Nina’s ‘transferred’ nu Michel’s ‘pressurized’ NOUT WELLINK, THE GREAT DESTRUCTOR »

Michel Tilmant verzint ze waar je bij staat
Gepubliceerd door Micha Kat 18 oktober, 2008 in Algemeen. 

titatov.jpeg LUIDT ‘PANIEK-PERSBERICHT’ ONDERGANG ING IN?* ING GEBRUIKT FAKE-

WOORDEN OM MARKT TE MISLEIDEN 

Het persbericht dat ING gistermiddag in blinde paniek uitbracht in een poging de imploderende 

koersen wat ondersteuning te bieden kan wel eens enorme gevolgen gaan krijgen. Want wat blijkt? 

De fancy-term ‘pressurised asset classes’ die ING noemde als een ‘produktgroep’ waarop met name 

moet worden afgeschreven bijkt helemaal niet te bestaan! Althans, Google leert ons dat deze 

woordcombinatie -waarin ING in de haast ook nog een spelfout heeft gemaakt, daar de grammatica 

zou leiden tot een woord pressurized, met een z dus- alleen hits oplevert die verwijzen naar datzelfde 

persbericht.  Zoeken we nogmaals, maar dan op ‘pressuriZed asset classes‘ levert dat niet veel meer 

op. We doen nog een poging: misschien dat combi ‘pressurized securities‘ iets oplevert? Nauwelijks. 

Waar zijn ze bij ING mee bezig? Denken ze dat we stapelgek geworden zijn? Of zijn ze zelf het spoor 

bijster geraakt in de ‘poenschoen’ op de Zuidas? Hoe het ook zij: take the money and run! Dit gaat 

niet meer goedkomen!

11 Reacties op “Michel Tilmant verzint ze waar je 
bij staat”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Joha 

18 Okt 2008 om 16:08 

…take the money and run…. 
that’s what I’ve done! 
(aan ING hangt toch ook de Postbank?)

2.  harry van groen 

18 Okt 2008 om 17:47 

Het was maar een klein steentje die de reus deed vellen. 
Over een (collaborerende)berg struikel je niet ,wel over een steentje 
Een ezel stoot zich niet tweemaal over een steen. 
Maar is de regering nog steeds zo naief ,zo een bord voor haar kop ,om de heer Zalm de financiën van ons 
staathoofd te laten onderzoeken? 
Die beédigde ambtenaren zijn altijd verantwoordelijk ,ons staatshoofd is onschendbaar. 
Heeft de heer Zalm zo wat wisselgeld in z’n zak. 
Alle strafadvocaten moeten gescheiden worden van de civiele advocaten 
De strafadvocaten moeten via snelrecht deze zaken aanbrengen bij rechters ,die geen bijbanen hebben.Het OM 
is failliet,en het vertrouwen zoek.Niet dat de strafadvocaten vrij uitgaan ,maar je zal toch ergens moeten 
beginnen.Een opstand daar heeft niemand wat aan,maar heel veel mensen moeten nu hun verantwoordelijkheid 
nemen.Na 1985 is NIEMAND integer geweest,muv de heer Kat ,en de slachtoffers dan. 
Met 19 miljard zijn bank managers in Engeland nu al beloond,dit jaar. 
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Als de tweede kamer van 100 dagen reces terugkomen ,zo snel mogelijk 1 minuut stilte houden voor de 
dodelijke slachtoffers van deze diefstal in vereniging. 
Bij Lunshof /telegraaf kon dat wel ,nu dan niet?

3.  harry van groen 

20 Okt 2008 om 10:12 

Allemaal mooi en aardig”meet ING Audit-committee ” 
De heer Kok is jaren lid geweest van kabinetten die de geld wereld beschermden ,en de onafhankelijkheid van 
rechters in de waagschaal legden ( niet van vrouwe justitie die nog een blinddoek had ) 
Als minister van justitie ,ja zelfs als voorzitter van een ministerraad. 
Een discussie met de achterban gaat hij niet aan ,nee hij weet het wel. 
In 1945 waren nog 10 miljoen duitsers lid van een partij ,die waren zo maar niet verdwenen ,na de “vrede” 
Wanneer staan hoogleraren nu eens op die het ältijd al gedacht hebben “maar nooit iets hebben GEDAAN ,zodat 
dit fascistisch systeem al veel eerder ontdekt was geweest. 
De MENTALITEIT moet nog steeds veranderd worden. 
Zo moet de procedure tegen AHOLD ,v d Hoeve per direct stil worden gelegd ,en wachten tot dat alle 
strafrechters/en advocaten VOOR en VAN het volk zijn ,zo dat de criminel eens niet door een advocaat ,in deze ,
kunnen worden verdedigd ,en zeker niet door een civiele advocaat ,die dan ook “gewraakt”moet worden.

4.  harry van groen 

20 Okt 2008 om 12:07 

Sorry de heer KOK was van Financiën. 
Sorgdrager was van justitie ,die nog zo’n ruzie had met de heer Doctors van Leeuwen ,de latere” bewaker” van 
ons geld systeem. ex BVD Ex PG (OM)

5.  juwita 

20 Okt 2008 om 12:23 

Micha, 
Er is geen sprake van een grammaticale fout. Pressurized is amerikaans-engels; pressurised is brits-engels. 

Met deze termen in het persbericht zal niet méér bedoeld zijn dan aan te geven dat de waarde van effecten die 
ING zelf bezit onder druk staat (lees: gedaald is). Op zichzelf genomen een nietszeggend element in het 
persbericht. Iedere nitwit kan verzinnen dat zodra beurswaarden verdampen dit ook het effectenbezit (voor 
zover niet afgedekt) van ING treft.

Een interessantere vraag is welk deel van de totale assets van ING deel uitmaken van de totale 
(ongereguleerde) derivatenmarkt van circa 60 biljoen dollar die vermoedelijk bezig is ineen te storten en 
waarvan de komende maanden zal blijken dat een deel in rook is opgegaan. Die vraag wordt (wijselijk) niet 
beantwoord in het persbericht. 
10 miljard staatssteun aan ING is mogelijk peanuts. Een hansaplastje voor een slagaderlijke bloeding. 

Gokken welke bank/verzekeraar er hierna aan de beurt is ?

Ik vermoed AEGON. Niet voor niets verloor Aegon dit jaar al bijna 70% aan koerswaarde. Blijkt zoemt er veel 
rond in de markt.

6.  harry van groen 

21 Okt 2008 om 22:16 

Natuurlijk is het stil in den Haag ,velen zijn in deze oorlogstijd rustig op vakantie. 
Wat gaat er nu gebeuren? 
Wordt de politiek nu echt failliet verklaart? 
Wat gebeurt er met de lintjes van onze criminele bankmensen ed?Protesten bij de gemeente Wassenaar hielpen 
niet bij een voorzitter van R vB van DELTA LLOYD 
Wat gebeurt er met onze ministers van staat ,die HM adviseren? 
Wat gebeurt er met de vaste kamer commissies van oa Justitie ,Binnen landse zaken ,Financiën ,economische 
zaken ,die maar niet willen luisteren ,ja waar je zelfs niet inkomt als burger? 
Dan nog : je leent geld aan een bank ,maar als die het niet terug betalen ,of moeten terug betalen ,maar dat 
dus gewoon niet doen , en virtueel nu ook diefstal is ,is dat zeker gewoon diefstal. 
HET IS EN BLIJFT JOUW GELD. 
Als je bank niet betaald ,ja zelfs terecht ,dan krijg je een partijtje schorem over je heen ,en ze stalken je net zo 
lang ,ook middels onze onafhankelijke rechters,tot ze het geld ook hebben ,met deportatie en al. 
Jacob Kohnstam (Ex BI Za. staatssecretaris in geregiseerde kabinetten) wat is privacy?

7.  harry van groen 

23 Okt 2008 om 12:44 

Multinationals regeren dat is juist. 
Maar het si wel heel erg onbeschoft van de VVD ér Weekers bij NOVA om te stellen dat de vertrouwens crises 
nu in Amerika zou zijn begonnen ,net waar de heer Bos op aanstuurt. 
Van de VVD mag de overheid zich niet bemoeien met banken etc. 
Wel mogen de VVD ,multinatinals ,politiek zich bemoeien met onze rechtspraak ,en mensen boven de wet laten 
stellen in onze rechtsstaat.Dus andersom mag wel. 
Hopenlijk willen Korthals -Altes ,Vonhof ,mevrouw Terpstra alnog aan alle VVDérs uitleggen ,dat de VVD al in de 
jaren tachtig de openbare orde in gevaar bracht omdat zij zich bemoeide met de wet gevende machten de 
uitvoerende macht ,en eigen rechters hebben NOG ,ook voor het bedrijfsleven. 
Mevrouw Gúnel (ook goeden morgen) wil meer vrouwen die het hanig gedrag bij banken gaan onderzoeken ,
HEEL TERECHT 
Vrouwen houden niet van gokken stelt zij (risico

8.  harry van groen 
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23 Okt 2008 om 12:46 

Heel veel weer verdwenen, 
Wanner mag ik op de site van de week van de democratie weer reageren,?Nu voor de eeuw van de democratie.

9.  E-bee 

23 Okt 2008 om 14:03 

Het is maar een selecte groep die weer boven de royalties staan door de uitoefening van pure macht en die 
door onze “machthebberds” gesteund worden, dus Balkenende, Bos en Wellink & co, die iedere verdere invloed 
zouden moeten worden afgenomen. Maar daar is men hier te lande al te slaafs voor en bovendien is het te laat. 
Dit derivatenmonster zal alle naties opslokken ook de pensioenen dus u hoeft u geen zorgen te maken of u zal 
moeten doorwerken na uw 80e. Statistisch gezien is die kans toch klein. Ondanks de onzin die politici uitkramen 
draaien de persen van de FED gewoon door. Zo is dat ook afgesproken. De VS worden al vernietigd door dit 
wapen. De grap is dat iedereen het weet maar stil zitten of ze geschoren worden.

10.  harry van groen 

24 Okt 2008 om 22:43 

Die Greenspan is net als dr Spock ,na 25 jaar zeggen ze het toch verkeerd gezien te hebben.

11.  harry van groen 

25 Okt 2008 om 10:49 

Integriteit= ongeschonden toestand,ONomkoopbaarheid.(zo niet omkoopbaar voor geld ,diensten ,baantjes ,
noem maar op. 
Opeens hadden wij een integriteits debat ,in de kamer ,ja,niet met 150 man ,maar met zo’n 6 man (en vrouw) 
en een paardenkop. 
Noem man en paard ,hoorde ik een ezel zeggen (van die steen). 
Een ander weer je moet het aan de politie vertellen. 
Helaas staan deze lieden altijd aan de andere kant van de kloof ,die ze ver van het gepeupel houdt. 
Je kan praten ,schrijven ,roepen ,schreeuwen tot je een ons weegt ,luisteren doen ze nooit. 
Ja maar stel je bij onze politie en advocaten staat ,die en die zijn toch schuldig volgens de wet,man en paard 
noemende ,nee zegt het OM ,we voeren het gewoon niet uit ,zonder dat er dan een gelegenheid wordt gegeven 
voor een art 12 procedure. 
Andere politie neemt zelfs het proces verbaal niet op. 
U moet uw kruistocht maar opgeven wordt er gesteld. door die zelfde fascistische politie 
Als dat zo is wil dan wel martelaar zijn.(fascistische staten maken martelaren ,zo “helden”terwijl men dat 
helemaal niet wil zijn 
Ziet u het nog voor U ,de tweearmige bandiet (geld mensen houden van gokken)zijn handen ter hemel heffende,
met een big smile ; 
We voeren hem niet uit,niks democratie ,rechtsstaat etc.
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lippens_and_votron22.jpg BREAKING: LIPPENS OP CUBA?

Van alle kanten wordt het geschut in stelling gebracht tegen de hysterisch incompetente en van 

sadistische pedofilie beschuldigde graaf Maurice Lippens. Binnenkort kan de pedograaf (op de foto 

met ex-CEO Votron, ook gedagvaard) zich voor de rechter gaan verantwoorden voor zijn Fortis-

capriolen waarbij in een jaar tijd veertig miljard Euro in rook opging! Ja, vergeleken met de 

pedograaf zijn Nick Leeson en Jerome Kerviel slechts kleine prutsertjes! De Fortis-koers stuitert as we 

speak op de UNO EURO af van 23 een jaar geleden! Naast een regen van juridische projectielen 

vanuit ons land kan de pedograaf vanuit Belgie in elk geval harde aanvallen verwachten van zijn -

voormalige- vrinden uit het -adelijke- Belgische establishment waarvan ‘een handvol families’ dankzij 

de pedograaf samen 2,7 miljard Euro zijn kwijtgeraakt. Lippens’ hersenen gingen twee jaar geleden 

al met pensioen kopt express.be. De vraag is nu natuurlijk: ging zijn piemel ook met pensioen? Het 

lijkt er in elk geval op dat pedograaf Lippens zijn complete vermogen -dankzij de crash van Fortis is 

de familie al 270 miljoen armer- zal kwijtraken door de rechtzaken die hem -volledig terecht 

natuurlijk- aansprakelijk stellen voor het miljarden-debakel. Hoe vaak heeft de pedograaf als 

voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis de aandeelhouders wel niet aantoonbaar voorgelogen? 

To be continued, zeggen we dan. Benieuwd wie zijn advocaten zullen zijn!
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masker.jpg “De grote ontmaskering van Wilders”, zo wordt het sensationele kamerdebat van 

gisteren over de Fitna-film van Wilders vandaag door de (mainstream)-media aan 

ons gepresenteerd. Deze ‘ontmaskering’ zou dan slaan op het ‘feit’ dat Wilders ‘door de mand is 

gevallen’ toen hij geen andere kaart meer kon uitspelen dat het complete kabinet te beschuldigen 

van list en bedrog omdat er ‘bewijzen’ boven tafel kwamen dat hij wel degelijk van plan was geweest 

(delen van) de koran voor de camera te verbranden. Het kabinet had deze ‘bewijzen’ in de vorm van 

verslagen van geheime gesprekken nodig ter rechtvaardiging van de onheilsprofetieen van 

Balkenende over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Wilders beschuldigde het kabinet in een 

vlammend betoog de facto van het falsificeren van deze stukken ter gelegenheid van de debat van 

gisteren. De vraag is nu: wie is er als leugenaar ontmaskerd, Wilders of het kabinet? De Hilversumse 

hotemetoten riepen natuurlijk allemaal: Wilders! met als belangrijkste argument dat er vier mensen 

bij die gesprekken waren die zeggen dat het kabinet gelijk heeft terwijl… 

Wilders alleen staat. Een drogreden, want die vier spreken met een mond. Er zijn vier belangrijke 

aanwijzingen dat het kabinet heeft gelogen:

1. De verslagen van de gesprekken die in november 2007 plaatsgevonden zouden hebben bevatten 

een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van Fitna. Zoals Wilders in het debat aangaf was die 

wetenschap toen nog niet voorhanden omdat er toen nog helemaal geen film was. Ergo: de stukken 

zijn voor het debat gefabriceerd en geantedateerd.

2. Als deze stukken authentiek zouden zijn, is het ondenkbaar dat het kabinet deze informatie tegen 

de borst hield in de weken voorafgaand aan de vertoning van Fitna. Het sterkste argument om de 

film te verbieden was dan namelijk voorhanden geweest: Wilders heeft zelf gezegd dat hij de Koran 

gaat verbranden!

3. Nergens is de gespreksverslagen wordt Wilders geciteerd of worden uitspraken van Wilders 

genoemd of omschreven, een sterke aanwijzing voor het fake-karakter van de stukken. De vervalsers 

hebben hier gezondigd tegen een basisregel uit de fraudeleer: als je vervalst, vervals dan goed en 

volledig.

4.  Het past totaal niet bij de lijn die Wilders in deze kwestie heeft gevolgd dat hij reeds in een zo 

vroeg stadium gedetailleerd zou hebben ‘overlegd’ met het kabinet en zelfs met de ‘terrorisme-

coordinator’ over zijn film.
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19 Reacties op “Wie werd er gisteravond 
ontmaskerd?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Jurrien 

2 Apr 2008 om 11:14 

Het merkwaardige aan dit verslag is dat Wilders nergens wordt geciteerd. Hij had volgens het verslag geen 
enkele behoefte aan verslaglegging. 
Als er iemand behoefte heeft aan verslaglegging is het Wilders. Hij moet immers altijd en overal zijn woorden 
op een goudschaaltje wegen. 
Want vanaf het begin zijn er aangiftes tegen Wilders gedaan wegens discriminatie, haatzaaierij enz. enz. 
Het is dan toch wel heel merkwaardig dat Wilders dan in zo’n gesprek zou afzien van verslaglegging.

2.  Jurrien 

2 Apr 2008 om 11:22 

Minister-president Balkenende, na afloop van de wekelijkse ministerraad, over de reacties op Fitna en de 
houding van de regering ten aanzien van Fitna

MINGELEN: 
De film is een dag uit. De eerste reacties, nationaal en internationaal, zijn bekend. Eigenlijk hoor je overal de 
vraag: heeft de regering, heeft Balkenende de crisisdreiging niet overdreven?

BALKENENDE: 
Dan zeg ik nee, want je moet de zaak even goed laten teruglopen, terugspoelen de band, om het zo maar even 
te noemen. Wat gebeurde er vorig jaar? Plotseling was het verhaal daar dat de heer Wilders met een film zou 
komen. Toen was er vanaf het begin al in de media de speculatie van: hoe eindigt die film? Ik weet nog heel 
goed, dat was een stuk in De Telegraaf en toen liet Wilders helemaal in het midden of hij de Koran zou 
verbranden of verscheuren. Als dat zou zijn gebeurd hadden we grote problemen. Wilders heeft niet gezegd: 
dat doe ik niet. Hij zegt: wacht maar tot die film er komt. Dat was één kant van het verhaal. Een tweede kant 
was dat wij natuurlijk heel veel signalen hebben gekregen in de tijd daarna van andere landen.

Bovenstaand stuk komt uit het gesprek met de minister president van 28 maart 2008. Balkenende verwijst naar 
de Telegraaf. Waarom niet geroepen: wij hebben onze eigen informatie? 
Duidelijk bewijs dat het zogenaamde verslag achteraf is gefabriceert!

3.  B. Kruisdijk 

2 Apr 2008 om 11:25 

Beste Michakat2,

Waar we wel vanuit kunnen gaan, is dat een gesprek heeft plaatsgevonden. Al vindt jij dat het niet in de lijn 
van Wilders past: hij heeft zelf gesprek ‘an sich’ niet ontkend. 

En het eindproduct van de film is geen voorwaarde dat er geen ruw concept (jij noemt het ‘gedetailleerd’) 
aanwezig was. 

De gesprekspartners kunnen op basis van een uitspraak, (zoals het verbranden van de Koran)geen verbod aan 
regeringszijde opleggen; net zoals je iemand niet kunt bekeuren voor de daad die hij/zij niet heeft gepleegd. 

Fabricage en antidateren van verslagen; geloof je het zelf?? Hierop staat onmiddelijk ontslag van de MvJ, en 
dat is dit conflict hem echt niet waard. 

De reden waarom Wilders de inhoud van genoemd gesprek ontkend, is omdat hij anders zijn geisoleerde positie 
zou verliezen. Hij zou wel eens in een echt gesprek verwikkeld kunnen raken, en dat is te riskant voor een 
narcist. 

Hij zou zijn podium verliezen, en dat is wel een leugentje waard!

4.  Piet 

2 Apr 2008 om 14:08 

Natuurlijk liegt de Balkenende-Ballin-kliek alsof het gedrukt staat! Of zijn we misschien het verraad aan de 
Nederlandse bevolking toen deze Farizeeërs ons in Lissabon gingen uitleveren aan het Brusselse fascisme die 
ons vervolgens weer uitlevert aan de Saracenen, vergeten? 

Het kabinet heeft altijd gezwegen en zonder blikken of blozen ons belogen als het de islam betreft!

Ik sta vierkant achter Wilders!

5.  Werner 

2 Apr 2008 om 18:36 

Wie vraagt met een wob verzoek de verslagen op? Laat dat eerst maar eens gebeuren, daarna kan de discussie 
worden vervolgd. Dit een proces dat stap voor stap doorlopen diente te worden en de grootste fout die gemaakt 
kan worden is het te snel willen lopen. Wil men de manipulatie bewijzen, dan mag geen stap te snel worden 
genomen, laat staan worden overgeslagen.
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6.  joris voorhoeve 

2 Apr 2008 om 20:22 

Het is in elk geval wat ons op Instituut Clingendael betreft een slecht voorteken dat zowat alle media en ook de 
tweede kamer explictiet aangeven het kabinet te geloven en niet Wilders zonder dat ze daarvoor enig concreet 
bewijs in handen hebben. Het is volgens onze onderzoekingen pure powerplay en intimidatie van de kant van 
het kabinet waardoor de media als enige argument heeft: het KAN TOCH NIET ZO ZIJN DAT…..

7.  Saja 

2 Apr 2008 om 20:54 

De nieuwe manier van verslaglegging door onze regenten . 4 personen hebben een overleg waarvan een 
verslag wordt opgemaakt. Het verslag wordt door 3 personen geparafeerd. Nummer 4 parafeert niet en heeft 
geen weet van de inhoud. Juist voor nummer 4 is de inhoud van het verslag belangrijk want 2 van de andere 
deelnemers brengen dit als bewijs in. Is het verslag niet door alle deelnemers, middels een paraaf, als juist is 
vastgesteld heeft het verslag geen waarde. Echter in onze bananen republiek slikt het hele parlement dergelijke 
onzin.

8.  Fred 

2 Apr 2008 om 21:10 

Was het nadelig voor Wilders geweest om toe te geven dat hij de film heeft gewijzigd? Niet echt. Het belang 
voor Hirsch Ballin en het kabinet om te liegen is echter wel heel groot. Ze hadden zich verslikt in Fitna door zich 
te gedragen als een stelletje paniekerige, zich in hun eigen voet schietende, lafbekken. Door voor te wenden 
dat ze erger hebben weten te voorkomen proberen ze hun idiote gedrag alsnog te rechtvaardigen. Meestal liegt 
degene die er ook echt belang bij heeft te liegen, in dit geval het kabinet.

9.  Meneer 

2 Apr 2008 om 21:18 

Ik geloof niet dat Joris Voorhoeve werkelijk hier gesproken heeft op dit forum. Kom maar eens met een bewijs 
aanzetten…

10.  Arjan 

2 Apr 2008 om 21:24 

Balkenende was toch niet op de hoogte? http://www.netwerk.tv/nieuws/109/Premier_Balkenende:_-
onzin_dat_ik_op_hoogte_ben_over_inhoud_Wilders_film-.html

Hoe kan dat nou toch?

11.  Micha Kat 

2 Apr 2008 om 23:28 

Ook de gretigheid waarmee Wilders instemde tijdens het debat met het produceren van het gespreksverslag 
(’OK, laat dat verslag dan maar komen, MAAR DAN WEL NU’) lijkt me een duidelijke aanwijzing voor zijn gelijk 
in deze kwestie. Ik hoorde net nog iemand beweren bij Pauw & Witteman (Ton Elias) dat het verslag niet 
openbaar had kunnen worden gemaakt zonder de toestemming van Wilders omdat het classified was.

12.  sprx 

3 Apr 2008 om 00:26 

Ik heb als oud Waarheid journalist sinds het einde van de koude oorlog, niet een parlementair debat gezien dat 
zo smerig was. 
Ik rook vanAgt, Menten en heden.

13.  Ex falso sequitur quod libet 

3 Apr 2008 om 01:55 

@ Arjan 
Inhoud link van jou:

” 
Premier Balkenende: ‘onzin dat ik op hoogte ben over inhoud Wilders film’

dinsdag 11 maart 2008 
Afgelopen vrijdagavond heeft Netwerk een reportage uitgezonden over in hoeverre premier Balkenende op de 
hoogte zou zijn van de inhoud van de film van Geert Wilders. In de reportage ontkent de premier dat dit het 
geval is. Volgens inlichtingenexpert Roger Vleugels en professor Peters (UvA) moet de minister president wel op 
de hoogte zijn, op basis van informatie van de inlichtingendiensten. Premier Balkenende heeft de beweringen 
van Vleugels en Peters, vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persconferentie, als ‘onzin’ gekwalificeerd. Deze 
uitspraak zat niet in onze reportage op vrijdag. Daarom melden wij die langs deze weg 
”

Wat zij JP “Irak” ook alweer over Ben Bot? 
Iets met OF hij was toen niet betrouwbaar, OF hij is nu niet betrouwbaar. 
Hij blijkt linksom of rechtsom onbetrouwbaar. 
Hij doet er goed aan daar zijn eigen conclusies aan te verbinden.
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Welnu, meneer JP “Irak” B., gevalletje projectie dus. 
Wordt het niet eens tijd zelf op te stappen?

14.  Fred 

3 Apr 2008 om 16:00 

1 ding is duidelijk, of de 1 of de ander liegt .. 
en wat gebeurt daar nu verder mee, precies , helemaal niets. Over tot de volgende zaak.

Net als gevalletje Herfkens, langzaam laten uitbranden en weg zijn de belastingcenten weer , in rook opgegaan.

15.  Kees 

3 Apr 2008 om 16:57 

Ik wil er alleen even op wijzen dat Hirsch Ballin niet één keer letterlijk heeft gezegd dat het ging om de 
woorden van Wilders. Hij zei alleen dat het document het resultaat was van wat de veiligheidscoördinator 
rapporteerde naar aanleiding van het gesprek van Wilders. De oppositie heeft nagelaten te vragen of de 
informatie mogelijk ook anders dan vanuit de mond van Wilders op het papier terecht is gekomen. 
En beste Micha, je punt 1 is weinig zeggend en je punt 4 is ook naar de uitlatingen van Wilders onjuist. Hij 
claimt immers slechts te hebben gezegd dat hij een film ging maken over de Koran, maar wel degelijk tijdens 
dat gesprek.

16.  Kees 

3 Apr 2008 om 17:06 

Wilde ik nog even op een ander punt wijzen, omdat ik daarover echt nergens wat heb gelezen: Balkenende 
werd aan de tand gevoeld wegens paniekzaaierij. Niemand in Nederland zal denk ik ontkennen dat het een 
goede zaak was om maatregelen te treffen, waar Balkenende de mist in ging was de grote trom die hij sloeg. 
Het ging vooral om het woord ‘crisis’ en dat JP zich moet realiseren dat zijn woorden grote impact hebben. 
De oppositie deed tijdens het debat echter heel vreemd, toen de grote truc kwam met het papiertje van Hirsch 
Balin, kreeg Balkenende ineens schouderklopjes voor zijn optreden. Daar klopt natuurlijk helemaal niks van, 
zelfs als dat wat op het papiertje staat waar was, dan nog had JP achter de schermen maatregelen moeten 
nemen, maar publiekelijk de rust moeten bewaren. 
Mij is het een raadsel wat dat papiertje daar aan veranderd heeft. Een premier behoordt crisissen te bezweren, 
niet op te blazen. Toneel dus wat we gezien hebben.

17.  Juriste 

7 Apr 2008 om 17:42 

In dagblad Trouw zei Hirsch Ballin in een interview, dat zijn echtgenote zegt dat hij is beledigd door Wilders. 
Ik vind het raar dat hij zijn echtgenote citeert, want het ging om een politiek debat. Hirsch Ballin maakt er een 
persoonlijke kwestie van door de mening van zijn echtgenote er in te betrekken. Handig, hij vraagt de 
sympathie van de Trouw-lezers. Echter, Hirsch Ballin stond daar als Minister van Justitie met door hem 
geparafeerde geheime notulen, waarvan half Nederland denkt dat deze fabeltjes bevatten.

18.  sander 

18 Apr 2008 om 17:58 

Het is toch allemaal een komedie die Fitna. 
Ten eerste waren het niet de arabieren die 9-11 aanvielen die dag. 
Type 9-11 in op google en je ziet geen overtuigend bewijs van de VS zelf over 9-11. 
In alles word de VS gedebunkt. 
Als je na Fitna kijkt,waar het mee begint is een boeing wat het WTC invliegt. 
Als je dat vertraagd doet,dat je dat vliegtuig in het gebouw ziet zoeven zonder impact. 
Geen implosie,maar een explosie. 
Het materiaal vliegt na buiten toe. 
Ook zie je de vliegels met de motor half in het WTC,terwijl er geen impactdamage is. 
Dat is hollywoodtrucage. 
Het waren ook zionisten die dat flikte. 
The high five waren ook zogenaamde studenten die camerabeelden maakte van het instortende WTC. 
Verkleed als arabieren. 
Werkend voor de Mossad.

Wilders is ook een zionist. 
Het enigste ware gevoel wat hij krijgt,is als hij in Israel aan land stapt. 
Zijn Wilders zijn woorden. 
Dus eerder loyaal aan Israel. 
Weet je ook waarom Wilders Fitna heeft gemaakt. 
Als men zijn studie goed zou leren,dat men weet dat het MO is overgenomen na WO1 door de britten en de 
fransen. 
Na wo2 hebben de amerikanen de boel overgenomen. 
Ook Iran wilde ze onderdrukken met hun dictator. 
Die sjah hebben ze van de troon afgeworpen. 
Saddam wilde ook los komen van de touwtjes. 
En Iran komt er zo aan. 
De allochtonen hebben zo de keuze. 
Of zionland,of arabierenland. 
Als Iran aan de beurt komt,word china heel zenuwachtig denk ik. 
1 miljard chinezen zonder olie. 
En het MO wat ziet dat het westen hun land overnemen. 
The east against the west.
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« Het servet van Edwin de Roy van Bouwfonds We worden bestolen, bestolen, bestolen (6) »

Kabinet kreeg Fitna-informatie via tap op Wilders
Gepubliceerd door Micha Kat 3 april, 2008 in Algemeen. 

taps.jpg “AIVD noch diens rechtsvoorganger BVD hebben de heer Pim Fortuyn afgeluisterd” 

schreef toenmalig minister Johan Remkes eind november 2002 aan de tweede kamer. 

Eerder hadden diverse media gemeld dat de geheime diensten Fortuyn wel degelijk afluisterden. Zou 

Geert Wilders zijn afgeluisterd, zeker in de maanden voorafgaand aan het uitkomen van Fitna? Daar 

kunnen we welhaast vergif op innemen. Dan komen we nu met de reconstructie van de ware gang 

van zaken rond de ‘informatiepositie’ van het kabinet over de Fitna-film: via telefoontaps van de 

AIVD had het kabinet de informatie verkregen dat Wilders aan een film werkte over de Islam. 

Besloten werd deze informatie te lekken naar de media in een poging de heer Wilders te 

demoniseren. Vervolgens werd via dezelfde taps vernomen dat Wilders met de gedachte speelde in 

de film ‘iets te gaan doen’ met de Koran. Hierop besloot het kabinet de ‘crisis-kaart’ uit te spelen. 

Toen de film uiteindelijk bleek mee te vallen, stond het kabinet enorm in het hemd: de getapte 

informatie klopte niet! Er moest dus, om de overacting te rechtvaardigen, een ‘bewijs’ worden 

geproduceerd dat Wilders wel degelijk heeft gesproken… 

over het verbranden dan wel verscheuren van de Koran maar dat bewijs kon natuurlijk niet bestaan 

uit de tapes van de taps want ja, in een ‘beschaafd land’ als Nederland worden (zie Pim Fortuyn, 

Remkes heeft het zelf gezegd!) volksvertegenwoordigers natuurlijk niet afgetapt. De oplossing: 

inderhaast gefalsificeerde ‘verslagen’ van gesprekken met Wilders die wel hebben plaatsgevonden, 

maar waarin op geen enkele wijze informatie werd verstrekt over de inhoud van de film.

7 Reacties op “Kabinet kreeg Fitna-informatie via 
tap op Wilders”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  F.Vogelpest 

3 Apr 2008 om 18:33 

Volgens mij heeft Wilders nooit ontkend dat hij gemeld heeft dat hij met een film over de koran bezig was. 
Alleen over de inhoud van de film heeft hij naar eigen zeggen niets verteld. Daar zijn dus helemaal geen 
telefoontaps voor nodig..

2.  koen_c_s 

3 Apr 2008 om 18:53 

Om een medeforummer van mijn favoriete debatforum politiekdebat.nl maar te quoten: 
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Kabinet kreeg Fitna-informatie via tap op Wilders at Klokkenluideronline

(1) Wilders liegt (Het kabinet was al bekend met de inhoud van Fitna) 
(2) Wilders liegt niet (Het kabinet was onbekend met de inhoud van Fitna) 

ad 1: dan liegt het kabinet, want ze ontkennen al maanden iets van de inhoud te weten. 
ad 2: dan liegt het kabinet, want dan kunnen er geen verslagen zijn waar de inhoud in staat. 

Conclusie: het kabinet of in elke geval minister van justitie Ernst Hirsch Ballin liegt sowieso en Wilders 
misschien. Onderzoek kan achterwege blijven. Dat scheelt de arme ambtenaren Tjibbe Joustra en zijn 
vervanger weer een kans op meineed of een volgende onwerkbare situatie in het geval van Tjibbe Joustra.

3.  George Knight 

3 Apr 2008 om 19:35 

Het is zeker waar dat Balkenende de reuring rond Fitna heeft aangewakkerd. In plaats van pacificeren en achter 
de schermen opereren dat je van iemand in zijn positie zou mogen verwachten, heeft-ie onrust gezaaid. Dat is 
allemaal uitermate dom. 

Ook is het waar dat Balkenende nu met een geloofwaardigheidsprobleem zit. Of liever gezegd een stapeling 
ervan omdat-ie al eerder averij opliep. Waar is de crisis gebleven waarvoor hij de hele wereld gewaarschuwd 
heeft? Waar is de noodzaak voor de inperking van de vrijheid van meningsuiting die vanuit het kabinet door 
Verhagen werd gesuggereerd? Het lijkt allemaal uitermate dom wat er in het CDA-smaldeel van het kabinet is 
uitgedokterd. Een rampzalige strategie die Nederland per saldo heeft beschadigd. 

Het was een opmerkelijke volte in het debat op 1 april. Wilders die ontkent wat Hirsch Ballin zegt. En andersom. 
Doorgaans is Hirsch Ballin geloofwaardig. Maar hij is afhankelijk van de informatie van ambtenaren. Dat is de 
achilleshiel van een minister. En in de verdediging van Balkenende.

Het is zeker waar dat het optreden van Hirsch Ballin feitelijk diende om Balkenende uit de wind te houden. Vuile 
of schone wind. Door de uitspraken van Hirsch Ballin werd de aanval van Wilders op Balkenende afgeleid.

Op 1 april zegt Balkenende na afloop van het debat rond 23.30 uur in ‘Met het Oog’ dat-ie van de inhoud van 
beide verslagen niet op de hoogte was. Dus de verslagen eind oktober met Joustra en begin november met 
beide ministers en de plv. NCTb. Dat hij toen niet en tot voor kort niet op de hoogte was van de inhoud. Als 
reden voerde hij de vertrouwelijkheid van de gesprekken aan. 

Een en ander zet de hele woordenwisseling met Wilders in een ander licht. Want als Balkenende toen niet en 
voor kort niet wist van het concept-scenario van Fitna, waar gaat de volte in het debat dan eigenlijk nog over?

Met andere woorden, als het verscheuren of verbranden van de koran als uitsmijter van Fitna niet verder is 
gekomen dan een verslag waarvan hij nooit op de hoogte is gebracht, wat was dan de beweegreden van 
Balkenende om dit allemaal zo zwaar te spelen? En emotioneel van crisis te spreken? 

Als Balkenende zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van beide gesprekken, dan doet de 
inhoud van de gesprekken helemaal niet terzake. Want het ging in het debat mede om het oordeel van 
Balkenende. Dat kan dus op geen enkele manier gebaseerd zijn op beide gesprekken. 

Waarop is het oordeel van Balkenende dan wel gebaseerd? Hoe heeft-ie zich een oordeel gevormd? Heeft-ie 
zich eigenlijk wel tijdig een oordeel gevormd? Of heeft Balkenende de regie uit handen gegeven en is-ie pas laat 
ingestapt? Het zou de eerste keer niet zijn. Is hij te laat ingestapt zonder voldoende gescreend te zijn door de 
direct betrokkenen? 

Blijft de vraag wat de aanleiding voor Balkenende was om te spreken van een crisis die Fitna zou oproepen. Op 
welke informatie baseert Balkenende zich? Is het geloofwaardig dat-ie zich wel zou baseren op openbare 
bronnen als krantenknipsels en mediaberichten, maar niet op beide verslagen die -zoals achteraf aangeven- 
zouden gaan over het scenario van Fitna? 

Het verhaal van Balkenende rammelt aan alle kanten. Of het is te laat of het is te weinig. Het meest 
verbazingwekkende lijkt de rol van Tjibbe Joustra, de NCTb. Iemand die bijna 15 jaar topbestuurder op het 
Ministerie van Landbouw was, een CDA-bolwerk. Tijdens het debat was-ie prominent aanwezig. Als wat? Joustra 
heeft in elk geval niet kunnen voorkomen dat Balkenende nu zit opgescheept met een niet kloppend verhaal 
met allerlei losse eindjes. Maar wellicht is zo iemand als Balkenende door niemand te sturen.

4.  Willem 

3 Apr 2008 om 22:13 

Het wordt moeilijk de waarheid te achterhalen, alle politici liegen.

5.  F.Vogelpest 

4 Apr 2008 om 00:25 

Strikt genomen heeft Balkenende niet gelogen. 
Balkenende heeft voor 27 maart, de dag dat Fitna voor het eerst te zien was, steeds gezegd dat hij niet op de 
hoogte was van de inhoud van de film. 
Die uitspraak is formeel juist. 
Zelfs al was Balkenende op de hoogte van de plannen van Wilders, van een ruw scenario van Fitna, hoe de film 
er uiteindelijk uit zou komen te zien wist voor vertoning niemand: het was immers altijd mogelijk dat Wilders 
van het ‘bekendgemaakte’ scenario zou afwijken en iets totaal anders zou vertonen..

6.  Micha Kat 

4 Apr 2008 om 08:22 
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7.  joris voorhoeve 

4 Apr 2008 om 16:33 

zie ook 
http://www.standejong.nl/2008/04/04/balkenende-jokte-tijdens-persconferentie/#more-827
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Demonisering Wilders leidt tot rampspoed Klokkenluiders teisteren Deloitte »

Ombudsman weert stuk over eigen falen
Gepubliceerd door Micha Kat 6 maart, 2008 in Algemeen. 

brenninkmeijer_def.jpg Grote commotie in de zaak-Spijkers: de Universiteit van Amsterdam 

heeft een onderzoek gepresenteerd naar het functioneren van de 

overheid in deze affaire en kwam tot verbijsterend harde conclusies, met name over de grove en 

consequente wijze waarop diverse overheidsinstanties de normen van onze rechtsstaat hebben 

geschonden. NOVA besteedde gisteren aandacht aan het rapport. Een van de partijen waarmee met 

name de vloer wordt aangeveegd is onze nationale ombudsman Alexander Brenninkmeijer. In plaats 

van zijn werk te doen als ombudsman en de overheid te controleren heeft hij in deze affaire 

geopereerd als belangenbehartiger van met name Defensie dat maar een doel had: het kapotmaken 

van klokkenluider Spijkers. Juist dit ‘veraad’ van de ombudsman aan zijn bij wet vastgelegde taak is 

verbijsterend en schokkend te noemen. Maar Brenninkmeijer gaat (het lijkt nauwelijks mogelijk) nog 

verder, zo meldt een klokkenluider rond het onderzoek van de UvA deze website. Want het onderzoek 

van de UvA dat thans wordt gepresenteerd in het blad… 

Openbaar Bestuur (dat 7 maart uitkomt) was aanvankelijk bestemd voor het (in veel hoger aanzien 

staande) chique Nederlands Juristenblad (NJB). “Het zou 27 februari uitkomen, een enorm stuk van 

5000 woorden. Alle punten en komma’s waren al besproken. Maar toen ging het allemaal opeens niet 

door. Ombudsman Brenninkmeijer is ook lid van de redactie van het NJB. Hij heeft zijn veto 

uitgesproken over de publikatie.” Dit gaat wel erg ver: de Nationale Ombudsman die eerst zijn 

wettelijke taak verzaakt om de overheid die hij juist moet controleren in bescherming te nemen en 

vervolgens ook nog eens misbruik maakt van een belangenverstrengeling om zijn miskleunen uit de 

media te houden. Nederland anno 2008.

De reactie van Alex Brenninkmeijer: “Ik heb geen enkele rol gehad bij de besluitvorming rond het 

artikel omdat ik mij reeds direct heb verschoond.”

De reactie van het NJB bij monde van redactiesecretaris Caroline Lindo: “Toen het stuk bij 

ons werd ingeleverd telde het 12.000 woorden. Dat is veel te lang, onze maximale lengte is 5000 

woorden. Bovendien vonden we dat er in het stuk veel te veel waardeoordelen stonden, het was 

allemaal te ethisch, niets deugde, dat maakte het nogal saai, we wilden de feiten voor zichzelf laten 

spreken. We hebben het stuk teruggestuurd met het verzoek of het kon worden ingekort en 

aangepast, maar daaraan werd onvoldoende voldaan. Zo telde de nieuwe versie inclusief noten nog 

11.000 woorden. Toen heeft de redactie het afgekeurd. Alex Brenninkmeijer heeft zich hierbij als 

redacteur steeds verschoond. Op de beslissende vergadering was hij niet eens aanwezig maar zat hij 

in zijn huisje in Frankrijk. Het NJB juicht kritische artikelen juist extra toe. Dat maakt het extra triest 

dat het in dit geval zo gelopen is.”
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1.  Ex falso sequitur quod libet 

6 Mrt 2008 om 11:24 

Wat een achtelijk k*tland

2.  joris voorhoeve 

6 Mrt 2008 om 12:23 

Grappig is dat de wetenschappers Van den Heuvel en Huberts (bestuurskunde) het onderzoek juist heel 
krachtig vinden en dat in NOVA ook uitgebreid toelichten. Dat maakt het negatieve oordeel van het NJB er niet 
geloofwaardiger op.

3.  AFP van Putten 

6 Mrt 2008 om 14:15 

Nog steeds is het aloude gezegde actueel: 
het gaat in de politiek altijd om macht, geld en vrouwen en in die volgorde.

(Geschiedenisles middelbare school deel 1)

4.  Piet 

6 Mrt 2008 om 16:59 

…dat was mij al lang bekend. Hoeel bij de vorige en een minder schreinende zaak voel je je toch machteloos en 
je 
wordt gewoon belogen en uitgelachen. 

Wat kun je ook verwachten van een POLITIEKE benoeming?

5.  Willem 

7 Mrt 2008 om 11:35 

Waarom geloof ik Caroline Lindo niet ?

1.  Kwaadaardig bestuur · 

Pingback op 7 Mrt 2008 om 10:31 
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« Het artikel over ABN Amro in de Wall Street Journal Defensie liegt over aantal landmijnen »

Weer klacht bij Raad over misleiding door media
Gepubliceerd door admin 6 januari, 2006 in Media. 

PAUL RUYS NAAR DE RAAD OM ADVERTENTIES VAN CONSUMENTENBOND

Het wordt een rage: wederom is er een lezer naar de Raad voor de Journalistiek gestapt, om zich te 

beklagen over misleidende berichtgeving door de dagbladen. Ditmaal is het de jurist Paul Ruijs, 

bekend van zijn bijdrages aan de Gezonde Roker van Theo van Gogh. 

Lezer Op de Coul, die eerder probeerde de Raad een uitspraak te ontlokken over selectieve 

berichtgeving door de Volkskrant, kreeg van de Raad de kous op de kop. Zijn klacht werd niet in 

behandeling genomen, omdat hij geen ?rechtstreeks belanghebbende? was. Daar laten wij lezers het 

natuurlijk niet bij zitten. Als wij lezers niet belanghebbend zijn bij correcte berichtgeving door de 

media, wie dan X@#!&#%$$ w?l? Dus folks, keep them letters to de Raad voor Journalistiek coming! 

Zo makkelijk komen die @#&%!!$! handlangers van de gevestigde orde niet van ons af! Ze kunnen 

zich niet eeuwig niet-ontvankelijk blijven verklaren! 

Raad voor de Journalistiek 

t.a.v. Mw. Mr. D.C. Koene  

Johan Vermeerstraat 22 

1071 DR Amsterdam

Gouda, 28 december 2005

Geachte mevrouw Koene, 

Sinds jaar en dag verschijnt er in alle PCM bladen waaronder de Volkskrant een pagina waarin de 

lezer getrakteerd wordt op de zegeningen van de Consumentenbond. De pagina met beste koop 

aanbevelingen van grote merknamen en een bon om lid te worden van de Consumentenbond is 

opgemaakt in consumentenbondstijl maar omgeven door misleiding. 

 
In de eerste jaren van deze campagne stond boven deze pagina dat die aangeboden werd als ?een 

service van uw krant en de Consumentenbond?. Een vreemde mededeling omdat het suggereerde dat 

noodlijdende kranten en de Consumentenbond die financieel nog geen veer van zijn lippen kon 

blazen, blijkbaar een hele dure campagne bekostigden om de lezer mee te delen dat de 

wattebolletjes van de Hema of de staafmixer van Philips als beste getest waren. En toegegeven, wie 

zou die belangrijke informatie willen missen, maar daarop aangesproken bleek de ?service? een 

gewone advertentie te zijn. Men ? de redactie van de Volkskrant - was gewoon vergeten om er 

advertentie boven te zetten.  

Maar de laatste tijd (Volkskrant (14/12/05 pagina 18) laat men die mededeling weer weg.  

De ?service? zal nog wel steeds een advertentie zijn maar dan wel een misleidende.  

Van begin af aan betalen namelijk niet de Consumentenbond en de krant maar Panasonic, Sony e.a. 
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Weer klacht bij Raad over misleiding door media at Klokkenluideronline

grote merken als adverteerders deze dure pagina. De ?onafhankelijke? Consu-mentenbond laat al 

jarenlang zijn ledenwerfcampagne gewoon betalen door de grote merken die ze tevens ?kritisch? 

onderzoeken in vergelijkende warentesten. Laatst vernam ik zelfs dat een onderzoeker van de 

Consumentenbond een digitale camera die als beste uit de test te voorschijn kwam aan een derde te 

koop aanbood, terwijl die nog in de verpakking zat. Of het waar is zullen we nooit weten want de 

Consumentenbond beveelt aan, vergelijkt, keurt af en adviseert maar staat geen enkele inzage toe in 

zijn onderzoekskeuken en de belangen die ze bij bepaalde producenten/dienstverleners hebben. Tot 

zover de onafhankelijkheid van deze gesloten, wat louche onderzoeksclub (u kunt er desgewenst 

meer over lezen in mijn boek wij zien u wel in de rechtszaal) die alles en iedereen ongevraagd de les 

leest. Ook als deelnemer aan de Reclame Code Commissie waar men vooral de advertenties van 

anderen beoordeeld op hun misleidendheid. Ik ben dan ook niet ge?nteresseerd in het oordeel van 

deze commissie over deze advertentie. 

Mijn belang ligt niet bij een advertentie maar bij de waarborg van een objectieve, onbevangen 

berichtgeving van mijn krant.  

Van kranten c.q. krantenredacties die zelf ook een rechtstreeks belang hebben bij het voort-bestaan 

van deze lucratieve maar obscure samenwerking tussen het bedrijfsleven en de groot-ste 

consumentenorganisatie valt geen erg kritische opstelling tegenover de Consumentenbond te 

verwachten. Immers, het effect van deze profijtelijke advertentiecampagne is alleen ge-waarborgd 

als het gezag van de Consumentenbond als betrouwbaar onderzoeksinstituut in stand blijft. Daarbij 

passen geen kritische artikelen over dubbele agenda?s en amateuristische, onbetrouwbare en 

gekleurde onderzoeksuitkomsten. In toenemende mate weet deze particu-liere organisatie zich dan 

ook een functie te verwerven bij kwaliteitscontroles e.a. sturings-mechanismen, daarbij niet 

gehinderd door kritische oprispingen van journalisten. Ik verwijs in dit verband naar zo?n Beter 

Keizen advertentie van heden in de PCM bladen waarbij de Consumentenbond zich nu ook bemoeit 

met mijn keuze voor een zorgverzekeraars. Men roept iedereen op om lid te worden en drukt een 

testoverzicht af van zorgverzekeraars waarbij sommigen natuurlijk als beste uit de bus komen. Maar 

ook hier kon/wilde de Consumen-tenbond desgevraagd niet meedelen dat zij zelfs de advertentie 

betalen zodat de (journalistieke) onbeantwoorde vraag resteert: wie dan wel? 

Ik ben mij ervan bewust dat er grotere misstanden bestaan in de wereld maar ik veronderstel dat het 

principi?le aspect van het voorgaande u niet zal ontgaan. Sterker nog, kranten waaronder de 

Volkskrant benadrukken gevraagd en ongevraagd hun onafhankelijkheid en willen daarbij serieus 

genomen worden. Feitelijk juist zou zijn als kranten boven deze advertentie/pagina zouden zetten dat 

die betaald wordt door Panasonic e.a. die er belang bij hebben dat hun product/diensten aangeprezen 

worden door de onafhankelijke Consumen-tenbond. 

Tegen deze achtergrond wil ik eigenlijk wel eens uw oordeel over deze al jarenlang lopende 

misleidende advertentiecampagne. 

Met vriendelijke groet, 

P.P.M. Ruijs
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Weer klacht bij Raad over misleiding door media at Klokkenluideronline

2.  Anoniem 

13 Jan 2006 om 07:07 

De klacht van Ruys lijkt mij heel terecht.

Immers iedere maand zie je pagina-grote advertenties van de Consumentenbond. 
Als dit dan eigenlijk een advertentie van het bedrijfsleven is, dan is het eea toch een vorm van misleiding. 
Blijkbaar wil de Consumentenbond leuk in het nieuws komen, en dan op kosten van het bedrijfsleven wat leden 
winnen.

En dat het dan niet zo nauw wordt genomen met de voorlichting, dat speelt blijkbaar geen rol. 
Tja, dat past toch niet bij het beeld van wat de Consumentenbond zou moeten zijn nl een Bond voor/ van 
Consumenten.

Blijkbaar heeft de Consumentenbond lak aan de consument……

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Het artikel over ABN Amro in de Wall Street Journal Defensie liegt over aantal landmijnen »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/231/weer-klacht-bij-raad-over-misleiding-door-media.html (3 of 3) [3/11/2009 2:38:53 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/230/het-artikel-over-abn-amro-in-de-wall-street-journal.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?redirec...t-artikel-over-abn-amro-in-de-wall-street-journal.html [3/11/2009 2:38:56 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.../abn-amro-affaire-journalistiek-loopt-spitsroeden.html [3/11/2009 2:39:01 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/


Staatsbescherming Joran lijkt aangetoond at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Nieuwe aanwijzingen staatsbescherming Joran Joran op de elektrische stoel? »

Staatsbescherming Joran lijkt aangetoond
Gepubliceerd door Micha Kat 4 februari, 2008 in Algemeen. 

staat.jpg Bovenop de aanwijzingen die worden uiteengezet in onderstaand stuk noteren we de 

volgende recente ontwikkelingen die de hypothese dat Joran van der Sloot en zijn 

familie van hogerhand worden beschermd verder ondersteunen:

-Ondanks het overweldigend feitenmateriaal dat Peter R. in zijn uitzending heeft aangedragen, blijft 

Joran een vrij man. Denk eens even in wat de consequenties zouden zijn voor een ‘gewone 

Nederlander’ zoals Ernst L. of Eric O. als het OM deze feiten zou hebben verkregen! Met gillende 

sirenes zouden ze linea recta richting EBI worden afgevoerd.

-De eerder beschreven omstandigheid dat Patrick van der Eem eerst naar Justitie stapte maar dat die 

niet met hem wilde samenwerken wordt bevestigd in Trouw. Hiermee geeft Justitie er duidelijk blijk 

van de zaak niet te willen oplossen. 

-Door de staat betaalde ‘professoren’ als P. Tak en Th. de Roos weigeren het door De Vries 

aangeleverde materiaal te accepteren als bewijs. Dat blijkt uit hun ‘analyses’ in de media. Hiermee 

laten ze dezelfde houding zien als het OM: de Staat heeft het monopolie op de vervolging en de inzet 

van dwangmiddelen en private partijen mogen zich daar slechts marginaal mee bemoeien. Hieruit 

volgt dus: hoe beter Peter R. wordt, hoe harder hij zal worden bestreden. Dat is precies wat we nu 

zien. We zijn hard op weg een fascistische staat te worden.

-de complete publieke omroep en de ’staatspers’ van PCM staan achter Joran omdat de publieke 

middelen dienen te worden aangewend om alles op alles te zetten de geloofwaardigheid van Justitie 

zo veel mogelijk overeind te houden. Voormannen in deze beweging zijn Jeroen Pauw en Paul 

Witteman. 
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“Denk eens even in wat de consequenties zouden zijn voor een ‘gewone Nederlander’ zoals Ernst L. of Eric O. 
als het OM deze feiten zou hebben verkregen! Met gillende sirenes zouden ze linea recta richting EBI worden 
afgevoerd.”

nou, ik kan me toch goed herinneren dat ik me geergerd heb aan het heenzenden van vier marokkaanse 
jongens die een bejaarde vrouw dood hadden getrapt, omdat mevrouw haar handtasje zo verdedigde. “Geen 
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vluchtgevaar”, luidde het.

Opvallend is wel het verschil in de beleving van wat recht is. 
De burgerbevolking ( de enige echte ultieme rechter en houder) was woedend, tot zeer ontdaan.

De “Deskundigen”, die nooit deskundig kunnen zijn omdat zij de wet niet kunnen maken of veranderen, zoals 
advocaat Ficq, en de Roos en anderen, gedroegen zich als hypocriete en moraliserende schriftgeleerden, 
farizeeers.

De kloof tussen Staat en burgers is er ook op dit vlak !

2.  Dirk 

5 Feb 2008 om 09:17 

Daar komt Kat weer met zijn complotten. Het wordt met de dag idioter.

3.  Piet 

5 Feb 2008 om 15:22 

Dat zou best eens waar kunnen zijn. Als ik zie in Almere dat ze daar een burgemeester hebben die al drie maal 
verdacht is geweest van minder of meer ernstige corruptie en ze telkens weer wordt vrijgepleit dan is het 
duidelijk dat politici boven verdenking staan en derhalve zich alles kunnen permitteren.

Piet

4.  harry van groen 

16 Feb 2008 om 11:46 

De heer Spong maakt ernstige “vorm”fouten,net als de heer de Vries,maar ja die is geen advocaat. 
Op de TV wijst hij op een “wet”die geen wet kan zijn ,maar dat is een geheel ander verhaal ,maar dat kan hij 
ook weten,middels mijn uitleggen op deze site. 
Op TV stelt hij dit is een wet uit 2003,van ene KORTHALS,nu mede confrére.De heer KORTHALS was tot 12 
december 2002 minister van DEFENSIE,daarvoor ja toen was hij minister van justitie In 2003 was Donner 
minister van justitie. 
In het AD ,nou ook weer niet zo´n betrouwbare krant ,heeft hij het over KORTHALS ALTES ,nu ook mede 
confrére,maar moets in 1989 opstappen.Nu kan het misschien dus een wet van KORTHALS zijn, maar als 
KORTHALS en KORTHALS ALTES om criminele,onrechtmatigheden hebben gepleegs ,zo onwetttelijk bezig waren,
OP MOESTEN STAPPEN ,dan is het de vraag of dat wetten door deze bekwame bewindslieden niet over gedaan 
moeten worden,door wel integere politici ,maar die zijn er dus niet ,maar wat dan=. 
In ieder geval MAG en KAN de heer spong deze wet niet hanteren. 
Dan heeft hij het over een rechtstaat,terwijl het een rechtSStaat is.Een rechtstaat is een land met 
GERECHTIGHEID,RECHTVAARDIGHEID,een rechtSStaat,ondanks dat min referentie kader SS juist is toegepast,
een land waarin het recht ,als hoogste gezag geèèrbiedigd wordt. 
Bij ontbreken van deze stelling,leven wij niet in een rechtstaat noch in een rechtSStaat. 
Dan is het nog zo dat veel mensen in nederland geen advocaat kunnen krijgen ,wat alleen al tegen de wet gaat,
bij klachten bij de HOGE RAAD zo ook bij orde ,HOF van discipline etc,die negatief is ,mag en kan heel 
advocatenland niet meer hun werk bij de balie doen.OOK de heer Spong niet. 
We leven dus nu in een ADVOCATEN staat,en is het ook vreemd dat een nederlandse advocaat als een soort 
ben ik mijn broedershoeder in het buitenland BROEDER 1,2,3, gaat verdedigen,dat gaat naar vrijlating toe ,
wegens VORMFOUTEN. 
Ik weet het mijn schrijven is ook niet altijd goed ,maar ik zit altijd tussen spanningsvelden van emotie ,woede ,
en het maar snel opschrijven ,zodat ik er ook weer snel af ben. 
En zo kom je bij een complottheorie. 
Ik ben maar een gewoon jongetje ,die vertelt dat de keizer zijn kleren niet meer aan heeft ,zo met een IQ van 
80,zo nog niet eens een mavo niveau,zoals zeeer intellectuelen je neer kunnen zetten,maar dronken mensen en 
kinderen zeggen de waarheid.

5.  Em Smit 

16 Feb 2008 om 16:21 

“We zijn hard op weg een fascistische staat te worden”?? Volgens mij zijn we op sommige vlakken al een stukje 
verder dan de roemruchte Nationaal Socialisten. Neem de Zorgwet waardoor zo’n 15% van de inwoners van 
Nederland nauwelijks toegang heeft tot medische hulp; neem de manier waarop de grote bedrijven hun klanten 
koeioneren EN de manier waarop de wet en de rechters die bedrijven de hand boven het hoofd houden; neem 
… ach, er zijn talloze voorbeelden te bedenken en noemen. Houd echter in gedachten dat de burgers ZELF hun 
vrijheden hebben prijsgegeven, door enerzijds maar alles over z’n kant te laten gaan (houdt het leven 
gemakkelijk, als je je dat kunt permitteren tenminste) en anderzijds het 19e eeuwse ‘automatische gezag’ van 
de priester, dokter, onderwijzer, advocaat en politicus maar klakkeloos voor waar aan te nemen. Een burger die 
zich als een schaap laat behandelen, moet het niet vreemd vinden als zijn recht op grazen aan de hoogste 
bieder wordt verkocht. En zo’n schaap is deel van het probleem, niet van de oplossing.

6.  anoniem 

20 Feb 2008 om 00:08 

Pauw en Witteman zitten net als alle media onder de plak van een bepaalde elite. Evenals onze regering. 
Het is zo klaar als een klontje.

Wij zijn geen vrij land en hoe eerder wij dat inzien hoe beter het is. 
Het heeft alles te maken met de NWO, die ook in Nederland ruim zichtbaar is, als je uit je slaap durft te 
ontwaken.

Het moet voor journalisten als Pauw frustrerend zijn lijkt me, die wilde nog wel eens zijn kont tegen de klip 
gooien. Maar hij is de laatste tijd verworden tot een doetje. 
Speelt af en toe nog de stoute provocerende jongen, maar het lijkt nergens meer naar. 
Misschien worden deze mensen ook wel bedreigt als ze niet doen wat hen opgedragen wordt, zoals zovele 
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anderen.

7.  anoniem 

20 Feb 2008 om 00:11 

Dirk: het wordt inderdaad met de dag idioter. 
Uiteindelijk zul jij dat ook ondervinden, zoals iedereen het uiteindelijk zal voelen.

8.  joke 

23 Feb 2008 om 14:08 

Ontmaskering van een advocaat zie ook 
www.leugens.nl

Joke

9.  harry van groen 

25 Feb 2008 om 11:43 

De familie Holloway wil nu de overleden dochter gaan zoeken 
Ondanks dat dat weer veel gaat kosten,zou het nietverstandiger zijn,ondanks dat ik daar normaal tegen ben 
maar de zaak nu JURIDISCH is,om die Joran te gijzelen en te vertellen wie dat lijk heeft gedumpt,en waar. 
Zelf zou ik meer willen lezen van die verloofde ,familie,vriendinnen die bij haar waren op die vakantie,zo ook 
van die Joran,om een beter idee te krijgen ,hoe dat was. 
Dan denk ik zelf nog steeds aan die Doutroux.Joran was niet zo’n versieder en tuk op geld.Zijn vader kwam ook 
wel in die casino.Zou het geen handel in blanke slavinnen kunnen zijn? In ieder geval zou je het kunnen 
onderzoeken. 
Misschien zit ze nog wel bij een rijke Amerikaan. 
In ieder geval weet dei Joran en zijn vader meer,en ze zijn te laconiek,want het zal je dochter maar wezen. 
Wilde Natalie wel naar huis?

10.  Jeroen Potter 

25 Feb 2008 om 20:20 

Ga je eens verdiepen in het strafrecht Micha, voordat je met je waanzinnige complotjes komt.
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« Zaak-Joran wordt smerige prestigestrijd ego’s Staatsbescherming Joran lijkt aangetoond »

Nieuwe aanwijzingen staatsbescherming Joran
Gepubliceerd door Micha Kat 2 februari, 2008 in Algemeen. 

joran.jpg Het Algemeen Dagblad excelleert in de Joran-verslaggeving, complimenten! Vandaag 

onthullende stukken van Peter de Knegt (die na de ‘bonnetjes van Bram’ weer helemaal 

terug lijkt te zijn aan het journalistieke front) en Eddy van der Ley. Het staat wat weggemoffeld in de 

stukken, maar ze geven twee behoorlijk harde aanwijzingen voor de stelling dat het OM de familie 

van der Sloot in bescherming neemt en de opsporing bewust heeft gefrustreerd om te voorkomen dat 

ook vader Paulus eraan zal moeten geloven. Dit zijn de aanwijzingen:

1. De Arubaan die de cruciale informatie van Joran wist te ontfutselen, stapte hiermee eerst naar 

Justitie, maar daar werd zijn informatie ‘naar de prullenbak verwezen’. Het AD: “Daarop raakte de 

Arubaan in contact met Peter R. de Vries.”

2. Volgens de buurvrouw van Joran in Arnhem ‘liet Joran zich vaak luidruchtig en ondubbelzinnig uit 

over de handelingen die hij met Natalee had verricht. Hij schepte daar tegen zijn vrienden erg over 

op en deed tijdens feestjes bizarre uitspraken. De jongens met wie hij samenwoonde hebben alle 

details verschillende keren gehoord. Ik snap niet waarom zij niet door de politie zijn gehoord.” 

Wat moeten we hiervan denken bovenop alle eerdere aanwijzingen voor klassenjustitie? Hoe diep zijn 

we inmiddels gezonken in Nederland? Zou er soms een heel ander geheim achter de affaire zitten die 

coute que coute verborgen moet blijven? Zou dat geheim iets te maken kunnen hebben met de 

functie die de Antillen vervullen binnen de Nederlandse rechterlijke macht, namelijk als een soort 

tropisch sexparadijs waar geperverteerde officieren van justitie en rechters hun zieke seksuele 

fanatsieen werkelijkheid kunnen laten worden? Was vader Van der Sloot een soort ’seksuele broker’ 

voor de heren in (en zonder) toga? Zijn hiervoor geen aanwijzingen in de namen van Cor Merx en 

Ernst Wesselius? Doet deze hele affaire niet stek denken aan de affaire Eddy de Kroes, de gewezen 

‘Vleesmeester’ die ook door Justitie in bescherming werd genomen, wellicht omdat hij in ‘zijn’ hotel 

Des Indes sexfeesten organiseerde voor topambtenaren? Komplotten, komplotten en nogmaals 

komplotten….
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Nieuwe aanwijzingen staatsbescherming Joran at Klokkenluideronline

even off topic, maar kijkt u ook even naar de buren ?

PvdA-stadsdeel wil kritisch weblog monddood maken 

http://dezwijger.blogspot.com/2008/02/web-streepje-log-op-de-bres-voor-een.html

2.  harry van groen 

4 Feb 2008 om 12:55 

Ik reageer hier alleen maar op,omdat MR’s altijd maar weer de dienst uitmaken. 
Natuurlijk mag een ieder een verdediger hebben,maar als blijkt dat een verdachte zo veel schade aanricht ,
economisch gezien,maar ook ,en wat nog belangrijker is psychische schade ,zo ook emotionele schade,voor de 
slachtoffers,dan wordt een burger plicht om met het OM mee te werken.Maar ja als het Om niet meewerkt ,ja 
zelfs tegen werkt,om een Om lid /of belanghebbende daar in juist te beschermen,dat gaat te ver. 
Als mijn vader advocaat is,het hele Om in zijn macht heeft,gezien chantage de,en ik zou ,buiten mijn schuld 
met iemand dood in mijn armen liggen ,wie denkt u nou zou ik het eerst bellen ,denkt u.? 
Dan weet die Jorin iets van die zgn.medeplichtige ,waarschijnlijk als beroepsgeheim van vader ,wat hij weer 
niet kan zeggen,terwijl hij hem dus wel chanteerd. 
Maar nu komt het waarom ik dit opschrijf.Gezien het geheel,wat zij het toch een vieze mensen die MR’s 
Vader krijgt 5000.00 euro ,die zijn zaak verstevigd om schade vergoeding van GEMEENSSCHAPSGELDEN te 
eisen, om bij P&W te komen,terwijl de vragen van deze ,terwijl Paul ook als vader een advocaat had ,nou niet 
bepaald scherpzinnig waren 
. 
Zo had ik meer in de trand gevraagd hebben ,hoe was dat meisje eigenlijk,vond je het niet erg dat je haar 
kende ,terwijl zij onvinbaar was ed ,dus meer op het gevoel. 
Dan nog zijn soms zoons van agenten MR’s etc kunnen de meest gevaarlijke mensen zijn.Die Jorin is te veel op 
geld \belust,zo de zaak zal heel anders zijn,en zo hebben wij nu alleen maar overwinnaars. 
Wie gaat die MR mentaliteit eens veranderen ? 
En dat het OM strafbare feiten in de doofpot willen doen ,daar staat nu genoeg van op deze site.,daar heeft het 
OM geen belang bij.U moet die vrijheid koesteren
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Namen spionerende ex-GPD-ers bekend at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« SoZaWe wil namen eigen voorlichters niet noemen GPD-affaire breidt zich uit met derde schuldige »

Namen spionerende ex-GPD-ers bekend
Gepubliceerd door Micha Kat 8 november, 2007 in Algemeen. 

watergate4.jpg Geenstijl heeft de namen genoemd van de twee spionerende ex-GPD-

journalisten. Het zou goed kunnen dat ze die van deze site hebben, want wat ik 

hoopte gebeurde ook zonder dat ik er direct erg in had: een poster heeft de namen op deze site 

prijsgegeven. Het gaat om deze passage uit een posting van “gj”op het stuk ‘Woordvoerders van 

SoZaWe zijn ontraceerbaar’:

Het zijn niet alleen bobo’s die de Grote Oversteek maken. Ook het voetvolk gaat die kant op: Joyce 

Veekman (ex-redacteur ANP) werkt nu voor het ministerie van Volksgezondheid, Wilfred Kortman (ex-

redacteur RTL) is hoofd woordvoering bij Justitie, Bob van ‘t Klooster (ex-redacteur AD) werkt voor 

Onderwijs, Bart Rijs (ex-redacteur HP de Tijd) is woordvoerder van Maxime Verhagen. Dit jaar nog 

stapte voormalig politiek en economieredacteur Hans van Soest van de GPD-bladen over naar de 

afdeling voorlichting van het ministerie van Sociale Zaken. Van Soest is daar nu woordvoerder van 

staatssecretaris Ahmed Aboutaleb. Bij Sociale Zaken werkt ook een andere voormalige GPD-collega 

van hem, Sylvia Marmelstein.

Deze post die een stuk citeert van de website van De Leugen Regeert van de VARA (dankzij dit 

programma zijn de namen nu dus bekend!) werd op 8 november om 0:10 uur gedaan en het 

Geenstijl-stukkie is van de volgende ochtend om 10:04. Jammer, primeur gemist! Maar het aardige is 

natuurlijk…

…dat deze gang van zaken eens te meer de enorme macht van internet aantoont: niets kan meer 

verborgen blijven! Intussen is het bijna niet te bevatten hoezeer de media deze zaak downplayen. 

Een jaar lang meekijken, bijna 400 keer! Dat betekent dus dat er dagelijks werd ingelogd om te 

kijken of de GPD-bladen geen ‘onwelgevallige publikaties’ in store hadden waarop zou moeten 

worden ingegrepen, zoals dus ook is gebeurd waardoor de zaak aan het licht kwam! Zelfs een 

onafhankelijke krant als De Pers doet er alles aan de lezer duidelijk te maken dat het in feite allemaal 

nergens over gaat, om van de mainstream media nog maar te zwijgen. Wie weet hoe vaak er langs 

informelere weg al is ingegrepen in GPD-publikaties door bijvoorbeeld zogenaamd out of the blue aan 

een GDP-journalist foute informatie te verstrekken die de juiste informatie in een artikel weerspreekt 

om aldus het stuk uit de krant te houden? Of nog erger: dat ze als ze van bepaalde zaken 

beschuldigd gaan worden bewijsmateriaal kunnen vernietigen of veranderen! Natuurlijk is het enorm 

interessant als een ministerie van de voren weet wat een medium over ze gaat brengen! Benieuwd 

hoe het kamerdebat vanavond gaat verlopen. Donner die eerder al als een dief ingreep in de 

handelingen van de Tweede Kamer zou natuurlijk stante pede moeten opstappen (was vroeger ook 

zeker gebeurd) maar nu zal de affaire wel weer als een nachtkaars uitgaan…
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Namen spionerende ex-GPD-ers bekend at Klokkenluideronline

2 Reacties op “Namen spionerende ex-GPD-ers 
bekend”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Piet 

9 Nov 2007 om 14:55 

Wat een drukte om het kijken van de KGB in de pc van de GDP. Waarom zouden ze dat doen?

Journalistiek Nederland, inclusief De Telegraaf, radio en televisie is immers het Göbelsiaanse verlengstuk van 
de overheid. Zij spreken dezelfde taal! Zij verketteren dezelfde personen (Verdonk, Wilders en nu ook al hun ex-
lieveling Hirsi Ali) Ga ook eens na hoeveel journalisten er al tewerk zijn gesteld bij deze onderdrukkende macht 
in Den Haag.

2.  Geflipte dokterandus 

10 Nov 2007 om 18:32 

Hirchi Ali? Man wat zit je te kletsen! Lees dit eens!

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2007/10/13/304295.aspx
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Woordvoerders SoZaWe zijn ontraceerbaar! at Klokkenluideronline
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« Donnergate ontmaskert totalitaire minister SoZaWe wil namen eigen voorlichters niet noemen »

Woordvoerders SoZaWe zijn ontraceerbaar!
Gepubliceerd door Micha Kat 7 november, 2007 in Algemeen. 

sozawe.jpg Het is werkelijk niet te geloven, maar de identiteit van de spionerende 

woordvoerders van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb is (voorlopig) niet 

te achterhalen! Deze verraders van de persvrijheid en de journalistiek en onvoorstelbare 

matennaaiers worden zelfs door hun ex-collega’s van de GPD wiens werk ze hebben bespioneerd in 

bescherming genomen! Gisteren belde ik met de GPD in de vaste overtuiging dat er vast wel iemand 

zou zijn die mijn de namen van de twee zou kunnen vertellen, maar nee hoor, ik moest me maar 

vervoegen bij de hoofdredactie. Waar zou deze journalist bang voor zijn? Dat hij door Van Lingen 

wordt ontslagen als hij de namen ‘lekt?’ Ook via Google wordt geen nadere informatie verkregen. In 

alle links -echt merkwaardig- is sprake van de ‘woordvoerder van minister Donner‘ maar wordt geen 

naam genoemd anders dan die van Annemarie Stordiau die Donner’s woordvoerder was op Justitie. 

Met de woordvoerder van staatssecretaris Aboutaleb is het al hetzelfde liedje! Wat leven we toch in 

een walgelijk land! Iedereen spreekt schande van de zaak, er schijnt zelfs een kamerdebat te komen, 

maar de namen van de zondaars moeten geheim blijven zodat ze weer een lekker baantje kunnen 

krijgen op een ander ministerie. Het bespottelijke van de hele affaire is trouwens ook dat het gaat om 

de GPD-bladen. Wie hecht er nu enige waarde aan wat er in De Gelderlander staat over het 

ontslagrecht? Maar misschien zie ik dat juist wel helemaal verkeerd en geeft het eens te meer aan 

dat de ‘grote kwaliteitskranten’ hun positie als leidende nieuwsmedia al lang hebben verloren. Juist 

ook omdat spioneren daar niet meer nodig is omdat ze toch altijd de kant van het gezag kiezen. Het 

is toch niet te geloven dat al die journalisten van NRC en De Volkskrant en Trouw die deze twee 

‘voorlichters’ natuurlijk persoonlijk kennen hun namen verborgen houden? Dat is in het buitenland 

aan werkelijk niemand uit te leggen!

UPDATE

Marcel van Lingen is volgens zijn secretaresse niet bereid de namen te geven. “Nee meneer, dat doen 

wij niet! Maar ik zal uw nummer noteren!”
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1.  Chris Dekkers 

7 Nov 2007 om 11:22 
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Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man
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Woordvoerders SoZaWe zijn ontraceerbaar! at Klokkenluideronline

Volgens het commentaar van de Volkskrant van vandaag is het hun schuld; immers zij generen zich

2.  groengelekanarie 

7 Nov 2007 om 13:10 

Volgens de column van Casper Postma in het AD van vandaag is het een kleffe,incestueuze relatie tussen 
politiek, voorlichters en verslaggevers:

http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1804762.ece

3.  harry van groen 

7 Nov 2007 om 13:25 

de aftasting van de grenzen van de macht zijn pervers.

4.  gj 

8 Nov 2007 om 00:10 

www.deleugenregeert.nl stelt in ‘ACHTERGROND Haagse pers en voorlichting nauw verweven’ op 4 november 
2007: 

In de berichtgeving over de ‘gluuraffaire’ bij Sociale Zaken wordt gedaan alsof voorlichting en journalistiek aan 
het Binnenhof strikt gescheiden werelden zijn. Dat is grote flauwekul. De banden tussen voorlichting en 
jounalistiek zijn al decennia lang innig, bij Sociale Zaken werken bijvoorbeeld ook twee oud-redacteuren van de 
GPD. Misschien is de grens tussen beide partijen, die kraakhelder moet zijn, in de loop der tijd te veel vervaagd.

Het is een klassieke haat-liefde-verhouding tussen twee volkomen verschillende beroepsgroepen, die in de 
kleine wereld van het Binnenhof tot elkaar veroordeeld zijn - en door het intensieve contact verdraaid veel van 
elkaar blijken te weten - misschien zelfs elkaars inlogcodes. Parlementair journalisten maken in het Haagse 
wereldje opvallend vaak de overstap naar ‘de andere kant’, om ministers en staatssecretarissen met raad en 
daad bij te staan. De een vindt dat journalistiek hoogverraad, de ander een begrijpelijke carrièrestap.

De laatste jaren stapten met grote regelmaat parlementair journalisten over naar de afdelingen voorlichting, 
om daar de voormalige tegenstander een handje te helpen. Voorbeelden genoeg: Job Frieszo (ex-ankerman 
NOS) is directeur voorlichting van het ministerie van Economische Zaken, Stephan Koole (ex-chef AD) is 
directeur voorlichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Gerard van der Wulp (ex-baas NOS) is de 
hoogste baas van de Rijksvoorlichtingsdienst, Hans van den Broek (ex-chef AD) is woordvoerder van minister 
Plassterk, Cor Groeneweg (ex-chef Radio 1) is directeur communicatie bij het ministerie van Volksgezondheid - 
enzovoorts enzoverder. 

Het zijn niet alleen bobo’s die de Grote Oversteek maken. Ook het voetvolk gaat die kant op: Joyce Veekman 
(ex-redacteur ANP) werkt nu voor het ministerie van Volksgezondheid, Wilfred Kortman (ex-redacteur RTL) is 
hoofd woordvoering bij Justitie, Bob van ‘t Klooster (ex-redacteur AD) werkt voor Onderwijs, Bart Rijs (ex-
redacteur HP de Tijd) is woordvoerder van Maxime Verhagen. Dit jaar nog stapte voormalig politiek en 
economieredacteur Hans van Soest van de GPD-bladen over naar de afdeling voorlichting van het ministerie 
van Sociale Zaken. Van Soest is daar nu woordvoerder van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb. Bij Sociale Zaken 
werkt ook een andere voormalige GPD-collega van hem, Sylvia Marmelstein.

Ook de omgekeerde route wordt bewandeld, van partijvoorlichting naar onpartijdige journalistiek. Frits Wester 
was spindoctor van Elco Brinkman en is nu ankerman van RTL Nieuws in Den Haag, Kees Berghuis was de 
spindoctor van Gerrit Zalm en is nu chef van de politieke redactie van RTL. De adjunct-hoofdredacteur van RTL 
Nieuws, Pieter Klein, was hoofd voorlichting van het ministerie van Financiën, en dáárvoor weer AD-
correspondent in Londen. De longlist van de Haagse kruisbestuiving telt tientallen namen. Daarmee zeggen we 
niet dat de mensen dat we hier allemaal noemen iets gedaan hebben dat het daglicht niet kan verdragen. We 
willen met de lijst aangeven dat de verwevenheid tussen pers en voorlichting groot is. Het betekent wel dat het 
risico op uitglijders en ongelukken nadrukkelijk aanwezig is.
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« Koekje van eigen deeg voor Partij voor de Allochtoon Rechter Westenberg is een ‘objectieve lul’ »

Interview met Joost de Haas van De Telegraaf
Gepubliceerd door admin 10 mei, 2006 in Media. 

‘HET IS EEN BIZARRE SITUATIE. NATUURLIJK ZIJN WE GESCHOKT’

Een week nadat op de ‘Dag van de Persvrijheid’ opnieuw uitgebreid werd stilgestaan bij de 

alarmerende situatie rond de persvrijheid op de Balkan en in Cuba, zijn twee journalisten van De 

Telegraaf uren lang verhoord door de Rijksrecherche wegens het ’schenden van staatsgeheimen’. Het 

gaat om Joost de Haas en Bart Mos. Ze hebben thans de status van verdachte, zo meldt De Haas, 

maar het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk zullen worden vervolgd. Hun delict zou eruit 

bestaan dat ze stukken van de AIVD waarop duidelijk de code ‘STG’ was gedrukt toch hebben 

gebruikt voor hun artikelen. ‘STG’ staat voor ’staatsgeheim’. Er zijn drie categorieen: STG-CONF (de 

laagste categorie), STG-GEHEIM en STG-ZEER GEHEIM, de hoogste categorie. In het geval van De 

Telegraaf ging het om stukken uit de categorie STG-GEHEIM. 

LEES HET INTERVIEW MET JOOST DE HAAS 

 
Waarom opende jullie krant vanochtend niet met dit schokkende nieuws?

“We zijn daar denk ik toch wat te bescheiden voor.”

Is Justitie zo boos op jullie omdat uit de stukken die jullie hebben geopenbaard blijkt dat er sprake is 

van corruptie binnen het opsporings- en vervolgingsapparaat?

“Mink K. had een apart fonds waarmee mensen van politie en justitie werden omgekocht. Op grond 

van de stukken kunnen we concluderen dat dat ook is gebeurd.”

[Uit het artikel van De Haas en Mos van 6 mei: ‘De topagent [Paul H.] had toen nog de hoop dat de 

corruptie verder kon worden uitgezocht. Hij liet de ’Commissie Stiekem’ zelfs weten dat de BVD het 

voortouw zou nemen in het onderzoek naar van corruptie verdachte belangrijke Nederlanders, onder 

wie raadsheren en leden van het Openbaar Ministerie.’]

Hebben jullie namen van omgekochte mensen van politie en justitie?

“In de stukken stonden ook namen. Maar daarmee is natuurlijk nog niet direct vastgesteld dat deze 

mensen ook daadwerkelijk corrupt zijn.”

Als ik het goed begrijp heeft de Rijksrecherche het voornaamste lek richting Mink K, de ex-AIVD’er 

Paul H., mede kunnen oppakken dankzij jullie stukken. Nu worden jullie zelf ook gecriminaliseerd?

“Ons verhaal van januari heeft mede geleid tot de arrestatie van Paul H. Maar nu worden wij als 

boodschappers ook vervolgd. Het is een bizarre situatie. Natuurlijk zijn we geschokt.”
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Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Zjn jullie vastgenomen? In een auto geduwd?

“We zijn benaderd per telefoon en per brief of we ons wilden komen melden. Het was op de dag dat 

Paul H. werd gearresteerd. We waren bezig met ons verhaal voor de krant van zaterdag 6 mei.“

Wie wordt nu eigenlijk formeel precies verdacht? Jullie beiden en/of De Telegraaf?

“We zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld. Uiteraard is de hoofdredactie nauw bij de zaak betrokken. 

Over dit alles vindt voortdurend overleg plaats met onze advocaat.”

Zijn alle stukken inmiddels terug bij de AIVD?

“We hadden eerder al een set copieen van de stukken aan de AIVD overgedragen. De originelen 

hielden we zelf omdat we dachten dat daar vingerafdrukken op zouden kunnen staan die justitie naar 

onze bronnen zouden kunnen leiden. Toen moesten we de originelen ook afstaan. Hiertegen zijn we 

in het geweer gekomen, maar dat hebben we verloren in de Raadkamer. Vervolgens hebben we de 

originele stukken in een verzegelde enveloppe overgedragen aan Justitie. Stukken waarop geen STG 

stond hielden we echter nog zelf. Toen moesten we ook die afgegeven. Die eis ging vergezeld van de 

oproep dat we ons moesten komen melden voor het verhoor. We hebben op dit moment niets meer 

in handen. Ook geen copieen. Maar we hebben alle stukken wel bekeken en gebruikt.”

Jullie moesten ook DNA afstaan?

“Er is wangslijmvlies afgenomen. Als we dat zouden hebben geweigerd, zouden we zijn gearresteerd 

en zijn opgesloten. Ook onze vingerafdrukken zijn afgenomen en we moesten een schrijfproef doen. 

Dat laatste had te maken met bepaalde notities bij de stukken. Blijkbaar wilden ze controleren of die 

van ons afkomstig waren.”

Klopt het dat er binnen juistie en politie grote frustratie bestaat over het feit dat onderzoeken naar 

corruptie aldaar van hogerhand worden tegengewerkt en verboden? Dat gefrustreerde rechercheurs 

daarom gaan lekken?

[Uit het laatste artikel van De Haas en Mos: ” Kort daarna kwam aan de naspeuringen naar Mink K. 

en corruptie echter een einde. Volgens geheime verslagen waaruit deze krant eerder citeerde 

gebeurde dat deels wegens capaciteitsgebrek. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) liet de Tweede 

Kamer naar aanleiding van onze publicaties begin dit jaar weten dat de corruptieonderzoeken niets 

hadden opgeleverd, met uitzondering van enkele kleine zaken die al bekend waren.”] 

Notitie Micha Kat: Uit het stuk blijkt dat Paul H. ook enorm gefrustreerd raakte over het feit dat de 

verdenkingen van corruptie in de hoogste kringen bij Justitie niet verder mochten worden onderzocht. 

Hij ‘belandde in een arbeidsconflict’ en verliet de AIVD in 2001, waarschijnlijk met meeneming van tal 

van gevoelige stukken over coruptie en over Mink K. Na 2001 is hij deze stukken gaan verkopen aan 

de onderwereld.

“Dat denk ik wel. Er is zeker frustratie binnen justitie over het feit dat bepaalde mensen niet mogen 

worden aangepakt. Mede hierom is het juist van belang dat de informatie uit de geheime stukken 

openbaar werd. Maar onze bronnen zullen we nooit onthullen.”
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« SP-kamerlid wil uitleg van Raad voor de Rechtspraak Interview met Joost de Haas van De Telegraaf »

Koekje van eigen deeg voor Partij voor de 
Allochtoon
Gepubliceerd door admin 7 mei, 2006 in Politiek. 

PARTIJ V D ALLOCHTONEN NU ZELF TEN PROOI AAN ETNISCHE TWISTEN

door Pamela Hemelrijk 

Leedvermaak is onfatsoenlijk, zegt men, maar hou je gezicht maar eens in de plooi als de Partij van 

de Allochtonen het zelf aan de stok krijgt met haar eigenste knuffelallochtonen. Het gevreesde “wij-

zij-denken”, waar de Partij zo verwoed tegen streed, teistert nu ook de eigen gelederen: de PvdA 

fractie in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is verdeeld in twee kampen. Een wit kamp en een 

zwart kamp. Multikul propageren is een stuk gemakkelijker dan het zelf in de praktijk brengen, dat 

blijkt maar weer. 

Vier van de 14 soci’s in de deelgemeente Feijnoord hebben namelijk hun goedkeuring onthouden aan 

het nieuwe dagelijks bestuur. Weg meerderheid. En dat terwijl de witte deelburgemeester (Dagmar 

Oudhoorn) en de twee van buitenaf geïmporteerde witte wethouders (Robbert Baruch en René 

Kronenberg) hun koffers al hadden gepakt, en hun naamplaatjes al op de deur van hun werkkamer 

hadden geschroefd! En nu ging het hele feest niet door!

 
De stemming is geheim, dus harde bewijzen ontbreken. Maar de Partijleiding windt er geen doekjes 

om: het zijn die vermaledijde Turken in de fractie geweest, die roet in het eten hebben gegooid! Zij 

willen zelf op het pluus, de indringers! Een Turkse opstand, dat is het!  

De PvdA fractie bestaat namelijk, dankzij de verwoede campagne in koffiehuizen en moskeeën, voor 

bijna de helft uit Turken. Zes van de veertien, om precies te zijn. De Turken ontkennen dat ze achter 

deze coup zitten, maar De Partij vertrouwt ze voor geen cent, en wil nu de hele fractie aan de Zaanse 

verhoormethode onderwerpen. ( “Ve haf our vays you know, to make you talk!”) 

Misschien moeten die zes Turkse fractieleden maar eens een klacht indienen bij een van de 

antidiscriminatiebureau’s waar Rotterdam, dankzij de PvdA, zo rijk aan is. Ik geef ze een goeie kans. 

Ten eerste zijn zij collectief gepasseerd voor een wethouderspost, en dat nog wel door een partij die 

al sinds jaar en dag propageert dat werkgevers beboet moeten worden als ze niet genoeg allochtonen 

in dienst nemen. En dan de ongenuanceerde, bevooroordeelde, om niet te zeggen haatzaaiende taal 

die de witte partijbonzen nu bezigen: “Een Turkse opstand”, briest het witte partijkader. De 

uitgerangeerde wethouder Baruch spreekt van “een mes in mijn rug”. Peter van Heemst zegt “zich 

diep te schamen” voor het gebrek aan fractiediscipline bij de verraders. Ook PvdA kopstuk Ruud van 

Middelkoop is laaiend op de perfide Turken, al krijgt hij het woord Turk – oudergewoonte - nog steeds 

niet over zijn lippen: “Dit moet een unicum zijn in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Zo 

onbeschoft! Het ontbreekt enkelen in de fractie aan het prilste begin van politiek fatsoen. En gewoon 

fatsoen ook trouwens.” 

Krasse taal, geef toe, voor een gepatenteerd strijder tegen discriminatie. Er zijn wel mensen om 
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minder wegens het beledigen van een bevolkingsgroep voor de strafrechter gesleept. 

Ik wil wedden dat het Turkse en het niet-Turkse deel van de fractie elkaar intussen niet eens meer 

groeten, laat staan dat ze ooit nog eendrachtig gaan samenwerken aan Een Wonderschone Toekomst 

voor Kleurrijk Feijenoord. Het wachten is nu slechts op de eerste onvervalste etnische knokpartij in 

de Feijenoordse fractiekamer van de PvdA. 

En dan te denken dat dit nog maar het begin is. In de progressieve Rotterdamse gemeenteraad 

zullen zich binnenkort precies dezelfde taferelen gaan afspelen, daar kunnen wij vergif op innemen. 

Ik hoor Van Heemst nu al jammeren dat hij van zijn eigen moslims een mes in de rug heeft 

gekregen, en dat allochtonen nu De Partij proberen te kapen die hen alleen maar een rol als stemvee 

had toegedicht. Dat zij met die rol wel eens geen genoegen zouden kunnen nemen, en hun plaats in 

het machtscentrum met harde hand zouden opeisen, daar heeft de campagneleiding blijkbaar nooit 

rekening mee gehouden. Terwijl je dat toch op je vingers kon natellen.  

Jammer dat Pim Fortuyn dit niet meer heeft mogen meemaken. Wat zou hij gebulderd hebben van 

het lachen. 

10 Reacties op “Koekje van eigen deeg voor Partij 
voor de Allochtoon”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

7 Mei 2006 om 23:40 

De dolkstoot-legende,het schijnt,dat de geschiedenis zich steeds weer herhaalt,alleen de omstandigheden 
variëren.

2.  Anoniem 

9 Mei 2006 om 11:53 

Fantastisch stuk, Eerst Kabouter Boslim die openlijk twijfelt aan de kundigheid van ‘zijn’ allochtonen, dan Die 
Soziale Arbeirderspartei, wil onderwerpen aan: Ein partei, Ein Doctrine, Ein kommunikation!

En vervolgens, als DIE PARTEI democratisch de allochtonen heeft binnegebracht en ze niet zo conformistisch 
zijn als zij willen, ze gewoon ruzie krijgen.

Ik zie duidelijke parallellen met de NAZI’S die ook democratisch aan de macht kwamen…..

3.  Anoniem 

9 Mei 2006 om 13:23 

Ach het is geen dolkstoot (ook al zijn linkse nazis altijd goed dit soort terminologie te gebruiken)… Als de heer 
Baruch eerlijk is zou hij zeggen dat de allochtoontjes (ongelijk hun autochtone broeders in het slinkse kamp) 
zelfs geen kosher-stempeltje joodjes naast zich dulden (ook al zijn deze de frontlinie van het vergoeielijken van 
het walgelijke gedrag dat vele allochtonen vertonen).

4.  Anoniem 

9 Mei 2006 om 13:54 

Bedoeld U : een wereldkoninkrijk,een wereldbankier als koning en een diaspora van goyem-volken?

5.  Anoniem 

9 Mei 2006 om 14:10 

Frontlinie. 
Ach het in het geheim opgenomen en later uitgezonden gesprek tussen Cohen en Oudkerk destijds over 
Marokkanen laat aan duidelijkheid niets te wensen over.Alleen ontbreekt nog de volgende zin:het is hier toch 
maar een goyem-land.

6.  Anoniem 

16 Mei 2006 om 08:38 

hoe snel was Leefbaar Rotterdam eigenlijk in 2002 zijn eerste raadszetels kwijt. En hoeveel hielden ze erover 
aan het eind van de rit?
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7.  Anoniem 

25 Mei 2006 om 12:18 

Van deze feiten heb ik in de media niets vernomen. Hoe komt dat? Of vraag ik nu weer naar de bekende weg

Eddy In het Veld Oldenzaal

8.  Anoniem 

6 Okt 2006 om 11:15 

Genocide op Armeniërs. 
Hoe zit dat nu strafrechterlijk met de ontkenning van voormelde holocaust?Iets voor de rechtsgeleerde heren in 
de P.v.d.A.?

9.  Anoniem 

25 Okt 2006 om 16:45 

Slavenhandel. 
http://americandefenseleague.com/jewslave.htm

10.  Anoniem 

6 Nov 2006 om 08:35 

Stemvee. 
J.M.Dedecker-vlaams politicus:Ook een idioot heeft recht op een mening,anders zou het parlement leeg zijn”.Of 
met een oud nederlands gezegde:”Veel beloven,weinig geven,doet een gek in weelde leven”.
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Zaak-Westenberg nadert climax: was rechter fout?
Gepubliceerd door admin 11 april, 2006 in Rechterlijke macht. 

JURIDISCH ESTABLISHMENT ALS GETUIGE IN ZAAK-WESTENBERG

Heeft de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg nu wel of niet buiten zittingen 

gebeld met advocaten en deze geschoffeerd en geintimideerd? Deze vraag staat centraal in een 

procedure die zich nu reeds twee jaar voortsleept. Eerder ging journalist Micha Kat die deze 

beschuldiging publiceerde in zijn boek Topadvocatuur vrijuit, maar dat geldt nog niet voor de 

Rotterdamse advocaat die de beschuldiging heeft geuit, Hugo Smit. Op 12 mei moet een 

getuigenverhoor voor de Rotterdamse rechtbank het definitieve antwoord geven. Het lijkt er zelfs op 

dat de getuigenverhoren in deze unieke zaak -nooit eerder stond de integriteit van een rechter 

centraal in een procedure voor zijn collega-rechters- zich over meerdere dagen gaan uitstrekken. 

Hoewel de principiele rechtsvraag is of Westenberg ‘in algemene zin’ met advocaten belt, richt de 

procedure in kwestie zich in het bijzonder op de macabere rol die Westenberg speelde in de 

zogeheten ‘Chipshol-procedures’ waarbij het ging om de macht over grondstukken rond Schiphol. 

Westenberg heeft Chipshol in deze procedures op extreme wijze benadeeld; later werden zijn 

vonnissen door het Hof vernietigd. 

 
Het lijkt wel zeker dat Bert van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en medio jaren 

negentig als president van de Haagse rechtbank de ‘baas’ van Westenberg, zal worden gehoord. Hij 

zou volgens processtukken op de hoogte zijn geweest van de praktijken van Westenberg en 

advocaten van partijen zelfs hebben aangeraden Westenberg te wraken. Hetzelfde geldt voor de 

toenmalige persrechter Ernst Numan, thans lid van de Hoge Raad. Ook hij wordt opgeroepen, 

ondermeer omdat hij in NRC Handelsblad via ingezonden brieven hoogst omstreden uitlatingen heeft 

gedaan inzake het optreden en functioneren van Westenberg. Daarnaast komen er verklaringen van 

de secretaresse van Smit die het gewraakte telefoontje van Westenberg opnam en van in elk geval 

een andere advocaat die ook door Westenberg zegt te zijn gebeld. Het is nog niet bekend of de 

getuigenverhoren openbaar zullen zijn. 

BESTEL NU HET BOEK TOPADVOCATUUR VAN MICHA KAT. MAAR LET OP: HET EMAILADRES 

IS VERANDERD EN IS NU MARCEL@MEMORY.NL
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1.  Anoniem 

12 Apr 2006 om 08:49 

Hoe laat is die zitting ? 
Heb interesse om te komen. 

Als Van Delden en Numann maar de waarheid spreken. Het zijn immers Nederlandse rechters. En dan ben je 
gewaarschuwd….

2.  Anoniem 

16 Apr 2006 om 09:07 

Interessant te lezen dat Hoge Raadrechter mr EJ Numann (let op: dubbele ‘n’) wordt opgeroepen mbt verwijten 
van op eigen initiatief bellen van advovaten. 
Van mijn advocaat weet ik, dat ook mr EJ Numann (toen Numannj nog werkzaam was als rechter ARb Den 
Haag) ook wel met deze advocaat belde. Ik wist toen nog niet, dat dat “not done” is.

NB In deze mr Numann heb ik weinig vertrouwen. Naar mijn ervaring neemt deze rechter ongefundeerde en 
verregaande beslissingen - zoals het hem uitkomt. Maar ja, ik ken wel meer rechters die zich begaan aan 
ongefundeerde en verregaande beslissingen. Wellicht is dit een gevolg van het ontbreken van controle 
(aanstelling voor het leven), het elkaar dekken, toeschuiven van adviesposities aan NRC redacteuren e.d.

Het ‘cri de coeur’ van mr Van Delden in het NRC deze week dat er te veel geklaagd wordt over Nederlandse 
rechters, dat is uiteraard een gotspe. Er zijn een hele serie grove schandalen, en dan komt Van Delden 
vertellen, dat we niet zo moeten klagen. Alsof het op deze wijze vanzelf wel goed komt….. 
Nee, aan Van Delden zal het niet liggen. Die man staat bekend om het afpoeieren van klagers met standaard 
briefjes.

3.  Anoniem 

26 Apr 2006 om 09:25 

Ik heb wel vaker gehoord, dat rechters zo keurig moeten zijn, dat zelfs de schijn van partijdigheid moet 
worden vermeden. Blijkbaar zijn dat flauwekul beweringen van de rechters zelf.

Hier is toch meer aan de hand dan die schijn van partijdigheid. Er is zelfs sprake dat rechter Westenberg 
“bijzonder partijdig” is - volgens advocaat Smit en ook volgens een hoogleraar-getuige. Toch niet de eersten 
de besten. Dan te bedenken dat de meeste advocaten liever niet met dit soort uitspraken naar buiten komen. 
Het motto is maar net doen alsof er niets aan de hand is.

Nou niet bepaald het soort rechtspraak dat vertrouwen geeft.

En maar net doen alsof er niets aan de hand is…..
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Van Gasteren verliest opnieuw; ook bij Hof
Gepubliceerd door admin 10 maart, 2006 Geen categoriein . 

HEMELRIJK OPNIEUW IN GELIJK GESTELD TEGEN L. VAN GASTEREN

Het gerechtshof heeft gesproken: de open brief die Pamela Hemelrijk in 1998 schreef aan de Hoge 

Raad over het omstreden verzetsverleden van de cineast Louis van Gasteren, is NIET onrechtmatig. 

Van Gasteren heeft vrijdag zijn bodemprocedure in hoger beroep tegen Hemelrijk verloren. Of de 

cineast tegen het arrest in cassatie gaat is nog niet bekend. Wel heeft hij inmiddels een kort geding 

aangespannen om publicatie van een boek over de beruchte “Moord in de Beethovenstraat” te 

verhinderen. Auteur Eric Slot is gedagvaard om donderdag 16 maart als gedaagde te verschijnen 

voor de rechtbank te Amsterdam. Aanvang 13.30. 

Lees hier de betreffende brief van Hemelrijk aan de Hoge Raad.
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Jensma vecht ontvankelijkheid Kat/website verder 
aan
Gepubliceerd door admin 6 maart, 2006 in Media. 

JENSMA: VERDERE AANWIJZINGEN ‘PERSOONLIJKE MOTIEVEN’ KAT

Rotterdam, 28 februari 2006

Geache mevrouw Koene,

In repliek op de brief van klager M. Kat d.d. 22 februari laat ik u weten daarin geen valide 

argumenten te hebben gelezen omtrent de ontvankelijkheid van de klager. Ook maakt de klager niet 

aannemelijk dat hij rechtstreeks in zijn belangen is geschaad door de publikatie waartegen zijn klacht 

zich richt. Zijn mening dat hij als ‘lezer’ ontvankelijk is omdat genoemde rubriek nu eenmaal reacties 

van lezers betreft, voldoet niet aan het criterium dat uw Raad stelt. 

 
De door hem genoemde stichting formuleert zijn doelstelling zo ruim dat daaronder vrijwel ieder 

collectief belang te scharen valt -ook dat lijkt mij niet voldoen aan het vereiste dat klager (individueel 

of collectief) in een specifiek belang moet zijn getroffen. Dat aan het feit dat klachten tegen zijn 

stichting wel ontvankelijk zijn de conclusie moet worden verbonden dat klachten van zijn stichting dat 

ook zijn, lijkt mij een bewijs uit het ongerijmde. 

Overigens zie ik in de kwalificaties die klager in zijn brief aan de Raad gebruikt, de wijze waarop hij 

zijn zaak publiceert en de communicatie daarover met ondergetekende verdere aanwijzingen voor 

zijn persoonlijke motieven. Voorbeelden daarvan treft u aan in bijlagen.

Folkert Jensma 

hoofdredacteur NRC Handelsblad

Commentaar Micha Kat 

De bijlagen waar Jensma het over heeft betreft een publikatie over de klachtzaak op deze website 

alsmede een email die ik hen stuurde op 27 februari nadat ik hem in een eerdere email attendeerde 

op het in de lucht gaan van de website nrcombudsman. Op de aanvankelijke email kreeg ik een Out 

Of Office Reply met de mededeling ‘ik ben ik het buitenland van 17 februari tot 26 februari’. Hierop 

mailde ik terug: ‘Wat jammer! Hopelijk spreek je weer veel ‘belangrijke’ mensen die hun leugens via 

jou wereldkundig kunnen maken!’ Hierin ziet Jensma blijkbaar ‘een verdere aanwijzing voor mijn 

persoonlijke motieven’.  

Waaraan Jensma (niet geheel toevallig) volledig voorbijgaat is dat ik persoonlijk een direct belang 

heb bij de klacht vanuit mijn rol als criticaster van het journalistieke niveau van NRC en vanut mijn 

auteurschap van een boek hierover. Het blijft intussen aandoenlijk hoezeer Jensma probeert te 

voorkomen dat de klacht inhoudelijk wordt behandeld Als hij zeker zou zijn van zijn zaak, zou hij 

nooit zo’n kwestie maken van de ontvankelijkheid en eerder gewoon zeggen: laat maar oordelen die 
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Jensma vecht ontvankelijkheid Kat/website verder aan at Klokkenluideronline

Raad, wij hebben niets fout gedaan! 

Jensma’s opmerking dat de doelstelling van de stichting Klokkenluideronline ‘zo ruim geformuleerd is 

dat daarover vrijwel ieder collectief belang te scharen valt’ lijkt me apert onjuist. Wat zegt de akte? 

“De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van journalistieke publikaties op het 

internet en in andere media waarin maatschappelijke misstanden aan de kaak worden gesteld en 

voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” Dat lijkt me toch behoorlijk concreet vooral omdat het is 

toegspitst op de journalistiek. Maar daarnaast zit er natuurlijk ook een enorm gevaar in als de 

stichting ontvankelijk wordt verklaard: dan zou deze immers vanuit het aanvaarde algemene belang 

altijd klachten kunnen indienen tegen alle media. Ik denk niet dat de Raad het zal toestaan zo’n 

situatie te creeeren. Ten onrechte natuurlijk, want het gaat immers alleen om de substantie van de 

klachten zelf. Enfin, het is aan de Raad om NRC een reddingsboei uit te werpen of een inhoudelijke 

behandeling van de zaak mogelijk te maken.

1 Reactie op “Jensma vecht ontvankelijkheid Kat/
website verder aan”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

7 Mrt 2006 om 12:30 

Die boei dat zal wel een motorieke motorboot worden, daar kun je (bijna) vergif op innemen. Hun hebben een 
krant en jij hebt een website en ze zullen er alles aan doen om je te negeren en monddood te maken. 

Stel je eens voor zeg dat alle lezers er een eigen mening op gingen houden! Dat zou helemaal mooi zijn! De 
lezer is er volgens het NRC om naar het NRC te luisteren, en niet andersom!
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Anticartoonbetoging Amsterdam wordt wilde actie
Gepubliceerd door admin 9 februari, 2006 in Politiek. 

GEMEENTE AMSTERDAM WACHT PASSIEF OP ‘CARTOONDEMONSTRATIE’

door Pamela Hemelrijk 

Het ziet er naar uit dat de anti-cartoon betoging van a.s. zaterdag op de Dam in Amsterdam een 

“wilde actie” gaat worden. Bij de gemeente was donderdag nog geen aanvraag voor een vergunning 

binnengekomen. De oproepen om zaterdag om 13.00 op de Dam te verzamelen circuleren op 

internet. Concrete voorzorgsmaatregelen om ordeverstoringen te voorkomen zijn er vooralsnog niet. 

“We hebben geprobeerd te achterhalen welke organisatie hierachter zit”, zegt gemeentevoorlichter 

Wiegink, “maar we hebben nog niemand kunnen vinden. Als het een massale demonstratie wordt, 

dan zal er sowieso wel een aanvraag worden ingediend. Daar gaan we van uit.” 

 
Nog steeds? Dan wordt het wel heel kort dag.

?Pas als we een aanvraag binnen hebben kunnen we gaan inventariseren wat er gebeuren moet. 

Maar zolang die er niet is kunnen we alleen maar afwachten, heel goed opletten, en onze ogen en 

oren open houden. Cohen houdt de vinger aan de pols in het driehoeksoverleg. 

Maar voor hetzelfde geld blijft het bij een handjevol demonstranten.?

Dat lijkt me niet erg aannemelijk. Heeft Cohen al contact opgenomen met de Turkse en Marokkaanse 

organisaties, en de moskee?n waar hij regelmatig op de thee gaat? Misschien kunnen die hem wat 

meer informatie verstrekken.

?Nee, dat heeft geen zin, zolang we niet weten wie er achter die oproepen op internet zitten.?

Heeft de politie extra voorzorgsmaatregelen getroffen?

?Daar wordt over nagedacht, maar we kunnen weinig doen zolang we niet weten hoe groot de 

opkomst zal zijn. Er is in elk geval voldoende capaciteit achter de hand. Maar u hoeft niet te 

verwachten dat de Dam zaterdag vol staat met agenten.?

Is de gemeente niet bang dat die 100 Marokkaanse jeugdbendes zich ook massaal op de Dam zullen 

manifesteren? Met alle gevolgen van dien?

?Ja hoor eens, dat zijn allemaal ?alsdan-scenario?s?. Daar gaan we ons niet in begeven. Wat is 

trouwens de bedoeling van deze vragen? Is dit een officieel interview? Want dan kunnen we beter 

een afspraak maken voor een formeel onderhoud.?

Nee dank u wel. Ik moet mijn woning gaan barricaderen. Veel sterkte zaterdag, en de groeten aan 

Cohen.
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« Update neef-nicht huwelijk Journalist te koop: Tracy Metz (NRC ) »

Overzicht slachtoffers allochtoon geweld
Gepubliceerd door admin 1 februari, 2006 in Media. 

HOE IS DE STAND MIEKE?

…En wederom is er een scholier op straat doodgestoken, ditmaal door boze Irakezen. Stik de moord 

in Dinteloord. Gewoonlijk zijn de media er dan altijd als de kippen bij om een Historisch Overzichtje 

te geven van soortgelijke incidenten in het verleden. Ze houden nu eenmaal graag de score bij. 

Behalve als het om dit soort akkefietjes gaat, gek genoeg. Daarom for the record, een lijstje met 

slachtoffers van de multiculturele samenleving (waarschijnlijk bij lange na niet volledig). Met dank 

aan Elke van www.fortuynpolitiek.nl voor de research. 

 
- Manuel Fetter vroeg om geen bierflesjes op straat stuk te willen smijten. De daders: een Albanees 

en een Nederlander. 

- Rene Steegmans zei er wat van toen een oude dame bijna met een scootertje door de 

Marokkaanse Khalid Lakhlifi van de sokken werd gereden. 

- Floor Garst wordt door drie Turken in elkaar geslagen, en overlijdt in het ziekenhuis. Ze hadden 

wel woorden met elkaar gehad. 

- Hans van Wieren deed gewoon zijn werk als leraar, en was daarom in het belang van zijn 

goedwillende leerlingen, van plan om zijn overagressieve Turkse leerling Murat Demir te schorsen. 

- Theo van Gogh schold zowat iedereen, zonder aanzien des persoons, verrot. Hij werd vermoord 

door ??n of andere geschifte Marokkaan. 

- Jan Kievit zei er iets van, toen een aantal jonge meisjes werd lastiggevallen door een Marokkaan. 

- Anja Joos schreeuwde wat terug toen ze (ten onrechte) uitgescholden werd voor winkeldief, een 

groep Marokkanen en Antillianen schopte haar dood. 

- Jantje Hertogs ging even naar buiten om naar zijn moeder te bellen, toen een Turk wegens 

wangedrag uit dezelfde horecagelegenheid werd gezet. De man draaide door en schoot op Jantje, 

kwam later zelfs nog even terug om het dodelijke schot af te vuren.  

- Stephan Hendriksen probeerde een ruzie te sussen, waarna de 16-jarige werd doodgestoken. 

Over de ethniciteit van de daders wordt zeer geheimzinnig gedaan: het is dan namelijk nog 2001. In 

Noordwijk wordt echter volop gesproken over de allochtone daders. 

- Daniel van Cotthem weigert zijn GSM aan een stel Antillianen af te staan en wordt doodgeslagen. 

Daniel bracht zijn vriendinnetje naar het station, juist vanwege het toenemende geweld door 

Antilliaanse jeugdbendes. 

- Joes Kloppenburg trachtte een ruzie tussen Antillianen te sussen. 

- Maja Braderic was “te westers” volgens haar Bosnische moordenaars. 

- Froukje Schuitmaker en Marianne Roza sterven, als een Turk een regen van kogels afvuurt op 

de deur van een cafe in Gorkum. De man was boos omdat hij werd geweigerd door de portier, die 

hem inschaalde als onder invloed van het ??n of ander. 

- Horecaportier Mark Kerssens wordt doodgeschoten door een “negroide man”. Kerssens had de 
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Overzicht slachtoffers allochtoon geweld at Klokkenluideronline

man aan de deur geweigerd (wegens dronkenschap/drugs), waarna deze een pistool ging halen en 

Kerssens doodschoot.  

- Bart Raaijmakers wordt vermoord door een groep bestaande uit in ieder geval twee Antillianen, 

die verklaarden er die avond op uitgegaan te zijn om lol te schoppen, bijv. door “een Nederlander” te 

pakken te nemen. 

- Martin Egthuysen wordt vanwege het geluid van zijn vogeltjes doodgeschoten door zijn Turks-

Koerdische buurman. 

- Johan de Jong wordt in zijn cafe doodgestoken door drie Marokkanen, waarschijnlijk roofmoord. 

- Zes doden die vielen in het Delftse Cafe Het Koetsiertje, toen een naar eigen zeggen beledigde 

Turkse cafeganger naar huis ging, zijn pistool ophaalde en in het wilde weg om zich heen schoot. 

(berust op herinnering, feitelijke bevestiging gevraagd) 

- Fietsenmaker Eddy Wind wordt doodgestoken door Noureddine A., als deze zijn baas bedreigt 

omdat hij vindt dat hij niet snel genoeg geholpen wordt. 

- Marion en Romy van Buuren, beiden vermoord door de Turk Okan O (vader van Romy), motief 

nog steeds onbekend 

- Pompbediende Henny Borsje, die door twee overvallers zonder pardon wordt doodgeschoten. Ze 

zijn Antilliaans. De media noch het OM reppen daar een woord over, maar in “zekere kringen” is het 

bekend. Bij de PvdA, bijvoorbeeld. 

- Cindy Overdijk, gewurgd door Abderrahim H., Marokkaans.

16 Reacties op “Overzicht slachtoffers allochtoon 
geweld”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

3 Feb 2006 om 11:14 

Goed overzicht, maar ik kan niet zeggen, dat het leuk is.  
Zo weten we wel weer, hoe we er voor staan……

Who is next ?

2.  Anoniem 

3 Feb 2006 om 12:05 

Goed overzicht, wel mis ik een aantal gegevens, die ik nodig heb om conclusies te kunnen trekken. Het gaat 
dan om het totaal aantal moorden in deze periode, het percentage gepleegd door allochtonen en het percentage 
allochtonen in de bevolking. En natuurlijk uw definitie van allochtonen.

In het overzicht wordt gerefereerd aan 2001, dus het lijkt me het handigst voor mijn eigen oordeelvorming, de 
door mij gevraagde gegevens over de periode 2001-2005 te verstrekken.

3.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 21:41 

Quote:Zes doden die vielen in het Delftse Cafe Het Koetsiertje 
In mijn herinnering was hem gezegd dat hij wel Nederlander was door zijn paspoort maar daarom nog geen 
“Hollander”. Daardoor ging hij door het lint er was zelfs een slachtoffertje van 11 jaar te betreuren:(

4.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 09:33 

Google eens op Avi C of gezinsdrama Tolbert. Israelier.

5.  Anoniem 

10 Feb 2006 om 17:27 

Jaarlijks zijn er zo’n 200 moorden in Nederland. Wat zegt mij dan zo’n kort lijstje, dat over vele jaren gaat? 
Helemaal noppes.
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Bovendien: als je iets zinnigs wilt zeggen over moord en etniciteit, dan volstaat een lijstje niet. Dat neigt naar 
racisme: Piet werd vermoord door een Turk, “Say no more!”. Het komt er op aan bij ieder delict alle factoren te 
beschouwen die een rol spelen. Daar kan etniciteit er ??n van zijn. Etniciteit kan ook geen enkele rol spelen. 
Stel: Een geestelijk gestoorde man pleegt een moord. Hij komt ook uit Albani?. Dan is de dader “een geestelijk 
gestoorde man” en geen “Albani?r”. Net zo min als Volkert van der G. de moord heeft gepleegd omd?t hij 
Nederlander is.

6.  Anoniem 

16 Feb 2006 om 10:28 

VERGEET DE NEDERLANDSE MAN NIET IN AMSTERDAM WIENS HUIS WERD AANGESTOKEN DOOR 
MAROCBUURTTERORRISTEN.

WITHEET

7.  stan 

26 Jan 2008 om 14:41 

Na 22 jaar aan de deur te staan en te zijn aangeschoten(2x in mijn zij)en een steek in mijn benen,en een 
turkse kus.En in mei in mijn gezicht gestoken te zijn,kan ik je vertellen dat dit gebeurd is,allemaal door mensen 
met een niet nederlandse achtergrond.Door de jaren heen kreeg ik steeds meer te maken met buiten sporig 
geweld,waarvan het meeste van die mensen Medelanders waren en niet Nederlands.Er is veel veranderd in 22 
jaar deurwerk een ouderwetse klop partij is er niet meer bij.Helaas mis ik die tijd dat er nog niet zoveel mensen 
met andere normen en waarden in ons mooie land woonden,en alles nog mooi en groen was.En door mijn 
ervaring in het gevangenis wezen heb ik geconstateerd dat het meren deel dat er zit(voor grote en kleine 
verbreken)ook geen orginele kaaskoppen zijn.

8.  fgr 

26 Mrt 2008 om 18:05 

Dit zijn wel moorden door een allochtoon allemaal,maar er zijn ook best moorden gepleegd door een of andere 
gestoorde nederlander. 
En btw niet alle allochtonen plegen een moord… Heel veel allochtonen zijn wreed aardig en kan je goed mee 
omgaan. De mensen die gemoord hebben zijn ergens niet egt goed wijs en verpeste ons Nederland !! 
Denk er over na!

9.  Okto 

25 Apr 2008 om 08:20 

Een overzicht waar je niks aan hebt, en heel erg suggestief. De suggestie wordt gedaan dat geweld vooral 
gepleegd wordt door allochtonen, maar dat kunnen we pas beoordelen als er een complete lijst met slachtoffers 
genoemd wordt, dus ook slachtoffers van geweld door autochtonen. Bovendien bevat de lijst geen enkele 
tijdsaanduiding. Over wat voor periode gaat dit? En hoeveel slachtoffers van geweld door autochtonen waren er 
in diezelfde periode? En in hoeverre is dat disproportioneel? Als je gaat suggereren, lever dan ook dusdanige 
gegevens waaruit overduidelijk blijkt dat er werkelijk iets aan de hand is. Als je zo overtuigd bent van een 
statistisch significant effect dan kan dat toch niet al te moeilijk zijn, lijkt me. Zo hebben we er helemaal niks 
aan.

10.  1453 

3 Mei 2008 om 15:52 

Vuile tuig dat jullie zijn. Zullen wij eens een lijstje samenstellen van al het geweld op buitenlanders? 
Nee he….. 
want dat lijst zal hier de pan uit reizen, stelletje haatzaaiers dat jullie zijn…

11.  soksok 

6 Mei 2008 om 04:07 

Kom laten we eens lekker makkelijk doen BUUURP

Laten we nou eens de cijfertjes gaan tellen van et christelijk/joods geweld. 
Want we heben het hier toch over mensen die te gast zijn, draaien we de rollen om we zijn te gast in het 
midden oosten.

Begin alvast maar te tellen

12.  Koos 

6 Mei 2008 om 14:04 

Aardig wat struisvogels hier weer. Benoemen mag al niet meer, laat staan bouwen…

13.  paul wind 

16 Okt 2008 om 16:09 

Mijn naam is Paul Wind. Ik ben de broer van de in 1998 vermoorde fietsenmaker Eddie Wind. Vandaag heb ik 
gehoord dat de moordenaar van mijn broer, Noureddine A, weer in detentie zit. 
Hij was volgens onze berekeningen begin dit jaar vrijgelaten ( d.w.z. als hij echt tien jaar gezeten zou hebben). 
Nu schijnt hij een agent neergestoken te hebben. 
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Het is toch wel erg wrang om te moeten contateren dat de rechterlijke macht niet in staat blijkt te zijn om ons 
te beschermen. 

Zoals al door ons voorspeld en door een journalist Dhr. Mark Koolen beschreven, is de gevreesde voorspelling 
uitgekomen. 
Destijds schreef de journalist ( januari 1999);

“De officier van Justitie heeft echter geen tbs geëist aangezien de psychiatrische rapporten daar niet om 
vroegen. Een beetje merkwaardig is dat wel. Deze rapporten reppen immers over een anti-sociale 
persoonlijkheidsstoornis, een brein dat niet door enig geweten wordt gehinderd, gebrekkig zelfinzicht en 
absoluut geen gevoel voor verantwoordelijkheid . En dan toch geen tbs? Nee, zeggen de psychiaters in koor. 
Deze man is te ver heen. De kans op een succesvolle behandeling is te klein. Maar zij vermelden ook dat de 
kans op herhaling zéér groot is. Leuk om te weten dat over een kleine zeven jaar een zwaar gestoorde, 
gewetenloze moordenaar opnieuw de straten afschuimt” 
——————————————————————————–

Waar kunnen wij toch ons recht behalen en de Officier van Justitie en de rechters aanspreken op hun falen ! Op 
welk forum kunnen wij dit soort misstanden aan de kaak stellen ?

Misschien weet iemand de weg.

met vriendelijke groeten, Paul Wind

14.  tess 

16 Okt 2008 om 20:18 

In de voorbeelden worden mensen door mensen vermoord dan wel agressief benaderd. Wat is er nieuw onder 
de zon? Waarom moet er een nationaliteit aan verbonden worden? Daar gaat het niet om. Als je dat niet kunt 
zien ben je domweg populistisch bezig en verdien je het niet om op deze klokkenluider on line site te staan 
vermeld!

15.  tess 

16 Okt 2008 om 20:20 

Overigens Paul, een zwaar gestoorde moordenaar hoort thuis in een gesloten inrichting. Niets meer en niets 
minder!

16.  paul wind 

31 Okt 2008 om 15:26 

Beste Tess,

Het laatste wat ik beoog is om een “hele volksgroep” verantwoordelijk te maken voor iets wat een individu 
heeft gedaan. Dat kan niet, dat wil ik niet en is ook onzinnig. Ik heb in mijn vorige bericht ook geen melding 
gemaakt van enige nationaliteit maar wel zijn voornaam genoemd. Dat jij daardoor van mening bent dat ik 
hiermee een “nationaliteit” in diskrediet wil brengen, laat ik voor jouw rekening. In je tweede reactie laat je wel 
blijken dat je mijn bericht hebt begrepen. Daarnaast maak ik mij nog het meeste zorgen over het schijnbare 
onvermogen van onze rechterlijke macht ( noem het maar “lessons learned”) en andere verantwoordelijke 
instanties om mensen die ontsporen eerder “beet te pakken” en ervoor te zorgen dat zij op het rechte pad 
terug gezet worden. Ik realiseer mij dat het nooit 100% zal worden maar het kan volgens mij wel veel beter. 
Men wist ( de rechters en de psychiaters) dat dit een “hopeloos geval” was en dan toch geen TBS opleggen. Nu 
heeft hij dus een agent neergestoken en dat was gewoon niet nodig geweest. Ik vind trouwens wel dat je 
agressief benaderen niet op een hoopje kunt gooien met vermoorden. Nu lijkt het wel of je daar geen verschil 
tussen ziet. 

Wat nu gebeurt is, is gewoon totaal onnodig. Dit zou niet meer voor mogen komen. Onze kinderen moeten wat 
mij betreft zo veilig mogelijk opgroeien. Onze nalatenschap mag toch geen “grote puinhoop” worden ?
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« Weer klacht bij Raad over misleiding door media De Leugen Regeert presenteert ‘onderzoek’ »

Defensie liegt over aantal landmijnen
Gepubliceerd door admin 12 januari, 2006 in Politiek. 

VOORRAAD AP-23′S BEDROEG 220.000; NIET 40.000

Door Pamela Hemelrijk 

Bij de landmijnen-affaire, de grootste doofpot-operatie uit de geschiedenis van het Nederlandse 

leger, vallen nog steeds nieuwe skeletten uit de kast. Het schandaal rond de door Defensie 

ontwikkelde AP-23 mijn, die spontaan bleek te ontploffen en bij instructielessen aan 8 Nederlandse 

militairen het leven heeft gekost, sleept zich nu al ruim dertig jaar voort. Al die tijd heeft Defensie 

ons doen geloven dat het om een voorraad van 40.000 exemplaren ging, die tenslotte in de late jaren 

negentig allemaal zijn vernietigd. 

Maar het waren er in werkelijkheid 220.000, zo blijkt uit een inventarisatie van het Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). Vraagje aan staatssecretaris Van der Knaap: wat is er 

met die andere 180.000 zelfontbrandende boobytraps gebeurd? Liggen die nog ergens opgeslagen? 

Of zijn ze aan het buitenland verkocht? 

 
Het SIPRI, een internationaal erkend onderzoeksinstituut, heeft in 1996, in een lijvig rapport 

genaamd Dutch Surplus Weapons, een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van al het materieel dat 

door het Nederlandse leger moest worden afgestoten. De grote dump-operatie hield verband met de 

val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van het Warschau-pakt, waardoor het Nederlandse 

leger zich niet meer zozeer op verdediging van het Nederlands grondgebied, als wel op deelneming 

aan internationale vredesmissies ging concentreren. In het SIPRI-rapport wordt gewag gemaakt van 

220.000 AP-23?s. Op pagina 7 om precies te zijn. De kosten van vernietiging, aldus het SIPRI, 

werden indertijd geraamd op 10 miljoen gulden. 

Toch nog maar even gecheckt bij Defensie voorlichting. Je weet tenslotte maar nooit of we het al die 

jaren verkeerd hebben begrepen. Voorlichter Van de Wetering wil zelf niet zeggen hoe groot de totale 

voorraad was, (in verband met de gevoeligheid van de mijnen-affaire?) maar stuurt wel een drietal 

kamerstukken waaruit het volgens hem valt op te maken. Na veel zoeken blijkt dat inderdaad het 

geval te zijn. In paragraaf 30 van de Begroting 1998 van het ministerie van Defensie staat het zwart 

op wit: 

“Het besluit van 11-3-1996 alle anti-personeelsmijnen af te schaffen, betekende dat ook de AP-23 (?) 

moest worden vernietigd. (?) Met de vernietiging van de AP-23 werd eind 1996 aangevangen. Tot 

november 1997 waren er 24.953 mijnen vernietigd. Het restant (20.073 mijnen) zal uiterlijk in mei 

1998 zijn vernietigd”. 

Alles bijeen dus 45.026 exemplaren. That leaves, als we het SIPRI serieus nemen, 174.974 

exemplaren unaccounted for. 

Dit maakt het artikel Dood aan een klokkenluider dat vorig jaar in Nieuwe Revu verscheen, des te 

opmerkelijker: daarin wordt een verband gelegd tussen de mijnen-affaire en de vuurwerkramp in 

Enschede. Volgens de auteur, onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer, melden bronnen binnen het 
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Defensie liegt over aantal landmijnen at Klokkenluideronline

leger dat niet alle AP-23?s zijn vernietigd, maar opgeslagen op particuliere terreinen. Zo had Defensie 

tenminste op papier aan zijn verplichtingen voldaan. 

Het heeft er alle schijn van dat een deel van die AP-23 voorraad bij SE Fireworks is ondergebracht: 

twee militairen, die vlak na de plof op het rampterrein zijn geweest, zouden daar militaire 

ontstekingsmechanismen hebben zien liggen. Zij rapporteerden dit aan hun superieuren, en werden 

tot hun verbazing onmiddellijk weggestuurd met de instructie om over hun vondst te zwijgen. In de 

weken na de ramp zouden zij diverse keren anoniem met de dood zijn bedreigd. Zij wensen dan ook 

zelf anoniem te blijven, uit vrees voor hun leven. 

Het zou niet de eerste keer zijn dat er in de landmijnen-affaire doodsbedreigingen vallen. 

Defensiemedewerker Fred Spijkers, de klokkenluider die de hele zaak aan het rollen bracht, is zelfs 

met de dood bedreigd door de toenmalige Defensie-staatssecretaris Van Hoof persoonlijk. (”Wanneer 

jij deze belastende stukken naar buiten brengt”, zei Van Hoof bij die gelegenheid, “dan heb ik een 

wapen dat voor jou absoluut en onherroepelijk dodelijk is”. Later heeft Van Hoof verklaard dat hij het 

niet letterlijk had bedoeld. De belastende stukken zullen voorlopig niet naar buiten komen, want 

onlangs heeft Van Hoofs opvolger Van der Knaap - tegen de wens van de Tweede Kamer in - besloten 

alle archieven over de landmijnen-affaire ontoegankelijk te maken tot 70 jaar na Spijkers’ dood.) 

Bovendien zijn er twee aanslagen op Spijkers’ leven gepleegd, waarvan eentje door twee 

dienstplichtige militairen uit Soesterberg, die op een parkeerterrein in Huis ter Heide het vuur op hem 

openden. Ze misten. De daders zijn nooit berecht. Defensie sprak later van “een kwajongensstreek”. 

Ook Alexander Nijeboer heeft nachtelijke anonieme telefoontjes ontvangen waarbij hem met klem 

werd geadviseerd zijn onderzoek te staken ‘in het belang van zijn eigen gezondheid’. Hij werkt aan 

een boek over de landmijnen-affaire, dat, ijs en weder dienende, eind dit jaar zal verschijnen. Als er 

tenminste niks tussenkomt.  

Ten overvloede nogmaals Defensievoorlichting gebeld, om een reactie te vragen op het SIPRI-

rapport. Na twee dagen, en diverse malen aandringen, antwoord gekregen: “Het SIPRI baseert zich 

op cijfers van Jane’s Defense Weekly” aldus de woordvoerder. “Maar onze cijfers zijn anders”. Moet ik 

daaruit afleiden dat zowel het SIPRI als Jane’s Defense Weekly onbetrouwbare bronnen zijn? Dat zijn 

beide internationaal zeer gezaghebbende organisaties. Maar U moet zich baseren op de cijfers van 

Defensie. 

Nou, gezien de ontzagwekkende hoeveelheid leugens die Defensie de afgelopen 30 jaar over de 

landmijnen-affaire heeft gedebiteerd, voel ik daar eerlijk gezegd bijzonder weinig voor.
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1.  Anoniem 

13 Jan 2006 om 07:18 

Wat een ellende deze mijnenaffaire…. 
Nu dan al 8 mensen aan gestorven, het Spijkers-schandaal. 
Het blijft maar voortduren.

Eigenlijk kan ik ook niet begrijpen waarom Defensie nou zelf personeelsmijnen moets laten ontwikkelen. Het 
meest logische (en minst dure en risico-loze oplossing) is om standaard mijnen/ equipment te bestellen. 
Uiteraard zal dat niet ideaal zijn, maar het is wel “proven”: het werkt en zal niet te duur zijn.

Mijn indruk is, dat het budget bij Defensie te royaal is. Dit zie je ook aan het feit, dat er altijd het duurste 
materieel wordt gekocht. Die schepen voor de Marine: alles er op en er aan. Bijgevolg dat de Nederlandse 
onderzeeboten nooit concurrerend konden zijn.

Dan recent weer zeer speciale voertuigen via (jawel) Joep van den Nieuwenhuizen. Uiteraard “unproven” model, 
maar er wordt door die hansworsten gelooft, dat als je maar een specificatie maakt, dat er dan iets moois 
uitkomt. Nee dus, mijn advies: kort houden die Big Spenders….

2.  Anoniem 

13 Jan 2006 om 15:38 
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Onlangs nog een klein item in het sjoernaal: test van TNO mbt het opblazen van licht vuurwerk in Polen. 
Gevolg: een enorme explosie, keurig gefilmd, leek net Enschede. Nederlandse brandweer helemaal in paniek. 

Waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal AP-23’s de lucht in, dus het aantal ‘unaccounted for’ kan wat naar 
beneden worden bijgesteld.

3.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 02:18 

gEen oede kennis van mij is werkzaam als pyrotechnicus en het verhaal dat het bij de explosies in Enschede 
ging om militair materiaal, ging in die branche van begin af aan rond. De lezing betrof echter wapenssystemen 
van vliegbasis Twente. De logica hiervan is plausibel, immers mocht de vliegbasis een ‘target’ zijn, is het zinvol 
wapens op te slaan in drukbevolkte gebieden in de directe omgeving.

4.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 06:08 

Het is zonneklaar waarom Defensie zo nodig zelf landmijnen moest laten ontwikkelen: geld! Het was een zuiver 
commercieel project. Landmijnenproduktie is een goudmijn, vooral wanneer je belastinggeld kunt gebruiken om 
de ontwikkeling en de produktie mee te bekostigen. Diverse hoge militairen schijnen zelfs een persoonlijk 
financieel belang in de business te hebben gehad. Groeten Pamela.

5.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 08:55 

Veel ophef in het land over uitzenden van militairen naar Afghanistan. Kamer, Kabinet en media spreken hier al 
weken over. Topnieuws !!!

Echter bij mijn weten zijn vrijwel geen slachtoffers gevallen tgv uitzendingen naar Afghanistan en Irak.

Waarom dan zo onevenredig veel tijd in de Kamer en media hierover en zo weinig aandacht aan dit 
mijnenschandaal. Media, Kamer en Kabinet willen dit doodzwijgen. Vooral veel praten over weinig relevante 
zaken, dan denken de mensen dat het daarom gaat……

6.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 10:27 

Kan het zijn dat Hemelrijk zich vergist met betrekking tot de acht doden? Mij is verteld dat daarvan de oorzaak 
een verwisseling van een echte en een ‘instructie’ mijn (de laatste zonder is springstof) was.

Dat is een logische verklaring want wie gaat er nou uitleggen hoe een mijn werkt met een scherpe mijn als 
voorbeeld?

Bovendien ging het bij de acht doden volgens mij om een anti-tank mijn. Niet om een ant-personeelsmijn.

7.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 14:17 

Afz. Pamela Hmelrijk 

Nee,ik vergis me niet. Die lulsmoes over verwisseling van een “instructiemijn” en een “echte” mijn is 
onmiddellijk na het ongeluk in de pers verspreid, om de imago-schade voor Defensie binnen de perken te 
houden. Maar die truc was natuurlijk niet voldoende om onder de aansprakelijkheid voor het ongeval uit te 
komen, vandaar dat Fred Spijkers, tezelfdertijd, met een heel ander verhaal op pad werd gestuurd: hij moest 
de weduwe van de instructeur wijsmaken dat de dood van haar man aan zijn eigen onzorgvuldigheid te wijten 
was. Alleen daaruit al kun je opmaken dat het “verwisselingsverhaal” baarlijke nonsens was: als het waar was, 
waarom kreeg de weduwe Ovaa dan een heel ander verhaal voorgeschoteld? Bovendien heeft zelfs de 
commissie-Oosting van dat verwisselingsverhaal geen spaan heel gelaten. Lees het rapport er maar op na, als 
het tenminste kunt opbrengen om die honderden kubieke meters papier door te worstelen. Het was gewoon 
domweg niet waar, en zelfs Oosting noemt het “onthutsend”‘ dat Defensie zich tot deze verdraaiing van de 
feiten heeft verlaagd. Groeten Pamela.

8.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 20:41 

Pamela Hemelrijk schreef: Nee,ik vergis me niet. Die lulsmoes over verwisseling van een “instructiemijn” en 
een “echte” mijn is onmiddellijk na het ongeluk in de pers verspreid, om de imago-schade voor Defensie binnen 
de perken te houden. Maar die truc was natuurlijk niet voldoende om onder de aansprakelijkheid voor het 
ongeval uit te komen, vandaar dat Fred Spijkers, tezelfdertijd, met een heel ander verhaal op pad werd 
gestuurd: hij moest de weduwe van de instructeur wijsmaken dat de dood van haar man aan zijn eigen 
onzorgvuldigheid te wijten was. Alleen daaruit al kun je opmaken dat het “verwisselingsverhaal” baarlijke 
nonsens was: als het waar was, waarom kreeg de weduwe Ovaa dan een heel ander verhaal voorgeschoteld? 
Bovendien heeft zelfs de commissie-Oosting van dat verwisselingsverhaal geen spaan heel gelaten. Lees het 
rapport er maar op na, als het tenminste kunt opbrengen om die honderden kubieke meters papier door te 
worstelen. Het was gewoon domweg niet waar, en zelfs Oosting noemt het “onthutsend”‘ dat Defensie zich tot 
deze verdraaiing van de feiten heeft verlaagd. Groeten Pamela.”

Ondergetekende is degene die 10:27 vandaag het bericht plaatste waar mevrouw Hemelrijk op reageerde.

Dank voor je uitgebreide reactie, mevrouw Hemelrijk.

Het enige wat ik kan doen is uiteen zetten wat mij verteld is toen ik dienstplichtig onderofficier in opleiding was 
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eind 1993. Mij is toen verteld als deel van mijn opleiding dat de mijn die ontploft is een scherpe mijn was die al 
jaren daarvoor op een of andere manier tegen alle regels in tussen de instructie-mijnen is terecht gekomen. 
Met alle gevolgen van dien.

Als deze informatie interessant is voor mevrouw Hemelrijk en zij contact met mij wil opnemen raad ik haar aan 
contact op te nemen met de heer Micha Kat en hem te vragen naar de persoon uit Duitsland die hem geholpen 
heeft met zijn boek.

9.  Anoniem 

14 Jan 2006 om 23:30 

nee stel nederland wordt aangevallen dan bestellen we zeker de landmijnen tegen de tijd dat nederland 
compleet bezet is dan zullen de eerste paar wel klaar zijn. tuurlijk moet nederland die in grote hoeveelheden op 
voorraad hebben, mijnen velden zijn zeer effectief tegen grond troepen.
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« Rechter Westenberg gegrild op pleidooi HP/de Tijd durft: het verhaal over Westenberg »

Wordt ex-Deloitte partner Rob B. de volgende?
Gepubliceerd door admin 3 november, 2005 Geen categoriein . 

‘CONSIGLIERE’ VORMDE TANDEM MET EX-DELOITTE PARTNER

De op 31 oktober vermoorde ex-advocaat Evert Hingst werkte gedurende zijn gehele criminele 

loopbaan nauw samen met de voormalig partner (fiscalist) van Deloitte (tot 1994, kantoor Alkmaar) 

Rob B. Samen hadden zij een fiscale praktijk ten behoeve van de onderwereld en hielpen crimelen 

hun miljoenen op ?veilige? wijze te investeren, veelal in het buitenland. B. heeft zelf meerdere malen 

vastgezeten, is in 1994 veroordeeld tot zes maanden cel en werd vorg jaar opnieuw gearresteerd 

samen met zijn echtgenote en zes clienten. In de maanden daarvoor had justitie reeds invallen 

gedaan in zijn kantoor in Amstelveen en zijn woning in Driehuis waarbij de volledige administratie in 

belsag werd genomen. Thans lopen er minimaal twee strafzaken tegen B. Hingst trad op als zijn 

advocaat. Ook bij Hingst deed justitie (FIOD) een inval om stukken die betrekking hebben op B. veilig 

te stellen. Dit alles is gepubliceerd in ondermeer De Telegraaf en Het Parool.

 
B. kwam voor het eerst in de bekendheid begin jaren 90 als adviseur van de Surinaamse ?

rijsthandelaar? Gipthar die 17,5 mio gulden kwijt moest. Hiertoe zocht B. de hulp van advocaten als 

Bob van der Goen en Oscar Hammerstein. Deze laatste kwam hierdoor in grote problemen maar werd 

later van alle blaam gezuiverd. Van der Goen die thans op de bres springt voor gedupeerden van de 

Gooise ?wonderbelegger? Rene van den Berg zou van dit bedrag ?zijn deel hebben gepakt? nadat het 

via Luxemburg, Zwitserland en Guernsey was weggesluisd.

Bij de invallen vorig jaar bij B. werden ook twee vuurwapens in beslag genomen, net als eerder in het 

kantoor van Hingst. Volgens justitie verleent B. als financieel expert ?zijn diensten aan criminelen, 

waarbij hij op creatieve wijze miljoenen euro?s voor zijn klanten weet veilig te stellen?. Justitie 

verdacht ex-advocaat Hingst van dezelfde delicten. B. trad ook op voor de Heineken-ontvoerders Cor 

van Hout en Willen Holleeder. Daarnaast was B. de fiscalist van de vermoorde vastgoed-tycoon 

Willem Endstra. Hingst was ondermeer ook de advocaat van topcrimineel John Mieremet in in 2002 

voor zijn kantoor werd neergeschoten maar de aanslag overleefde. Op 1 november werd Mieremet 

alsnog gepakt in Thailand in de zoveelste onderwereld-afrekening. Ingewijden gaan er nu van uit dat 

Rob B. de volgende is van de ‘dodenlijst’ die er aan moet geloven.
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SUPER-PG WEET NIET WAT WAARHEID IS

Op het moment dat de voorzitter van het College van PG’s van het OM voor de camera van NOVA op 

dinsdagavond 6 september in alle toonaarden ontkende dat er bewijs was achtergehouden in de 

Schiedammer Parkmoord-zaak had hij reeds een interne brief gestuurd waarin hij het tegendeel toegaf: 

het NFI had wel degelijk feiten gemeld die door het OM buiten de strafzaak zijn gehouden. Deze 

onvoorstelbare schidzofrenie blaast de affaire op tot gigantische proporties. Maar het is niet de eerste 

keer dat Brouwer de waarheid eigenhandig naar zijn hand zet. 

 

Harm Brouwer Brouwer was in het verleden hoofdofficier van justitie te Leeuwarden. Vervolgens 

werd hij president van de rechtbank te Utrecht. In Leeuwarden had hij veel te 

maken met Carla Eradus die daar toen president was van het Gerechtshof. Thans is zij president van de 

rechtbank Amsterdam. Deze Eradus is geen zuivere koffie. Zij huldigde te Leeuwarden een politiek van 

dermate grotsek nepotisme in belangrijke benoemingen, dat 14 raadsheren van dat Hof haar in een 

brandbrief smeekten met deze praktijken op te houden omdat de complete geloofwaardigheid van het 

hof in het geding kwam. Deze brief waarvan de echtheid door een van de ondertekenaars, raadsheer 

Mijeringh, is bevestigd en waraover tal van media publiceerden, werd naar buiten gesmokkeld. Ook deze 

website berichtte over deze affaire.  

Op een symposium te Utrecht, georganiseerd door de Jonge Balie op 28 november 2003, kwam deze 

brief ter sprake. Brouwer die als president van de loklae rechtbank eregast was stond op, mengde zich 

in de discussie en riep dat deze brief ‘een falsificatie was’.
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JENSMA OP GOOLGE: HIJ NEUKT EN BEDRIEGT!

Gister stond er in het economiekatern van NRC Handelsblad een uitgebreid stuk over de macht van ’s 

werelds grootste zoekmachine Google. Leuk dat de krant weer eens wat aandacht besteed aan 

internet. 

Google is een machtig en uiterst betrouwbaar medium. Typ bijvoorbeeld eens in: Folkert Jensma en 

kijk goed naar de eerste twee hits. 

 
Jazeker: de eerste hit zet Jensma neer als iemand die ‘de hele dag neukt’ en de andere als een 

hoofdredacteur die ‘lezers bedriegt in persoonlijke emails’. Daar zal onze Folkert toch niet echt heel 

gelukkig mee zijn. Maar ja, als het op rechtzaken aankomt kenmerkt deze demonisator pur sang zich 

tot loos keffen zoals hij reeds eerder liet zien in het geval van het boek Lux Libertas en Leugens: 

uitgever de Papieren Tijger werd bedreigd met juridische stappen als ze het boek zouden publiceren, 

maar kreeg vervolgens niet de beloofde procedure. Sterker nog: het boek kreeg zelfd een recensie in 

NRC! Folkert is inderdaad een bedrieger! In plaats van boeken via de rechter te verbieden laat hij ze 

recenseren! En dat ‘de hele dag neuken’…. nee, dat zal toch niet? Dat is nu juist het aardige van 

Google: de korte tekstjes bij de verwijzingen zeggen niets over de waarde van de inhoud.
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Omstreden rechter intimideert wederpartij
Gepubliceerd door admin 6 september, 2004 in Advocatuur. 

WESTENBERG WIL CRUCIALE STUKKEN NIET IN GEDING

De vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, heeft zijn wederpartij in een 

procedure die hij zelf heeft aangespannen geintimideerd om bepaalde cruciale stukken niet in het 

geding te brengen. Het betreft hier stukken die zijn onpartijdigheid in twijfel trekken in een 

omstreden rechtsgang. Deze wederpartij, advocaat Hugo Smit van Simmons & Simmons Trenite, 

heeft Westenberg er in het boek Topadvocatuur van journalist Micha Kat van beschuldigd in deze 

rechtsgang ‘uitvoerig te hebben gebeld met advocaten buiten de zitting’. Voor Westenberg was deze 

beschuldiging reden een procedure op te starten tegen zowel Smit als Kat. In de dagvaardig stelt de 

advocaat van Westenberg dat de aantijging van Smit ‘diens onpartijdigheid en onafhankelijkheid als 

rechter in twijfel trekt doordat mr. Smit in strijd met de waarheid suggereert dat mr. Westenberg 

onderonsjes met advocaten zou hebben gehad in zaken waar hij als rechter bij betrokken is’. Ook 

stelt hij dat de rechter ‘nimmer met advocaten heeft gebeld in verband met de voormelde 

procedures’. 

 
In dit licht is het des te verbazingwekker dat Westenberg via zijn advocaat te kennen geeft ‘zich alle 

rechten voor te behouden indien de betreffende correspondentie in het geding wordt gebracht 

waaronder het recht om een tuchtrechterlijke klacht tegen mr. Smit in te dienen.’ De stukken waar 

het om gaat zijn brieven die Smit en de procureur van Smit, mr. Von Schmidt auf Altenstadt, in 1994 

aan mr. A. van Delden (toen als president van de Haagse rechtbank Westenberg’s directe superieur) 

schreven en waarin ze uitvoerig stilstonden bij alle incidenten die de onpartijdigheid van Westenberg 

in deze zaak ernstig in twijfel trekken. Deze brieven waren voor Van Delden aanleiding, zo liet hij 

weten in een antwoord aan Von Schmidt ‘de correspondentie inhoudelijk met mr. Westenberg te 

bespreken’.  

De cruciale brieven die een onthullend beeld geven van hoe een rechter zich in een procedure kan 

opstellen zijn echter in het geding gebracht door gedaagde Kat. Er staat ondermeer in dat 

Westenberg nota bene zelf tegen Smit heeft gezegd dat hij ‘verschillende keren telefonisch contact 

heeft gehad met de raadslieden van zijn wederpartij.’ Bij die gelegenheid noemde Westenberg ‘enkele 

door die raadslieden gemaakte opmerkingen over Smit die buiten het strikt zakelijke karakter gaan 

van overleg over de orde tijdens pleidooien’.
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zie ook de eerdere stukken over deze affaire 

het stuk van 13 april 2004 

het stuk van 12 mei 2004

2 Reacties op “Omstreden rechter intimideert 
wederpartij”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

18 Sep 2004 om 06:09 

Op zich bemoedigend dat ook een advocaat (tw de bedoelde mr Smit) het aan durft zich te beklagen over een 
rechter. Mijn indruk is dat advocaten wel vaker van mening zijn, dat een rechter onacceptabel optreedt, maar 
dat advocaten bijna altijd zich maar koest houden uit vrees voor repressaille. Hier dan eindelijk een 
advocaat, die dat wel naar buiten durft te brengen. Merkwaardig genoeg is het dan ook nog een advocaat 
van een vrij groot kantoor.

Dat de klacht van mr Smit bij Van Delden op niets uitliep, dat is niet verbazingwekkend. Deze mr Van Delden 
staat ook niet bepaald bekend als een objectief man.

De rechtsgang voor handelszaken bij de rechtbank Den Haag is een foute boel. Rechters zijn partijdig en 
gedragen zich vaak als bullebakken. Foute boel die te lang is geaccepteerd.

Laten we hopen, dat deze zaak NIET in de minne wordt geschikt maar voorkomt. en de nodige 
publiciteit krijgt.

2.  Anoniem 

20 Sep 2004 om 19:01 

Dit soort rechters moeten keihard bestreden worden. 
Of ze nu van adel zijn of jagen mit Prins Bernhard,
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Feit: overheden verzwijgen miljarden Euro’s
Gepubliceerd door admin 5 september, 2005 Geen categoriein . 

GROOTSTE BOEKHOUDFRAUDE UIT NEDERLANDSE GESCHIEDENIS: OVERHEDEN 

VERBERGEN MILJARDEN!

De Nederlandse gemeenten en provincies sjoemelen al jaren met hun boekhouding. En niet zo?n 

beetje ook: alleen al de vier grote steden hebben in hun jaarrekeningen in totaal 3,8 miljard euro aan 

inkomsten verzwegen. Daarmee zit de grootste boekhoudfraude die zich ooit in Nederland heeft 

voorgedaan niet bij het bedrijfsleven, maar bij de overheid zelf. De Rotterdamse Rekenkamer 

bevestigde onlangs het gelijk van registeraccountant drs. Leo Verhoef, die al jaren probeert deze 

megafraude onder de aandacht te brengen. Zonder veel succes overigens; het enige resultaat was 

dat hij in 1994 hardhandig werd ontslagen bij Deloitte, het accountantsbureau dat die frauduleuze 

jaarrekeningen van goedkeuring placht te voorzien. De Rekenkamer constateerde dat de gemeente 

Rotterdam inderdaad over het boekjaar 2004 niet 102 miljoen had overgehouden, zoals in de 

jaarrekening vermeld, maar 152 miljoen. Pas daarna werd de gemeenteraad eindelijk wakker: het 

raadslid Joop van Heijgen (Rotterdam Transparant) heeft bij justitie aangifte tegen B & W gedaan. Hij 

wil voorts dat de Rotterdamse bevolking alle afgedragen onroerendezaakbelasting teruggestort krijgt. 

Valsheid in geschrifte in jaarrekeningen is een ernstig misdrijf: er staat maximaal 7 jaar 

gevangenisstraf op. 

 
De Rotterdamse fraude valt overigens in het niet bij die van sjoemelhoofdstad Amsterdam, zo blijkt 

uit de berekeningen van Leo Verhoef: die stad spant de kroon met een verzwegen overschot van 2,3 

miljard. Den Haag hield 434 miljoen aan inkomsten buiten de boeken. En Utrecht moffelde 410 

miljoen weg. Dit alles over de periode 1998-2004. Het totaalbedrag dat Rotterdam over diezelfde 

periode verduisterde bedraagt 610 miljoen. 

Klokkenluider Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij circa 100 andere gemeenten en 

provincies. In 20 gevallen (gezamenlijk ‘goed’ voor een boekhoudfraude van circa 5 miljard) deed hij 

daarvan aangifte bij justitie. Het merendeel verdween in een bureaulade. De schaarse aangiftes die 

het bureau van een officier van justitie w?l haalden, werden uiteraard allemaal geseponeerd. Als er 

echt iets mis was, zo redeneerde justitie, dan zou de Raad van Tucht voor Registeraccountants 

immers wel hebben ingegrepen. En dat had de Raad niet gedaan, dus het moest wel goed zitten. Een 

gedrocht van een redenering. 

Bij de media kreeg Verhoef met zijn noodkreten 15 jaar lang nauwelijks een poot aan de grond. De 

Volkskrant wijdde in juni van dit jaar waarachtig een artikel aan de ‘ex-accountant uit Wijk bij 

Duurstede’ maar betitelde hem bij die gelegenheid tevens als ‘een Don Quichotte’ die ‘vooral 

bedreven is in het maken van vijanden’. Het verhaal van Verhoef klopt, zo erkende de krant, maar 

‘volgens zijn collega-accountants brengt hij het te onhandig en te agressief’. Het verhaal was 

doorspekt met zuigende vraagjes aan Verhoef als: ?En u bent zeker de ?nige die dit weet?? en: ?

Wordt u er nou nooit moe van?? 
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Elseviers Weekblad heeft onlangs ook aandacht aan de kwestie besteed. Ditmaal zonder denigrerende 

ondertoon. Maar ook daar bleef het bij een lakoniek berichtje, dat bepaald niet prominent werd 

gebracht. Dat was het wel zo?n beetje wat de media betreft. Terwijl dit nieuws toch op alle 

voorpagina?s thuis hoort. Zou men zeggen. 

Lees ook een uitgebreid artikel van Verhoef over deze grootste financiele fraude uit de Nederandse 

geschiedenis.
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Pedo-bestrijding topprioriteit van Justitie!
Gepubliceerd door Micha Kat 7 januari, 2009 in Algemeen. 

pedonetwerk.jpg Goed nieuws van het pedo-front: het OM blijkt de bestrijding van 

kindermisbruik nog altijd te rekenen tot zaken met de hoogste opportuniteit. 

Dat blijkt ondermeer uit het recente initiatief van minister Hirsch Ballin een regeling voor te bereiden 

volgens welke het OM burgemeesters ’standaard gaat informeren’ als binnen de grenzen van hun 

gemeente een kindermisbruiker op vrije voeten komt. De burgemeester kan dan met deze informatie 

‘aan de slag’; zo kan hij in elk geval voorkomen dat zo’n kindermisbruiker in zijn eigen wijk komt te 

wonen als hij (of zij) zelf jonge kinderen heeft. Maar een gevolg van deze hernieuwe acties van 

Hirsch Ballin in de strijd tegen het pedo-spook is ook dat datzelfde OM meer reden zal zien uw 

webmaster te gaan vervolgen wegens laster en smaad tegen Joris Demmink. Immers: als er een 

nationale oorlog gaat worden gevoerd tegen de pedofiele mede-lander, moet er toch tenminste 

duidelijkheid komen over de vraag of de hoogste man op justitie zelf een pedo is! Uw webmaster 

heeft alle vertrouwen in een snelle veroordeling na een eerlijk proces. Immers: minister Hirsch Ballin 

zelf heeft verklaard dat alle beschuldigingen aan Demmink ‘gewoon niet waar zijn’ en zijn collega 

Middelkoop heeft uw webmaster zelf al letterlijk beschuldigd van ‘laster’. En dat is allemaal nog 

vastgelegd ook zodat de hele wereld dat kan zien! Eitje dus voor het OM! Sterker: het lijkt mij niet 

meer dan de plicht van Harm Brouwes cs. in actie te komen als nota bene een minister een journalist 

beschuldigt van laster! Volgens mij is dit in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek nog 

nooit eerder gebeurd! En zo blijven we maar geschiedenis schrijven met de zaak-Demmink en met dit 

weblog. 

Dan nog iets over de onverwachte dood van de advocaat van Frank Leenders, Gerard Hamer. 

Volgens meerdere bronnen en ook volgens zegslieden van zijn eigen kantoor had hij vrij ernstige 

hartproblemen en leefde hij ‘als een beest’. De zegsman van zijn kantoor ziet in elk geval in medische 

zin geen enkele aanleiding voor een andere doodsoorzaak dan een natuurlijke. Daarbij weet hij ook 

dat de nabestaanden niet akkoord zullen gaan met nader onderzoek. Uw webmaster hoorde tevens 

op de radio dat mensen met hartproblemen in dit koude weer extra risico lopen. Hiermee lijkt de 

dood van Hamer (veel) minder verdacht dan de die van de anderen op de ‘Demmink-dodenlijst’. De 

meest verdachte is zeker die van zijn chauffeur Mostert, zeker ook omdat uit de stukken van het 

dossier-Demmink 2 blijkt dat zijn nabestaanden waarschijnlijk zijn ‘afgekocht’. Daarnaast is de dood 

van Mostert als specifiek alarmerend expliciet gemeld door een klokkenluider. Als dat niet was 

gebeurd, was zijn overlijden nooit algemeen bekend geworden en al helemaal niet in verband 

gebracht met de zaak-Demmink. Ook de dood van de kinderarts Joyce Labruyere is uiterst verdacht 

en alarmerend.
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Justitie!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

7 Jan 2009 om 10:36 

Onder een desbetreffend artikel in het internet-AD van vandaag staan op dit moment twee reacties die naar 
Demmink verwijzen, waarvan één met zijn naam er in. 
Als het goed is komt er zodadelijk een derde reactie zoals de genoemde bij. 
Ik ben ernstig benieuwd of dat het geval zal zijn en of die twee eerdere reacties het zullen redden.

2.  Observator 

7 Jan 2009 om 10:55 

Inmiddels is het stuk: OM verstrekt info over pedofielen alweer van de voorpagina verdwenen. Benieuwd hoe 
laat het niet meer vindbaar zal zijn. Op dit moment nog vindbaar onder ‘veelgelezen’ op de binnenlandpagina, 
maar hoe lang nog?

De reacties in het AD tot nu toe:

@ Hagenees en Hendrik 
Jullie waren me voor. Inderdaad, die meneer Ballin weigert om ook maar énig onderzoek te (laten) doen naar 
de figuur van Joris Demmink. 
Deze wordt door sommige insiders zó ernstig beschuldigd dat je zou verwachten dat men hen een proces 
wegens smaad zou aandoen. 
Maar zelfs dát gebeurt niet. 
De vraag is dan: Wat is hier aan de hand? 
Moet er iets verborgen blijven? 
[ Citeer ] Observator - Rotterdam - 07/01/09 - 10:22:26 2894071 

nee, alleen burgerpedos zijn gevaarlijk, niet de justitie pedos, geld dit ook voor toninho? die had alleen plaatjes 
en was van plan om zich aan een gosertje te gaan vergrijpen stond er in zijn pc die bij peter r. terecht kwam. 
[ Citeer ] dennis - rotjeknor - 07/01/09 - 09:35:11 2893927 

Nou het spijt me, maar ik vind het niet meer dan terecht dat er zo’n lijst op internet komt te staan van alle 
namen van pedofielen. Zo kan je tenminste je kind beter in de gaten houden want overal zitten er van die vieze 
mannetjes zonder dat je het weet! 
[ Citeer ] Sisterray - H’sluis - 07/01/09 - 09:31:38 2893915 

die man van de foto ziet er niet echt betrouwbaar uit,zoals de meeste van onze politici 
[ Citeer ] antidezeregering - denhaag - 07/01/09 - 09:29:36 2893911 

je zou pedo’s ook gewoon langer dan een paar maandjes kunnen opsluiten. 

of zeg ik nu iets heel geks (en rechts)? 
[ Citeer ] zachte wereldvreemde rechters - maken onvoorstelbaar 
diepe wonden - 07/01/09 - 09:25:13 2893896 

Zolang Balin weigert om een onderzoek in te stellen naar de vermeende pedo-capriolen van hoofofficier van 
Justitie Demmink is deze hele maatregel een wassen neus én klassejustitie. 
[ Citeer ] Hendrik - Zulde - 07/01/09 - 08:58:13 2893811 

Geldt dat ook voor de Secretaris Generaal van justitie. Die op zijn vakantie in Turkijë kleine jongentjes onder 
zijn hoede nam en degene die hem ontmaskerde levenslang heeft gehad. 
[ Citeer ] Hagenees - Den Haag - 07/01/09 - 08:48:58 2893786

3.  Juriste 

7 Jan 2009 om 11:22 

De roep om het weren van pedo’s uit woonwijken komt vanuit de media, zoals SBS 6. Er ontstond al meerder 
malen een ware volksopstand in volkswijken wanneer een al dan niet veroordeelde pedofiel daar komt wonen of 
woont. In volkswijken spelen de kinderen als peuters al op straat en is er weinig toezicht van ouders, anders 
dan in de betere buurten, waarin de moeders de kinderen naar de hockeyclub, muziekles en balletles rijden. 
De pedo’s waar Hirsch Ballin, dan wel het OM, de jacht op heeft geopend, zijn geen hoge ambtenaren. Er is 
verband met de trend om kinderen uit huis te plaatsen en kliklijnen voor kindermishandeling. Klikken en sociale 
controle is DE trend in Nederland.

4.  karin 

7 Jan 2009 om 11:27 

Micha waarschijnlijk bedoel je met Frank Lamers -> Frank Leenders?

5.  Juriste 

7 Jan 2009 om 12:03 

Micha, zet de vervolging wegens laster maar uit je hoofd, want dat is geen goed spoor. Het OM werkt niet 
volgens een rechte lijn. 
In zo’n geval krijg je gewoon een ongevraagde psychiatrische diagnose, want daar is ook de Officier van Justitie 
bij betrokken. Dat is de actuele praktijk in Nederland. Ik heb veel jurisprudentie bestudeerd op dat vlak. De 
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eigen (gratis en verplicht toegevoegde) raadsman verklaart dan tegen de rechter dat het beter is dat z’n client 
wordt opgesloten op een psychiatrische afdeling, zelfs zonder z’n client te spreken. Ook al is de client 
vermogend, hij krijgt een gratis verplichte raadsman of raadsvrouw, die belangen van de client helemaal niet 
behartigt en ook geen dossier heeft. Op de psychiatrische afdeling is geen enkele vorm van intellectuele 
uitdaging, want de behandelaars zijn verpleegsters en verplegers op mbo-niveau en zelfs lager niveau, die 
rapporteren aan de psychiater en bladzijden vol onzin schrijven over de patient. Omdat op laag denkniveau 
wordt gerapporteerd over de opgesloten patient, lijkt de patient wel een stakker uit laag milieu, ook al is hij 
gepromoveerd en doctor met een goede reputatie en publicaties. Dat is op zich al gekmakend, om opgesloten 
te zitten met mavo-niveau verpleegsters, die maar aan 1 ding denken (hoeveel geld heeft de patient en hoe 
kunnen ze zijn bankpas in handen krijgen). 
Het lijkt op Oostblok toestanden, maar zo werkt het. De client van de advocaat heeft in dat geval geen schijn 
van kans want hij wordt ingespoten met zware middelen, invalide gemaakt en buiten de maatschappij 
geplaatst. Meestal volgt dan een suicidepoging van zo’n client, omdat hij niet aan de verpleegsters kan 
ontsnappen. 

Het lijkt een horrorstory, maar de patient merkt er op den duur niets meer van, want hij wordt zwaar 
gedrogeerd. De eerste drie maanden na opname in de isoleercel, is er vezet bij de patient en is de kans op 
suicide het grootst (blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg). Daarna is het verzet 
gebroken en gaat de patient zich hechten aan zijn kamer in de inrichting. Hij loopt dan als een zombie rond, 
zonder besef van zijn vorige, succesvolle leven. De omgeving wordt wijsgemaakt dat de patient gek is 
geworden en de patient is zo zwaar gedrogeerd dat hij inderdaad onherkenbaar is veranderd.

6.  Frank Black 

7 Jan 2009 om 13:03 

aardige strategie. ter illustratie 
http://www.youtube.com/watch?v=DtBVXxAaNB0 
http://www.youtube.com/watch?v=ZJJV9tH3XJw

“images and text with no authorship” 
http://www.youtube.com/watch?v=x0WCLKzDFpI

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Chanology

7.  Observator 

7 Jan 2009 om 14:11 

Nu (ik ben weer terug van weggeweest) is het topic in het AD-internet weer zichtbaar te vinden in ‘Binnenland.’ 
Wie dit leest, ga er heen s.v.p. en geef je mening over dit Hirsch Ballin gehuichel.

8.  karin 

7 Jan 2009 om 14:54 

@ Observator

mening gegeven

9.  Juriste 

7 Jan 2009 om 15:07 

Grote close-up foto van Hirsch Balin bij het artikel in AD http://www.ad.nl/binnenland/ “Big Brother is Watching 
You”. 
Micha kan die foto ook plaatsen, maar dan zou het lijken als of hij Hirsch Balin adoreert. 

Ik vind het AD pro-CDA en dat komt mij wel goed uit, omdat ik minister Klink (CDA) steun. Hirsch Balin werd in 
het Fitna-debat door Wilders schaak gezet, maar niet schaakmat, omdat de VVD (Rutte) zat te slapen.

10.  Dat dan weer wel 
7 Jan 2009 om 16:28 

“De wreedste leugens worden vaak verteld door te zwijgen.”

Engels: “The cruelest lies are often told in silence.” 
- Robert Louis Stevenson Schots schrijver en dichter 1850-1895 
uit: Virginibus Puerisque (1881)

11.  Dat dan weer wel 
7 Jan 2009 om 16:41 

@Juriste: Ik vind het AD pro-CDA en dat komt mij wel goed uit, omdat ik minister Klink (CDA) steun.

Oud-hoofdredacteur - voor de fusie AD - Schinkelshoek is 2e Kamerlid CDA. 
Klink gooit miljoenen over de balk m.b.t. EPD door miljoenen folders te laten ontwerpen, drukken en vervolgens 
als reclamefolder - aan de bewoner van dit adres - te verzenden, terwijl het niet eens een aangenomen wet is.

12.  Observator 

7 Jan 2009 om 17:14 
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@ Karin 
7 Jan 2009 om 14:54 

Ik zag het zojuist, Karin. Zag ik er maar méér zoals jij. 
Het verbaast me eigenlijk, dat reacties met de naam Demmink of reacties die daarnaar expliciet verwijzen, 
blijven staan (tot nu toe althans). 
Het AD strompelt kennelijk dan wel waarschijnlijk op twee gedachten:

Gehoorzamen aan de ‘god-nederland-ORANJE-refo-trio-annex-handlangers-opdracht’ 
of 
meedrijven met de stroom van ontwakend Nederland. Wát een dilemma voor mensen die hun voortbestaan 
laten prevaleren op hun rechtsgevoel! 
Gaan de hoedjes en toetertjes meer voordeel opleveren of die ontwakende groep? Thát’s the question. Voor het 
AD dan. Denk ik.

Een welbegrepen eigenbelang gaat richting openheid. 
Nederland ontwaakt!

13.  Juriste 

7 Jan 2009 om 19:46 

Over het EPD. 
Huisartsen zijn tegen het EPD, omdat ze dan helemaal geen macht meer hebben, wanneer anderen over hun 
schouder kunnen meekijken. 
Ik heb ervaring met een huisarts die voortdurend leugens schreef in mijn dossier, maar dat wist ik niet, want 
hij weigerde mij inzage in het dossier, ook al is dit wettelijk verplicht. Bij verandering van huisarts in 2005 heb 
ik mijn dossier mee genomen en kon ik eindelijk eens lezen dat de huisarts mij jarenlang heeft getraineerd, 
vanwege mijn dubbele academische opleiding. Hij schreef bijvoorbeeld over mij in het huisartsendossier: “heeft 
een dure functie”. Dure functie? Dat is geen medische informatie. Het betrof een academische ambtelijke 
aanstelling bij de overheid. Mijn huisarts kon niet normaal de naam van mijn functie vermelden, maar schrijft 
“dure functie”, alsof hij een roddeltante is van de straat. Mijn voormalige huisarts deed niets anders dan roddels 
verspreiden en treiteren en heeft zijn baan als arts vaarwel gezegd en is de gemeentepolitiek in gegaan. Hij 
houdt zich bezig met de herdenking van de Joden en NSB-ers, als broeders, of iets dergelijks. 
Machtswellustelingen zijn gevaarlijk als arts, want die willen geen EPD’s. Artsen, die tegenstander zijn van het 
EPD zijn doodsbang voor de ziektekostenverzekeraars en de ontdekking van medische fouten.

14.  rabarberke 

8 Jan 2009 om 01:18 

Dien anders een petitie in via petities.nl

15.  RuudHarmsen 

8 Jan 2009 om 12:44 

Juriste, 7 Jan 2009 om 19:46 
=== 
Huisartsen zijn tegen het EPD, omdat ze dan helemaal geen macht meer hebben, wanneer anderen over hun 
schouder kunnen meekijken. 
Ik heb ervaring met een huisarts die voortdurend leugens schreef in mijn dossier, maar dat wist ik niet, want 
hij weigerde mij inzage in het dossier, ook al is dit wettelijk verplicht. Bij verandering van huisarts in 2005 heb 
ik mijn dossier mee genomen en kon ik eindelijk eens lezen dat de huisarts mij jarenlang heeft getraineerd, 
vanwege mijn dubbele academische opleiding. 
/===

Klinkt als paranoia. Maar het kan ook echt waar zijn. Dat is altijd het moeilijke met paranoia.

16.  RuudHarmsen 

8 Jan 2009 om 12:45 

Juriste: 
=== 
Mijn huisarts kon niet normaal de naam van mijn functie vermelden, maar schrijft “dure functie”, alsof hij een 
roddeltante is van de straat. Mijn voormalige huisarts deed niets anders dan roddels verspreiden en treiteren 
[…] 
/===

Verspreiden ook nog? Maar artsen hebben toch beroepsgeheim?

17.  Verbeet 

8 Jan 2009 om 14:49 

Alle reacties op het AD-artikel, waarin Joris Demmink wordt genoemt, 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.

18.  Arendsoog 
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9 Jan 2009 om 06:23 

Ook Trouw besteedt in een special ‘ De staat van het recht’ aandacht aan het pedobesluit van Hirsch Ballin. 

Zie: http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article1939352.ece/
Kamerleden_eens_met_volgen_vrijgelaten_pedoseksueel.html

Onder dit artikel staan staan twee naar Demmink verwijzende reacties, waarvan één met zijn naam. Zie 
hieronder:

“Geldt dat ook voor de stad Den Haag met dhr. Jozias van Aartsen als burgemeester? Hoe staat het volgens de 
Kamerleden trouwens met die aanklachten tegen de top van het ministerie van Justitie? Is de Secretaris 
Generaal nog altijd in functie, ondanks die herhaalde aangiften? Burgers verdienen duidelijkheid en 
transparante berichtgeving over dergelijke democratieondermijnende misstanden. 

Burger Inlichtingen Dienst, Koninkrijk Der Nederlanden op 08-01-2009, 12:41″ 

“Wanneer wapent Justitie zich tegen Secretaris-Generaal Joris Demmink?

Nico Kaagman, Amsterdam op 08-01-2009, 09:05″

Nog meer gelegenheid tot reageren dus en de zaak in de aandacht te houden.

19.  Juriste 

11 Jan 2009 om 14:07 

RuudHarmsen, Artsen hebben een beroepsgeheim, maar dat gebruiken zij alleen wanneer zij zich willen 
verschuilen. Dat leerde ik van mr M. Moszkowicz jr. 
Artsen en advocaten roddelen net zoals anderen. Het zijn geen heiligen, ook al kijkt de onderklasse tegen hen 
op. Roddelen is een sociale activiteit. Een kennis van mij wist precies te vertellen wat in mijn medisch dossier 
stond en begon daarover tegen mij. Ik was erg verbaasd. Hij had dit weer vernomen van mijn advocaat. De 
advocaat roddelde er dus ook op los. Mijn kennis kent via via de dochter van een advocaat, dus kon op die 
manier er achter komen wat er over mij werd gezegd. Handig, zulke kennissen! 
De secretaresses van de advocaat zaten met open mond naar mij te staren, vanwege alles wat er over mij was 
geschreven. Mijn advocaat trok zich terug, nadat hij eerst alle informatie over mij had verzameld en mij had 
uitgehoord. Mijn kennis vroeg mij wie mijn advocaat was en ging op onderzoek uit en briefde aan mij door.

Er werd rond mij een heel verhaal verzonnen, alles niet waar, omdat mijn zoon niet bij mij weggehaald kon 
worden. Dit hield op toen mijn zoon te oud was en niet meer interessant was voor het pedo-netwerk, waarin de 
Officier van Justitie van Maastricht is betrokken. Mijn zoon werd geen haar gekrenkt, omdat er steeds 
onvoldoende bewijs was om mij op te kunnen sluiten in een inrichting en hem uit huis te plaatsen. Alles wat 
tegen mij werd gebruikt was indirect bewijs: Roddelpraat, laster. Op internet zijn verschillende anonieme 
personen actief die beweren dat zij mij “ontmaskeren”. Ontmaskeren is een term uit de politiek, dus het zullen 
wel mensen zijn die doelbewust bezig zijn. Kennelijk ben ik een belangrijke tegenstander, maar ik weet beslist 
niet wie precies mijn tegenstander is. Ik ken alleen een advocaat van KBS advocaten als advocaat van een 
voormalige psychiater van het Sittardse Maasland Ziekenhuis en een Officier van Justitie van Maastricht, wiens 
naam ik niet mocht weten van de griffier, de heer Pieters (griffier). Ik denk dat die Officier van Justitie de link is 
naar het pedo-netwerk, waarin hoge heren in Zuid-Limburg genieten van kinderen, die door een medewerkster 
van Bureau Jeugdzorg worden aangeleverd. De door mij aangeklaagde psychiater zorgt er voor dat de kinderen 
uit de ouderlijke macht worden gezet, samen met de adjunct secretaris van de Orde van Advocaten in 
Maastricht, die al 10 jaar op de plek zit. Deze adjunct secretaris werkt als “gekken”advocaat en werkt samen 
met de psychiater om mensen op te sluiten, omdat zij toegewezen wordt aan deze mensen. Ze spreekt niet met 
haar zogenaamde clienten en haar clienten hebben dus geen enkele kans op een eerlijk proces. 
De clienten worden dan door hun eigen advocaat (de adjunct secretaris van de Orde van Advocaten) opgesloten 
en zij mogen volgens de wet niet zelf een advocaat kiezen. Zij krijgen mevrouw van den Hoff 
(adjunctsecretaris) toegewezen en die zorgt er wel voor dat haar client, zonder strafblad, met een mooie 
loopbaan, geruineerd wordt voor de rest van zijn leven. Omdat zij binnen de Orde van Advocaten werkt, heeft 
het ziekenhuispersoneel vrij spel bij het afpakken van bankpassen en creditcards door patienten op te sluiten in 
isoleercellen. De patient kan nergens klagen en wordt bestolen.

20.  E-bee 

11 Jan 2009 om 16:01 

Heel herkenbaar Juriste voor mij, zij het op het niveau van stadsdelen/gemeentelijke orgs en corrupte polities 
die dat weer proberen af te dekken, en laat u niet leiden door symphatieke indrukken, de persoon in kwestie is 
overal van op de hoogte, ook van u. Het zijn netwerken.

21.  RuudHarmsen 

11 Jan 2009 om 16:18 

Juriste, 11 Jan 2009 om 14:07 

Dit hele verhaal komt mij eerlijk gezegd buitengewoon onwaarschijnlijk en paranoïde over. 

Maar als er iets van waar is, is het heel erg. Helaas is objectief onderzoek door de verkeerde inrichting van onze 
rechtsstaat niet mogelijk, dat maakt het wel schrijnend.

22.  Cornelia 

11 Jan 2009 om 18:59 

Geachte juriste, 
ik twijfel niet aan uw oprechtheid. 
Het’ vreemde’ voor mij is dat ik uw verhalen eerder heb gehoord, uit de mond van Ronald Jan Heijn. 
mijn vragen aan u zijn ; Kent u de heer Heijn? 
Kende u hem voor, of tijdens, dat deze verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsvonden?
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Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

23.  ramona 

9 Feb 2009 om 10:10 

tuurlijk moeten die smerige rot pedofielen harder aangepakt worden! van mij mogen die allemaal de doodstraf 
krijgen als ze maar opgeruimt worden weg uit de maatschappij! of allemaal op een stapel en verbranden!

24.  RuudHarmsen 

9 Feb 2009 om 15:47 

ramona, 9 Feb 2009 om 10:10 
=== 
tuurlijk moeten die smerige rot pedofielen harder aangepakt worden! van mij mogen die allemaal de doodstraf 
krijgen als ze maar opgeruimt worden weg uit de maatschappij! of allemaal op een stapel en verbranden! 
/===

Haatzaaien, oproepen tot geweld, bedreigingen. Allemaal strafbaar, en dat is maar goed ook. Wie doet aangifte?

25.  ramona 

9 Feb 2009 om 20:09 

het is nogal logisch dat er haat naar boven komt zodra het enge woordje pedo valt! het is gewoon te walgelijk 
voor woorden dat ze uperhaupt bestaan die smeerlappen!! en we leven toch in een land met een vrije 
meningsuiting nou en dit is mijn mening gewoon op de brandstapel! weg met die viezerikken!

26.  RuudHarmsen 

10 Feb 2009 om 09:25 

=== 
en we leven toch in een land met een vrije meningsuiting nou en dit is mijn mening gewoon op de brandstapel 
/===

1) Er is geen vrijheid van meningsuiting, er is alleen een grondwetartikel

2) Daarin staat “behoudens ieders verantwoording voor de wet”. Dat betekent dat er grenzen aan die vrijheid 
zijn. Jij overschrijdt die grenzen. Dat is strafbaar. Je bent gewoon fout bezig.

27.  ramona 

10 Feb 2009 om 10:09 

je bent pas fout bezig als je met een onschuldig kind vieze dingen doet! maar ik krijg langzaam de indruk dat jij 
ook zo een smeerlap ben!!

28.  Rudolf Paul 
10 Feb 2009 om 10:59 

@ ramona 
ik krijg de indruk dat jij een gestoord of extreen achterlijk mens bent!

29.  ramona 

10 Feb 2009 om 11:31 

ik zit toch niet op een site die pedofielen ondersteunt he? nog zo een randebiel die het opneemt voor de pedo s. 
misschien vriendjes van marthijn? bah

30.  karin 

10 Feb 2009 om 11:55 

@Ramona deze site ONDERSTEUND?? geen pedofielen maar er word jouw gewezen op je wel erg kort door de 
bocht geuitte mening die op de grens van het fatsoen balanceerd.

31.  Morkhoven 

10 Feb 2009 om 14:52 

Een topprioriteit van justitie

Stop kindersex: Justitieminister De Clerck zei dat ‘men de burgers au 
sérieux moet nemen’

De reden van de ophef rond de vereniging ‘STOP KINDERSEX’ die besloot 
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om de foto’s van pedofielen (of van pedofilie betichte mensen) op het 
Internet te plaatsen, ligt grotendeels bij justitie die bepaalde zaken 
(Demmink, kinderpornozaak Zandvoort) met de medewerking van de pers en 
de politici, in de doofpot steekt.

Zoals men weet, kwam de Werkgroep Morkhoven in 1998 de kinderpornozaak 
Zandvoort op het spoor met -volgens een rapport van de federale 
politie- 88.539 unieke foto’s van gefolterde en misbruikte kinderen. 
(Op een aantal foto’s staan, zoals ik zelf gezien heb, ook baby’s die 
verkracht worden) 
Dat zorgde toen voor een internationale storm van afgrijzen en 
verontwaardiging omdat niemand geloofde dat dit bestond en omdat de 
Belgische overheid de kinderpornohandel en kinderpornonetwerken altijd 
als een ‘fabeltje’ van de hand deed. 
Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven, benevens de voltallige europese 
pers, ook Japanse, Nieuw-Zeelandse en Australische journalisten over 
de vloer kreeg.

Nadat Marcel Vervloesem van onze vereniging er enkele keren mee had 
gedreigd om de foto’s van kindermisbruikers uit de kinderponozaak 
Zandvoort op het Internet te zullen laten zetten en doordat de 
Belgische overheid tengevolge van de internationale belangstelling 
moeilijk kon blijven doen alsof er niets aan de hand was, besloot de 
toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (die nu terug 
justitieminister geworden is) om de ouders van de genaamde Manuel 
Schadwald op zijn kabinet uit te nodigen. 
Manuel Schadwald was de Duitse jongen waarnaar vooral de RTBF (Radio 
Télévision Belge) - en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens 
die na maandenlange doodsbedreigingen omkwam tijdens een nachtelijk 
auto-ongeval, onderzoek voerde. 
Kort voor haar dood werd Gina trouwens nog drie uur lang op een -naar 
eigen zeggen- ‘zeer intimiderende manier’ (alsof zij zelf iets met de 
verdwijning te maken had) in opdracht van een procureur-generaal over 
deze zaak ondervraagd.

Een jaar nadat hij de ouders Schadwald had gesproken (1998) en nadat 
hij tengevolge van de onvoorstelbare ontsnapping van Marc Dutroux als 
minister van justitie ontslag had moeten nemen, verklaarde De Clerck 
in een interview met het Algemeen Dagblad dat men bij Justitie ‘de 
ogen had gesloten’.

Een Belgische krant schreef hierover het volgende:

De Clerck: ‘Wij hielden onze ogen gesloten’

Rotterdam - ‘Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar 
wij hielden onze ogen gesloten’, zo voert gewezen minister van 
Justitie Stefaan De Clerck aan in de Nederlandse krant ‘Het Algemeen 
Dagblad’. Het gesprek ging over de kinderporno en de bestrijding 
ervan. Op de rijkelijk late reactie van de Nederlandse minister van 
Justitie Sorgdrager op de kinderpornozaak in Zandvoort, reageert onze 
ex-minister: ‘Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te 
zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met 
de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au 
sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de 
bevolking wel eens omslaan in woede’. 
De Clerck: “Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor 
kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie 
en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters 
op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze 
mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, 
maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke 
informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen 
krediet geven’, aldus De Clerck”.

Justitie zou nu eindelijk werk maken van de bestrijding van 
kindermisbruiken, dacht men. 
Onmiddellijk na de beloftevolle woorden van De Clerck werd Marcel 
Vervloesem van onze vereniging echter door zijn halfbroer die een hele 
lijst van processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen op zijn naam 
heeft staan, van ‘verkrachtingen en folteringen’ beschuldigd. 
Dat gebeurde via een interview met Het Nieuwsblad en een rechtstreekse 
uitzending van het actualiteitenprogramma Telefacts van de commerciële 
zender VTM waarvoor Victor V. zo’n tiental criminele jongeren uit de 
buurt had opgetrommeld die allen, zoals hijzelf, beweerden dat zij 
zo’n ‘20 jaar geleden door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht’ 
werden.

De anders zo kritisch ingestelde nederlandse pers waaronder het 
actualiteitenmagazine NOVA die de kinderpornozaak Zandvoort mee had 
opgevolgd, haakte metéén af en geloofde de uit het niets opgedoken 
verhalen. 
De berichtjes van de persagentschappen ANP en Belga die zich als 
woordvoerder van de partijdige justitie opstelden, werden door de 
kranten en tijdschriften van de commerciele mediagroepen moeiteloos 
gecopieerd. 
Zowel de vlaamse als de nederlandse journalisten nagelden Marcel 
Vervloesem die zij kort voordien nog met veel verontwaardiging over de 
kinderpornozaak Zandvoort hadden geinterviewd, metéén als een 
‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal terwijl het proces nog 11 jaar in 
beslag zou nemen.

De Belgische justitie die nog een rekening met de Werkgroep Morkhoven 
en haar woordvoerder Marcel Vervloesem te vereffenen had en misschien 
mede aan de basis lag van het sensationale nieuws, startte metéén een 
onderzoek tegen Marcel Vervloesem.
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Marcel Vervloesem die het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort 
aan de justitie in Turnhout had overgemaakt, werd ook vanwege het 
‘bezit van kinderporno’ vervolgd.

Jarenlang werd ons verenigingslid in de nederlandstalige pers als een 
‘zelfuitgeroepen kinderpornojager’, ‘pedofiel’ en ‘geestesgestoorde’ 
aan de schandpaal genageld. 
Toen een leugendetectortest in 2005 uitwees dat hij de waarheid had 
gesproken, werden er snel een paar instellingsjongeren opgetrommeld 
die beweerden dat ook zij door Marcel Vervloesem ‘gefolterd en 
verkracht’ werden. Enkele bamboestokjes in het huis van Marcel 
Vervloesem die zelfs niet eens onderzocht werden, golden als ‘bewijs’ 
van die ‘verkrachtingen en folteringen’.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde op een bepaald moment dat de 
ontlastende documenten uit Marcel Vervloesem’s strafdossier en er 
tevens 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven 
te Turnhout en te Antwerpen verdwenen waren. 
De voorzitter van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen 
die in 1989 reeds rechter was in een zaak die betrekking had op de 
akties van de Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in een 
Antwerps kinderziekenhuis, hield echter geen rekening met deze 
gegevens en met de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem die zwaar ziek is geworden (hart, kanker, 
suikerziekte, nieren die nog maar voor 60% werken, bloedarmoede, 4 
spoedopnames en operaties op een paar weken tijd, nog twee te 
verwachten hartoperaties,) zit nu al vijf maanden in de gevangenis 
opgesloten. 
Zijn spreekverbod met de pers waartoe hij in 2006 veroordeeld werd, 
blijkt nog altijd te gelden. 
Journalisten krijgen geen toegang tot de gevangenis.

De Werkgroep Morkhoven schreef inmiddels naar justitieminister De 
Clerck omdat zij een onderzoek wenst naar de verdwenen gerechtelijke 
stukken en de kinderporno-cd-roms. 
Zij wil tevens dat er een onderzoek komt naar de in de doofpot 
gestopte kinderpornozaak Zandvoort en hoopt dat de minister zal laten 
onderzoeken wat er met de processen-verbaals rond de zedenfeiten van 
Victor V. gebeurde. 
Victor V. werd intussen immers tot voorzitter van de Commissie voor 
Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd en dergelijke 
functie eist een onbesproken gedrag.

Als de minister werkelijk meende wat hij tegenover het Algemeen 
Dagblad verklaarde en als hij van plan is om het vertrouwen van de 
burger in de justitie te herstellen, dan moet hij optreden. 
Volgens mij is dit de enige manier om te voorkomen dat burgers en 
burgerverenigingen zoals STOP KINDERSEX het recht in eigen handen 
nemen.

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

32.  ramona 

10 Feb 2009 om 16:16 

karin toch? snap je het nu niet of wil je het niet snappen! wij zijn anti pedo en wat betreft mijn mening die laat 
ik duidelijk weten hoe ik over een pedo denk! zoals zo ontzettend veel andere mensen die pedo s haten en dat 
vind ik terecht! of jij dat nu kort door de bocht vind of niet dat doet me niks!
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AFM: Aanfluiting Financiele Markten (7)
Gepubliceerd door Micha Kat 9 januari, 2009 in Algemeen. 

afmbaas.jpeg Ook in 2009 zal de AFM weer voortgaan op de weg van falend pseudo-toezicht en 

zelfs van corruptie zoals door deze website reeds uitvoerig geschetst in de zes 

eerdere afleveringen van deze serie. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, laten we eerlijk zijn: helemaal 

zeker weten we het natuurlijk niet. Er is een kans dat het roer omgaat bij de zo belangrijke 

toezichthouder. Maar die kans is niet groot. Want waarom zou de AFM de koers wijzigen als niemand 

in alle kritiek op de rol van ‘de toezichthouders’ inzake de kreditekrisis man en paard durft te 

noemen? (Lees dit stuk over de schuldigen aan de kredietcrisis).

In de tussentijd wordt onze aandacht weer getrokken door enkele potsierlijke en alarmerende 

ontwikkelingen die de kans op verbetering aan de Amsterdamse Vijzelgracht al helemaal minimaal 

maken. Zo heeft AFM-directeur Steven Majoor het falen van zijn eigen toezichtsclub zelf toegegeven. 

Op een seminar in de Groote Industriele Club te Amsterdam onder de titel Corporate Governance na 

de Kredietcrisis (24 november 2008) zei Majoor het volgende: “Er was een klimaat ontstaan waarin 

toezichthouders, met name die in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, onderling concurreerden om 

het financiele partijen niet al te lastig te maken. Ook Nederland wilde zich graag profileren als 

financieel centrum, dus ook als AFM kregen we te horen: kom, doe niet zo moeilijk met die 

vergunning of met de eisen aan die prospectussen.” Verbijsterend. 

Als Majoor daar nu aan zou hebben toegevoegd dat deze approach een enorme blunder was en de 

crisis mede heeft veroorzaakt, zou er nog een sprankje hoop zijn geweest. Maar niets van dat al! 

Majoor legt zich er in feit bij neer dat de AFM bevelen krijgt en opvolgt van…. de politiek! Hiermee is 

de rol als toezichthouder dus een lachertje geworden! Wat zouden we ervan vinden als het Ministerie 

van Financieen de RA’s zou oproepen ‘niet zo moeilijk te doen’ bij het afgeven van goedkeurende 

verklaringen?

Dit structurele falen dat dus inmiddels –maar wel in de beslotenheid van een exclusieve club waar 

alleen geestverwanten aanwezig zijn!- dus ook door de AFM zelf wordt toegegeven wordt vervolgens 

gemaskeerd door kolderieke publieke aankondigingen die de schijn van effectief toezicht overeind 

moeten houden. Zo komt de AFM in zijn eigen jaarverslagen voortaan met een ‘risicoverklaring’ 

waarin gewezen gaat worden op eventuele ‘marco-risico’s’ die de toezichthouder signaleert in de 

markt. Dat heeft voorzitter Hoogervorst aangekondigd in het tv-programma Buitenhof. Dat wordt 

lachen. Het meest ‘macro’ dat de AFM ooit heeft gepresteerd zijn enkele lasten onder dwangsom aan 

ploeterende eenpitters op zolderkamertjes zoals recent ook weer aan Van Kleef Finance & Investment 

BV (in oprichting) aan de Jan Evertsenweg 14- 16 te Schiedam. Ook deze aankondiging van 

Hoogervorst is een erkenning van het eigen falen omdat er in feite wordt gezegd: we hebben de 

afgelopen jaren zitten slapen en elk ‘macro-risico’ in de markt gemist dan wel genegeerd.
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Nog ernstiger is dat het falen van de AFM tegenwoordig gecorrigeerd moet worden door de 

rechterlijke macht. In een onvoorstelbaar arrest heeft het Amsterdamse Hof de AFM vlak voor de 

jaarwisseling vrijuit laten gaan in een zaak waarin het door de rechtbank (in 2005) was veroordeeld 

tot schadevergoeding (4 mio Euro) aan beleggers die door falend toezicht van de AFM waren 

gedupeerd. Dat de AFM zich voor het Hof moest beroepen op ‘onderbezetting en de onwennigheid 

van een nieuw team’ maakte hierbij geen verschil: volgens de rechter valt de AFM niets te verwijten. 

Lees hier meer details over deze zogeheten ‘Befra-zaak’.

Conclusie: de AFM geeft toe dat het buigt voor de eisen van de politiek (kan ook moeilijk anders met 

een politicus als voorzitter) en de rechter vindt het geen enkel probleem als er sprake is van 

onderbezetting en ‘onwennigheid’. Dat wordt een mooi nieuw toezichtsjaar!

7 Reacties op “AFM: Aanfluiting Financiele Markten 
(7)”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Irma 

9 Jan 2009 om 17:17 

Hallo, 
Ik vraag me af of de website van Christopher Story hier bekend is (alias “The Editor”). 
Op zijn website gaat hij heel diep in op o.a. de kredietcrisis, kijk met name eens naar deze pagina http://www.
worldreports.org/news/186_settlements_and_refunding_or_dollar_collapses. 
Hij heeft het over gigantische bedragen die beschikbaar zijn gesteld om de (wereld)economie te redden, maar 
die achterover zijn gedrukt door de “grote jongens”. 
Ik moet toegeven dat die website niet gemakkelijk te lezen is, maar het is toch naar mijn idee wel de moeite 
waard.

Groet, 
Irma

2.  E-bee 

9 Jan 2009 om 18:57 

Yep, dat geld, trillioenen, is o.a. naar hun black budgets gegaan om wapensytemen van te ontwikkelen en 
bases aan te leggen. Ponzi schemes zijn het allemaal. Heel gecompliceerd…

3.  RuudHarmsen 

9 Jan 2009 om 19:13 

Irma: 
=== 
Op zijn website gaat hij heel diep in op o.a. de kredietcrisis, kijk met name eens naar deze pagina http://www.
worldreports.org/news/186_settlements_and_refunding_or_dollar_collapses. 
/===

Grote delen gelezen. Maar ik zie alleen maar onbegrijpelijke wartaal en gehits.

4.  E-bee 

9 Jan 2009 om 19:31 

www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite.htm#top 
www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking.htm#menu 
Globalbanking en achtergronden-FED en het koninhshuis NL- Occulte organisaties achter de NWO. 
Een waarschuwing is op zijn plaats, de materie is zo gecompliceerd dat ze ongeloofwaardig wordt, toch vond ik 
dit een van de beste en meest complete overzichten.

5.  komodo 

9 Jan 2009 om 21:53 

De vele rookgordijnen die gelegd worden doen de meeste mensen geloven dat de kredietcrisis een zeer moeilijk 
te begrijpen fenomeen is.

Niets is minder waar.

De oorzaak van al die financiele ( en ook veel andere ) ellende is gelegen is het ons opgelegde geldsysteem.

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165463 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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In de 45 minuten durende video “Geld als Schuld” wordt op een onderhoudende manier uit de doeken gedaan 
hoe banken geld ‘uit het niets’ maken en dit uitlenen tegen rente.

Deze video is te zien op google :

http://video.google.com/videoplay?docid=9175976647812762597&ei=A7RnSd79Ho3SjgLcwNiqDQ&q=geld als 
schuld 
( 45 min, NL ondertitels )

Voor de meeste mensen zal het nauwelijks te geloven zijn dat het zo simpel in elkaar steekt en tegelijkertijd 
zullen velen zich afvragen waarom de politiek, media en banken doen of hun neus bloedt en de oorzaken overal 
zoeken behalve waar deze ligt.

Een geldcrisis zit als het ware ingebouwd in het systeem…er is geen ontkomen aan. 

Termen als ‘oplichterij’, ‘volksverlakkerij’ en ‘totaal wanbestuur’ zijn hier op zijn plaats.

Alleen een ander, eerlijk geldsysteem zal de wereld van een totaal faillissement kunnen redden. het systeem 
wat ons nu is opgelegd, het fractioneel reserve banksysteem, is een frauduleus systeem.

In elke zoekmachine krijgt men vele resultaten als bv. gezocht wordt op de termen “fractional reserve banking 
scam”.

En mocht u dan denken”dat zouden ze toch nooit doen”….dan denk nog maar een keer.

6.  juwita 

12 Jan 2009 om 11:34 

Het ontbrekende toezicht door de rechtsvoorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) 
heeft ook aan de wieg gestaan van de aandelenlease-affaire. Een flink deel van de aandelenleaseproducten 
(vermoedelijk méér dan de helft) zijn aangesmeerd door assurantietussenpersonen en andere intermediairs die 
niet over de adequate STE-vergunning uit hoofde van de Wet Toezicht Effectenverkeer beschikten. Falend 
toezicht ook toen al. 
En dat het Hof Amsterdam dit toedekt, doet ook al niet verbazen. In de aandelenlease-affaire speelt dit Hof ook 
niet zo’n fraaie rol. 

Over de lakse rol van de Pensioen- en Verzekeringskamer bij beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) schreef 
ik al eerder een reactie. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

7.  victor 

14 Jan 2009 om 16:21 

De grote assurantiekantoren, hypotheek- en pensioenadviesbedrijven zijn in handen van de grote banken en 
verzekeraars. 
Al die bedrijven en captives worden ongetwijfeld geleid door deskundige managers en adviseurs. Aan know-how 
geen gebrek. Waar het aan ontbreekt van hoog tot laag, is moraliteit. Iedereen loopt maar te graaien en 
argeloze klanten verzekeringen en beleggingen aan te smeren, waar grote risico’s aan vast zitten. 
NVA, NBVA, NBM-lidmaatschappen stellen allemaal niets voor en zijn geen enkele waarborg voor een nette, 
normale en juiste dienstverlening en adviesering. 
Ook de Consumentenbond is door de vorige directeur Westendorp om zeep geholpen met slecht financieel 
beleid. 

Laat duidelijk zijn, dat vooral buiten de steden zeer vele fatsoenlijke totaal-advieskantoren goed werk 
verrichten en niet uit zijn op provisie-jacht. 
De STE en AFM hebben voor de burger geen enkel nut, maken het de kleine tussenpersonen nodeloos zwaar en 
nu komt het..spelen de grote jongens zelfs in de kaart. 

Unit-linked fondsen van verzekeraars zijn niet eens vergunningsplichtig, omdat deze slechts 1 belegger kennen. 
Dit is geheel legaal en slechts 1 hiaat in de wetgeving met grote gevolgen. Het zal wel gerepareerd worden,
maar het kwaad is al geschied.

Ik adviseer voorlopig geen bankbeleggings- en leven/spaar-verzekeringen af te sluiten, omdat het ondoenlijk is 
transparantie te verkrijgen in de verborgen kosten van de aanbieders. 

Beleggen in blikgroenten levert een hoger rendement. Let maar op.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: March 2009 
Generated 11-Mar-2009 01:15 CET 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for March 2009

Total Hits 594988
Total Files 427274
Total Pages 195416
Total Visits 36642
Total KBytes 6568737

Total Unique Sites 7199
Total Unique URLs 2804
Total Unique Referrers 1944
Total Unique User Agents 1030

. Avg Max 

Hits per Hour 2253 7962
Hits per Day 54089 74510
Files per Day 38843 54025
Pages per Day 17765 27428
Visits per Day 3331 4343
KBytes per Day 597158 833715

Hits by Response Code

Code 200 - OK 427274
Code 206 - Partial Content 28
Code 301 - Moved Permanently 24
Code 302 - Found 3271
Code 304 - Not Modified 147830
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 16344
Code 405 - Method Not Allowed 208
Code 500 - Internal Server Error 1
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Daily usage for March 2009

Daily Statistics for March 2009

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 51120 8.59% 37956 8.88% 17247 8.83% 3231 8.82% 1577 21.91% 565095 8.60%

2 60585 10.18% 44718 10.47% 18876 9.66% 3711 10.13% 1614 22.42% 655175 9.97%

3 61234 10.29% 44777 10.48% 19074 9.76% 3868 10.56% 1616 22.45% 647945 9.86%

4 65789 11.06% 46189 10.81% 21100 10.80% 4343 11.85% 1690 23.48% 710084 10.81%

5 52910 8.89% 37966 8.89% 17136 8.77% 3470 9.47% 1462 20.31% 592449 9.02%

6 61979 10.42% 42928 10.05% 20920 10.71% 3890 10.62% 1586 22.03% 715680 10.90%

7 50842 8.55% 36111 8.45% 17289 8.85% 3322 9.07% 1315 18.27% 593373 9.03%

8 54847 9.22% 40403 9.46% 17990 9.21% 3509 9.58% 1440 20.00% 608793 9.27%

9 61163 10.28% 42193 9.87% 18351 9.39% 3668 10.01% 1449 20.13% 646310 9.84%

10 74510 12.52% 54025 12.64% 27428 14.04% 3770 10.29% 1417 19.68% 833715 12.69%

11 9 0.00% 8 0.00% 5 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 119 0.00%
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Hourly usage for March 2009

Hourly Statistics for March 2009

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1730 19030 3.20% 1248 13733 3.21% 610 6717 3.44% 20992 230912 3.52%

1 1057 11637 1.96% 793 8729 2.04% 423 4663 2.39% 13354 146894 2.24%

2 836 9198 1.55% 645 7103 1.66% 421 4635 2.37% 14787 162653 2.48%

3 467 5139 0.86% 342 3771 0.88% 241 2659 1.36% 6329 69622 1.06%

4 362 3989 0.67% 268 2953 0.69% 217 2391 1.22% 5688 62567 0.95%

5 439 4829 0.81% 334 3676 0.86% 257 2834 1.45% 7335 80689 1.23%

6 572 6297 1.06% 405 4463 1.04% 272 3000 1.54% 8292 91212 1.39%

7 895 9845 1.65% 620 6828 1.60% 340 3750 1.92% 11069 121761 1.85%

8 1726 18990 3.19% 1191 13102 3.07% 535 5892 3.02% 18229 200517 3.05%

9 2535 27895 4.69% 1800 19809 4.64% 747 8219 4.21% 26352 289871 4.41%

10 2921 32137 5.40% 2112 23238 5.44% 877 9654 4.94% 30690 337590 5.14%

11 3000 33005 5.55% 2175 23929 5.60% 906 9968 5.10% 31496 346459 5.27%

12 3198 35178 5.91% 2185 24043 5.63% 958 10546 5.40% 32253 354781 5.40%

13 3353 36892 6.20% 2334 25681 6.01% 982 10803 5.53% 34094 375036 5.71%

14 3074 33824 5.68% 2085 22940 5.37% 924 10174 5.21% 30976 340733 5.19%

15 2986 32851 5.52% 2116 23277 5.45% 930 10239 5.24% 31753 349282 5.32%

16 3265 35923 6.04% 2333 25668 6.01% 987 10863 5.56% 34489 379383 5.78%

17 3339 36730 6.17% 2385 26244 6.14% 1072 11799 6.04% 35960 395561 6.02%

18 3394 37344 6.28% 2530 27839 6.52% 1209 13309 6.81% 38215 420368 6.40%

19 3335 36686 6.17% 2434 26782 6.27% 1178 12959 6.63% 37121 408336 6.22%

20 2936 32305 5.43% 2088 22974 5.38% 896 9862 5.05% 32259 354846 5.40%

21 3021 33233 5.59% 2226 24492 5.73% 911 10021 5.13% 33517 368689 5.61%

22 2917 32092 5.39% 2089 22989 5.38% 881 9695 4.96% 30661 337276 5.13%

23 2721 29939 5.03% 2091 23011 5.39% 978 10764 5.51% 31245 343699 5.23%
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Top 30 of 2804 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 18741 3.15% 1029984 15.68% /

2 18254 3.07% 26230 0.40% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

3 18112 3.04% 33541 0.51% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

4 18109 3.04% 195415 2.97% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

5 17076 2.87% 6445 0.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

6 15805 2.66% 102921 1.57% /feed

7 12719 2.14% 188251 2.87% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

8 12397 2.08% 860390 13.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

9 12334 2.07% 455445 6.93% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

10 12299 2.07% 124948 1.90% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

11 12288 2.07% 37872 0.58% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

12 12247 2.06% 50937 0.78% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

13 12239 2.06% 46350 0.71% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

14 12238 2.06% 37634 0.57% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

15 10735 1.80% 18775 0.29% /wp-content/uploads/2009/03/cervarix2.jpeg

16 10253 1.72% 11703 0.18% /wp-content/uploads/2009/03/simonrozendaal.jpeg

17 8729 1.47% 8115 0.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

18 8719 1.47% 20049 0.31% /wp-content/uploads/2009/03/ceesfasseur.jpeg

19 8373 1.41% 27704 0.42% /wp-content/uploads/2009/03/nzlijn.jpeg

20 7103 1.19% 8330 0.13% /wp-content/uploads/2009/03/heemelaar.jpeg

21 6283 1.06% 7490 0.11% /wp-content/uploads/2009/02/simonrozendaal.jpeg

22 5151 0.87% 26874 0.41% /wp-content/uploads/2009/03/harvard.jpeg

23 4803 0.81% 13176 0.20% /wp-content/uploads/2009/02/collegezaal.jpeg

24 4588 0.77% 6752 0.10% /wp-content/uploads/2009/03/bashaan.jpeg

25 3572 0.60% 2380 0.04% /wp-content/uploads/2009/03/globalgs81.jpeg

26 2723 0.46% 10604 0.16% /feed/atom

27 2089 0.35% 115956 1.77% /artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html

28 2047 0.34% 169931 2.59% /artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html

29 1820 0.31% 3650 0.06% /wp-login.php

30 1703 0.29% 61184 0.93% /artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html

Top 10 of 2804 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 18741 3.15% 1029984 15.68% /
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2 12397 2.08% 860390 13.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 12334 2.07% 455445 6.93% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 18109 3.04% 195415 2.97% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

5 12719 2.14% 188251 2.87% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

6 2047 0.34% 169931 2.59% /artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html

7 12299 2.07% 124948 1.90% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

8 1684 0.28% 124652 1.90% /artikel/1547/affaire-demmink-en-de-turkse-vliegtuig-crash.html

9 2089 0.35% 115956 1.77% /artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html

10 15805 2.66% 102921 1.57% /feed

Top 10 of 923 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 18741 3.15% 12831 37.02% /

2 12397 2.08% 6598 19.04% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 15805 2.66% 5419 15.64% /feed

4 2723 0.46% 1289 3.72% /feed/atom

5 2047 0.34% 565 1.63% /artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html

6 2089 0.35% 555 1.60% /artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html

7 1684 0.28% 496 1.43% /artikel/1547/affaire-demmink-en-de-turkse-vliegtuig-crash.html

8 1 0.00% 442 1.28% /modules.php

9 1131 0.19% 314 0.91% /comments/feed

10 1279 0.21% 274 0.79% /artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html

Top 10 of 989 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 18741 3.15% 5951 16.92% /

2 15805 2.66% 5335 15.17% /feed

3 12238 2.06% 5308 15.09% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

4 8729 1.47% 4652 13.23% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

5 2723 0.46% 1402 3.99% /feed/atom

6 12397 2.08% 999 2.84% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 12334 2.07% 929 2.64% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 1703 0.29% 551 1.57% /artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html

9 2089 0.35% 550 1.56% /artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html

10 1684 0.28% 518 1.47% /artikel/1547/affaire-demmink-en-de-turkse-vliegtuig-crash.html
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Top 30 of 7199 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 18360 3.09% 7780 1.82% 194382 2.96% 643 1.75% 80.101.50.41
2 15640 2.63% 13853 3.24% 230733 3.51% 139 0.38% 72.232.48.117
3 13168 2.21% 8007 1.87% 133412 2.03% 304 0.83% 94.215.73.21
4 12718 2.14% 12718 2.98% 188236 2.87% 3 0.01% 82.94.216.199
5 5080 0.85% 3753 0.88% 147802 2.25% 13 0.04% 66.249.65.111
6 4995 0.84% 303 0.07% 13556 0.21% 41 0.11% 84.83.176.178
7 4660 0.78% 4660 1.09% 53711 0.82% 113 0.31% 84.244.132.70
8 4154 0.70% 1063 0.25% 23184 0.35% 106 0.29% 84.81.30.125
9 2829 0.48% 401 0.09% 11509 0.18% 66 0.18% 62.163.210.186
10 2524 0.42% 684 0.16% 17817 0.27% 63 0.17% 86.91.138.160
11 2195 0.37% 1646 0.39% 37111 0.56% 58 0.16% 62.45.201.152
12 2158 0.36% 1960 0.46% 18832 0.29% 176 0.48% 80.126.254.133
13 1987 0.33% 1816 0.43% 19614 0.30% 104 0.28% 195.241.125.1
14 1877 0.32% 1502 0.35% 70118 1.07% 1 0.00% 74.6.17.170
15 1796 0.30% 360 0.08% 13336 0.20% 35 0.10% 87.210.23.80
16 1703 0.29% 1585 0.37% 18196 0.28% 87 0.24% 95.36.1.156
17 1676 0.28% 97 0.02% 4380 0.07% 37 0.10% 80.60.17.160
18 1635 0.27% 423 0.10% 14773 0.22% 47 0.13% 84.105.226.132
19 1534 0.26% 1280 0.30% 13905 0.21% 62 0.17% 77.250.219.127
20 1520 0.26% 1194 0.28% 16946 0.26% 31 0.08% 86.87.196.127
21 1414 0.24% 901 0.21% 17248 0.26% 64 0.17% 62.234.142.71
22 1355 0.23% 160 0.04% 6584 0.10% 48 0.13% 212.83.95.210
23 1338 0.22% 259 0.06% 5911 0.09% 54 0.15% 83.84.56.251
24 1322 0.22% 102 0.02% 3432 0.05% 41 0.11% 94.209.43.120
25 1320 0.22% 1140 0.27% 11999 0.18% 72 0.20% 86.94.42.228
26 1311 0.22% 948 0.22% 22827 0.35% 79 0.22% 86.91.208.181
27 1305 0.22% 480 0.11% 6349 0.10% 38 0.10% 84.84.60.136
28 1298 0.22% 816 0.19% 9135 0.14% 60 0.16% 86.85.186.244
29 1253 0.21% 1167 0.27% 15179 0.23% 73 0.20% 80.101.51.204
30 1249 0.21% 860 0.20% 17749 0.27% 91 0.25% 194.109.160.249

Top 10 of 7199 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 15640 2.63% 13853 3.24% 230733 3.51% 139 0.38% 72.232.48.117
2 18360 3.09% 7780 1.82% 194382 2.96% 643 1.75% 80.101.50.41
3 12718 2.14% 12718 2.98% 188236 2.87% 3 0.01% 82.94.216.199
4 5080 0.85% 3753 0.88% 147802 2.25% 13 0.04% 66.249.65.111
5 13168 2.21% 8007 1.87% 133412 2.03% 304 0.83% 94.215.73.21
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6 1877 0.32% 1502 0.35% 70118 1.07% 1 0.00% 74.6.17.170
7 4660 0.78% 4660 1.09% 53711 0.82% 113 0.31% 84.244.132.70
8 1033 0.17% 792 0.19% 37486 0.57% 6 0.02% 74.6.18.221
9 2195 0.37% 1646 0.39% 37111 0.56% 58 0.16% 62.45.201.152
10 858 0.14% 816 0.19% 34653 0.53% 7 0.02% 82.94.191.105

Top 30 of 1944 Total Referrers

# Hits Referrer

1 272948 45.87% www.klokkenluideronline.nl/
2 90966 15.29% - (Direct Request)
3 16206 2.72% klokkenluideronline.nl/
4 15715 2.64% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
5 14921 2.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
6 13392 2.25% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
7 11537 1.94% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1547/affaire-demmink-en-de-turkse-vliegtuig-crash.html
8 10349 1.74% www.klokkenluideronline.nl/index.php
9 9980 1.68% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
10 8794 1.48% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
11 8783 1.48% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
12 6932 1.17% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1550/hoerstoricus-cees-fasseur-voor-al-uw-doofpotten.html
13 6820 1.15% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
14 6784 1.14% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
15 6664 1.12% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
16 5469 0.92% www.klokkenluideronline.nl
17 5011 0.84% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
18 4956 0.83% www.klokkenluideronline.nl/feed
19 4873 0.82% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
20 4677 0.79% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
21 4105 0.69% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html
22 2003 0.34% www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
23 1945 0.33% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557
24 1595 0.27% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1226/sp-trekt-de-handen-af-van-de-zaak-demmink.html
25 1215 0.20% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
26 944 0.16% www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
27 926 0.16% www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
28 748 0.13% zaplog.nl/
29 744 0.13% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1541/trek-de-agendas-voor-demmink-college-te-nijmegen.html
30 725 0.12% www.klokkenluideronline.nl/archief

Top 13 of 13 Total Search Strings
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# Hits Search String

1 11 34.38% klokkenluideronline
2 7 21.88% klokkenluideronline.nl
3 2 6.25% diclofenacnatrium
4 2 6.25% klokkenluider online
5 2 6.25% www.klokkenluideronline.nl
6 1 3.12% better thaniprivacytools
7 1 3.12% nsb ledenlijst
8 1 3.12% orminda soerel
9 1 3.12% pedofiele porno
10 1 3.12% rijkman groenink
11 1 3.12% robert horchner
12 1 3.12% site:www.klokkenluideronline.nl schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl
13 1 3.12% sociopathologie

Top 15 of 1030 Total User Agents

# Hits User Agent

1 57323 9.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 56419 9.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
3 49007 8.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 34149 5.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.6) Geck
5 31626 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
6 23172 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
7 19802 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.7) Geck
8 15378 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.6) Geck
9 14260 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

10 13056 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 12718 2.14% Wget/1.10.2
12 10396 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; WebCapture 3.0; Auto; Windows)
13 10295 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G
14 8863 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.7) Geck
15 6984 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
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Usage by Location for March 2009

Top 30 of 68 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 409426 68.81% 288011 67.41% 4056548 61.76% Netherlands
2 99140 16.66% 72626 17.00% 1038171 15.80% Unresolved/Unknown
3 46234 7.77% 37428 8.76% 1049200 15.97% United States
4 9582 1.61% 5994 1.40% 75570 1.15% Belgium
5 4449 0.75% 3662 0.86% 51143 0.78% Germany
6 3940 0.66% 2873 0.67% 41094 0.63% Great Britain (UK)
7 3590 0.60% 2821 0.66% 49098 0.75% Spain
8 2286 0.38% 1464 0.34% 25376 0.39% Switzerland
9 2247 0.38% 2239 0.52% 28495 0.43% Bulgaria
10 2060 0.35% 1377 0.32% 20345 0.31% France
11 1616 0.27% 1173 0.27% 14866 0.23% Europe Region
12 1115 0.19% 426 0.10% 8762 0.13% Singapore
13 886 0.15% 570 0.13% 8392 0.13% Sweden
14 873 0.15% 710 0.17% 5807 0.09% United Arab Emirates
15 722 0.12% 654 0.15% 14107 0.21% China
16 710 0.12% 655 0.15% 10893 0.17% Czech Republic
17 660 0.11% 425 0.10% 7769 0.12% Thailand
18 550 0.09% 377 0.09% 4761 0.07% New Zealand
19 470 0.08% 324 0.08% 3707 0.06% Denmark
20 455 0.08% 309 0.07% 6916 0.11% Argentina
21 399 0.07% 217 0.05% 3901 0.06% Canada
22 379 0.06% 282 0.07% 4987 0.08% Portugal
23 360 0.06% 284 0.07% 3225 0.05% Turkey
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24 321 0.05% 309 0.07% 3562 0.05% Austria
25 298 0.05% 265 0.06% 3843 0.06% Italy
26 265 0.04% 238 0.06% 2829 0.04% Israel
27 263 0.04% 257 0.06% 3042 0.05% Hungary
28 233 0.04% 151 0.04% 1796 0.03% Malaysia
29 213 0.04% 114 0.03% 1573 0.02% Satellite Provider
30 187 0.03% 183 0.04% 2006 0.03% Finland

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: February 2009 
Generated 01-Mar-2009 01:15 CET 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for February 2009

Total Hits 1934623
Total Files 1403537
Total Pages 615148
Total Visits 113460
Total KBytes 22106979

Total Unique Sites 31100
Total Unique URLs 3652
Total Unique Referrers 3282
Total Unique User Agents 2099

. Avg Max 

Hits per Hour 2878 13230
Hits per Day 69093 139598
Files per Day 50126 116437
Pages per Day 21969 47621
Visits per Day 4052 8819
KBytes per Day 789535 1830512

Hits by Response Code

Code 200 - OK 1403537
Code 206 - Partial Content 141
Code 301 - Moved Permanently 46
Code 302 - Found 9793
Code 304 - Not Modified 468701
Code 403 - Forbidden 38
Code 404 - Not Found 52349
Code 405 - Method Not Allowed 14
Code 500 - Internal Server Error 4
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Daily usage for February 2009

Daily Statistics for February 2009

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 67052 3.47% 46013 3.28% 20492 3.33% 3830 3.38% 1549 4.98% 769714 3.48%

2 89216 4.61% 63608 4.53% 29152 4.74% 4885 4.31% 2259 7.26% 1072106 4.85%

3 82299 4.25% 55153 3.93% 24560 3.99% 4568 4.03% 2142 6.89% 936986 4.24%

4 81561 4.22% 54723 3.90% 24011 3.90% 4430 3.90% 2094 6.73% 898593 4.06%

5 85880 4.44% 57848 4.12% 26119 4.25% 4762 4.20% 2791 8.97% 951930 4.31%

6 85519 4.42% 64203 4.57% 26620 4.33% 5047 4.45% 6194 19.92% 936392 4.24%

7 70291 3.63% 51270 3.65% 22611 3.68% 4119 3.63% 2499 8.04% 787236 3.56%

8 69014 3.57% 49771 3.55% 21817 3.55% 3850 3.39% 2207 7.10% 760617 3.44%

9 82742 4.28% 59748 4.26% 24195 3.93% 4338 3.82% 5472 17.59% 860747 3.89%

10 78342 4.05% 55056 3.92% 23365 3.80% 4339 3.82% 1883 6.05% 828312 3.75%

11 80524 4.16% 56334 4.01% 27714 4.51% 4182 3.69% 1809 5.82% 931411 4.21%

12 64456 3.33% 44798 3.19% 19647 3.19% 3682 3.25% 1567 5.04% 677398 3.06%

13 62046 3.21% 42147 3.00% 19449 3.16% 3442 3.03% 1407 4.52% 638569 2.89%

14 47325 2.45% 33156 2.36% 15388 2.50% 2850 2.51% 1169 3.76% 527116 2.38%

15 53301 2.76% 35690 2.54% 16797 2.73% 2961 2.61% 1202 3.86% 590315 2.67%

16 61006 3.15% 42658 3.04% 19259 3.13% 3453 3.04% 1434 4.61% 701925 3.18%

17 57397 2.97% 40302 2.87% 17651 2.87% 3411 3.01% 1454 4.68% 628965 2.85%

18 49939 2.58% 35003 2.49% 15479 2.52% 3170 2.79% 1277 4.11% 549856 2.49%
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19 107050 5.53% 87586 6.24% 36160 5.88% 6130 5.40% 3261 10.49% 1317407 5.96%

20 139598 7.22% 116437 8.30% 47621 7.74% 8819 7.77% 4243 13.64% 1830512 8.28%

21 53425 2.76% 40746 2.90% 17997 2.93% 3499 3.08% 1552 4.99% 671793 3.04%

22 55876 2.89% 43533 3.10% 18162 2.95% 3667 3.23% 1667 5.36% 682336 3.09%

23 58993 3.05% 45083 3.21% 19715 3.20% 3909 3.45% 1564 5.03% 718475 3.25%

24 58660 3.03% 43811 3.12% 18624 3.03% 3810 3.36% 1718 5.52% 681681 3.08%

25 52369 2.71% 37268 2.66% 16521 2.69% 3462 3.05% 1542 4.96% 593012 2.68%

26 45793 2.37% 32436 2.31% 14528 2.36% 3104 2.74% 1354 4.35% 511627 2.31%

27 46244 2.39% 34124 2.43% 15082 2.45% 3051 2.69% 1228 3.95% 523317 2.37%

28 48705 2.52% 35032 2.50% 16412 2.67% 3131 2.76% 1264 4.06% 528631 2.39%

Hourly usage for February 2009

Hourly Statistics for February 2009

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 2484 69555 3.60% 1826 51143 3.64% 809 22669 3.69% 29068 813892 3.68%

1 1462 40948 2.12% 1093 30614 2.18% 538 15083 2.45% 18686 523209 2.37%

2 892 25001 1.29% 691 19374 1.38% 394 11042 1.80% 13328 373197 1.69%

3 612 17154 0.89% 484 13559 0.97% 331 9292 1.51% 10532 294902 1.33%

4 465 13043 0.67% 346 9714 0.69% 243 6819 1.11% 7458 208822 0.94%

5 503 14097 0.73% 363 10189 0.73% 255 7153 1.16% 7876 220520 1.00%

6 677 18969 0.98% 505 14150 1.01% 329 9225 1.50% 10311 288722 1.31%

7 1133 31740 1.64% 817 22897 1.63% 425 11915 1.94% 14170 396755 1.79%

8 2061 57720 2.98% 1478 41396 2.95% 673 18855 3.07% 24229 678421 3.07%

9 3278 91797 4.74% 2379 66617 4.75% 983 27525 4.47% 36445 1020458 4.62%

10 3686 103226 5.34% 2659 74452 5.30% 1097 30724 4.99% 41026 1148722 5.20%

11 3990 111727 5.78% 2850 79802 5.69% 1202 33671 5.47% 43790 1226114 5.55%

12 4257 119197 6.16% 3060 85697 6.11% 1278 35784 5.82% 47131 1319663 5.97%
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13 4215 118040 6.10% 3035 85004 6.06% 1300 36401 5.92% 47267 1323467 5.99%

14 4020 112578 5.82% 2846 79713 5.68% 1253 35104 5.71% 45018 1260497 5.70%

15 3687 103244 5.34% 2621 73408 5.23% 1130 31645 5.14% 41314 1156784 5.23%

16 4195 117468 6.07% 2922 81822 5.83% 1242 34780 5.65% 44853 1255887 5.68%

17 4278 119811 6.19% 2979 83437 5.94% 1263 35368 5.75% 45613 1277170 5.78%

18 4085 114402 5.91% 2928 82011 5.84% 1271 35600 5.79% 44367 1242273 5.62%

19 4110 115090 5.95% 3007 84202 6.00% 1270 35580 5.78% 46099 1290784 5.84%

20 4042 113187 5.85% 3037 85050 6.06% 1271 35592 5.79% 45902 1285257 5.81%

21 3946 110493 5.71% 2934 82169 5.85% 1236 34616 5.63% 45071 1261998 5.71%

22 3663 102583 5.30% 2731 76487 5.45% 1125 31505 5.12% 41674 1166880 5.28%

23 3341 93553 4.84% 2522 70630 5.03% 1042 29200 4.75% 38307 1072583 4.85%

Top 30 of 3652 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 59511 3.08% 86597 0.39% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 59184 3.06% 645508 2.92% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

3 59146 3.06% 110633 0.50% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

4 58952 3.05% 23294 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 56232 2.91% 3200603 14.48% /

6 41007 2.12% 237827 1.08% /feed

7 40845 2.11% 2831566 12.81% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 40679 2.10% 1501261 6.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

9 40535 2.10% 411762 1.86% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 40506 2.09% 124828 0.56% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

11 40465 2.09% 124425 0.56% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

12 40440 2.09% 168181 0.76% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

13 40390 2.09% 152946 0.69% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

14 35922 1.86% 531524 2.40% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

15 30029 1.55% 25642 0.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

16 11878 0.61% 16591 0.08% /wp-content/uploads/2009/01/haan.jpeg

17 11745 0.61% 18156 0.08% /wp-content/uploads/2009/02/goochelaar.jpeg

18 11130 0.58% 27194 0.12% /wp-content/uploads/2009/02/jongenskoor.jpeg

19 10363 0.54% 30817 0.14% /wp-content/uploads/2009/02/schoolshooting.jpeg

20 9672 0.50% 12793 0.06% /wp-content/uploads/2009/01/bashaan.jpeg

21 9409 0.49% 695862 3.15% /artikel/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html

22 8473 0.44% 12397 0.06% /wp-content/uploads/2009/01/istanbul.jpeg

23 8275 0.43% 24988 0.11% /wp-content/uploads/2009/02/censuur.jpeg

24 8155 0.42% 17656 0.08% /wp-content/uploads/2009/02/baybasin.jpeg
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25 7746 0.40% 15776 0.07% /wp-content/uploads/2009/02/frankenstein.jpeg

26 7557 0.39% 12256 0.06% /wp-content/uploads/2009/01/louweszaal.jpeg

27 7040 0.36% 12713 0.06% /wp-content/uploads/2009/02/debrauwkantoor.jpeg

28 6150 0.32% 26566 0.12% /feed/atom

29 5187 0.27% 10365 0.05% /wp-login.php

30 2801 0.14% 29135 0.13% /comments/feed

Top 10 of 3652 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 56232 2.91% 3200603 14.48% /

2 40845 2.11% 2831566 12.81% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 40679 2.10% 1501261 6.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 9409 0.49% 695862 3.15% /artikel/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html

5 59184 3.06% 645508 2.92% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

6 35922 1.86% 531524 2.40% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

7 40535 2.10% 411762 1.86% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

8 41007 2.12% 237827 1.08% /feed

9 2109 0.11% 172864 0.78% /artikel/1480/fred-teeven-weet-alles-over-joris-demmink.html

10 40440 2.09% 168181 0.76% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

Top 10 of 1423 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 56232 2.91% 39277 35.93% /

2 40845 2.11% 23241 21.26% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 41007 2.12% 13615 12.45% /feed

4 9409 0.49% 6680 6.11% /artikel/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html

5 6150 0.32% 2874 2.63% /feed/atom

6 2801 0.14% 694 0.63% /comments/feed

7 4 0.00% 559 0.51% /backend.php

8 40506 2.09% 529 0.48% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

9 1780 0.09% 523 0.48% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

10 2188 0.11% 445 0.41% /artikel/1478/burgerinitiatief-onderzoek-demmink.html

Top 10 of 1472 Total Exit Pages

# Hits Visits URL
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1 30029 1.55% 18110 16.36% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 56232 2.91% 17966 16.23% /

3 40465 2.09% 15663 14.15% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

4 41007 2.12% 13594 12.28% /feed

5 40679 2.10% 4451 4.02% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

6 40845 2.11% 4286 3.87% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 6150 0.32% 3199 2.89% /feed/atom

8 40535 2.10% 1766 1.60% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 40506 2.09% 1708 1.54% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 9409 0.49% 1628 1.47% /artikel/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html

Top 30 of 31100 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 46377 2.40% 18869 1.34% 442355 2.00% 1318 1.16% 80.101.50.41
2 35917 1.86% 35917 2.56% 531450 2.40% 2 0.00% 82.94.216.199
3 32750 1.69% 21908 1.56% 329869 1.49% 768 0.68% 94.215.73.21
4 16322 0.84% 12364 0.88% 577558 2.61% 26 0.02% 66.249.65.111
5 16145 0.83% 14854 1.06% 173146 0.78% 617 0.54% 195.241.125.1
6 15132 0.78% 12177 0.87% 149546 0.68% 512 0.45% 84.81.30.125
7 9284 0.48% 1657 0.12% 62484 0.28% 131 0.12% 80.57.199.139
8 9015 0.47% 507 0.04% 22102 0.10% 99 0.09% 84.83.176.178
9 8832 0.46% 7054 0.50% 306207 1.39% 11 0.01% 72.30.142.154
10 8027 0.41% 8027 0.57% 92221 0.42% 447 0.39% 84.244.132.70
11 7586 0.39% 2347 0.17% 47989 0.22% 187 0.16% 86.91.138.160
12 7004 0.36% 1708 0.12% 35400 0.16% 164 0.14% 77.248.23.158
13 6965 0.36% 804 0.06% 27012 0.12% 121 0.11% 80.57.228.7
14 6453 0.33% 6453 0.46% 145751 0.66% 151 0.13% 66.249.90.136
15 6104 0.32% 1621 0.12% 42925 0.19% 113 0.10% 194.122.17.83
16 5848 0.30% 4858 0.35% 56981 0.26% 243 0.21% 77.250.219.127
17 5832 0.30% 3919 0.28% 68273 0.31% 147 0.13% 86.87.196.127
18 5495 0.28% 492 0.04% 17499 0.08% 143 0.13% 86.93.42.14
19 5076 0.26% 4861 0.35% 57597 0.26% 267 0.24% 95.36.1.156
20 4810 0.25% 3643 0.26% 40897 0.18% 221 0.19% 86.94.42.228
21 4536 0.23% 4297 0.31% 53612 0.24% 107 0.09% 82.169.112.163
22 4394 0.23% 2991 0.21% 85015 0.38% 273 0.24% 194.109.160.249
23 4312 0.22% 282 0.02% 12148 0.05% 95 0.08% 80.60.17.160
24 4256 0.22% 2757 0.20% 76643 0.35% 203 0.18% 86.91.208.181
25 4068 0.21% 3248 0.23% 82922 0.38% 1 0.00% 85.171.105.121
26 4045 0.21% 284 0.02% 11228 0.05% 117 0.10% 94.209.43.120
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27 3947 0.20% 1596 0.11% 20252 0.09% 157 0.14% 84.30.46.185
28 3874 0.20% 2444 0.17% 27100 0.12% 189 0.17% 62.163.188.84
29 3841 0.20% 1445 0.10% 35050 0.16% 158 0.14% 84.87.107.246
30 3763 0.19% 1582 0.11% 27611 0.12% 152 0.13% 86.85.186.244

Top 10 of 31100 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 16322 0.84% 12364 0.88% 577558 2.61% 26 0.02% 66.249.65.111
2 35917 1.86% 35917 2.56% 531450 2.40% 2 0.00% 82.94.216.199
3 46377 2.40% 18869 1.34% 442355 2.00% 1318 1.16% 80.101.50.41
4 32750 1.69% 21908 1.56% 329869 1.49% 768 0.68% 94.215.73.21
5 8832 0.46% 7054 0.50% 306207 1.39% 11 0.01% 72.30.142.154
6 16145 0.83% 14854 1.06% 173146 0.78% 617 0.54% 195.241.125.1
7 15132 0.78% 12177 0.87% 149546 0.68% 512 0.45% 84.81.30.125
8 6453 0.33% 6453 0.46% 145751 0.66% 151 0.13% 66.249.90.136
9 3151 0.16% 3028 0.22% 115081 0.52% 15 0.01% 82.94.191.105

10 8027 0.41% 8027 0.57% 92221 0.42% 447 0.39% 84.244.132.70

Top 30 of 3282 Total Referrers

# Hits Referrer

1 836609 43.24% www.klokkenluideronline.nl/
2 280493 14.50% - (Direct Request)
3 149871 7.75% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html
4 51265 2.65% klokkenluideronline.nl/
5 45759 2.37% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
6 30614 1.58% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
7 26152 1.35% www.klokkenluideronline.nl/index.php
8 16716 0.86% www.klokkenluideronline.nl
9 13922 0.72% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1510/steun-van-weblog-raoul-heertje.html
10 13886 0.72% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
11 11941 0.62% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1478/burgerinitiatief-onderzoek-demmink.html
12 11565 0.60% www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html
13 11150 0.58% www.klokkenluideronline.nl/feed
14 10533 0.54% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1485/louwes-joran-en-de-leugens-van-bas-haan.html
15 9848 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1480/fred-teeven-weet-alles-over-joris-demmink.html
16 9398 0.49% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1531/geenstijl-of-pedo-prof-theo-wie-is-de-foutste.html
17 9110 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1474/kamervragen-over-demmink-verdwijnen-in-het-niets.html
18 8815 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1484/jdtv-op-de-koffie-op-het-ministerie-van-justitie.html
19 8342 0.43% www.stopkindersex.com/

http://www.klokkenluideronline.nl/usage/usage_200902.html (7 of 10) [3/11/2009 2:45:41 AM]



Usage Statistics for klokkenluideronline.nl - February 2009

20 8236 0.43% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1476/raadsels-rond-dood-van-advocaat-hamer.html
21 8221 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html
22 7973 0.41% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1512/de-vrije-val-van-advocatenkantoor-de-brauw-etc.html
23 7905 0.41% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1518/geenstijl-jat-artikel-blijft-demmink-beschermen.html
24 7678 0.40% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1496/pedo-professor-ger-van-roon-in-vrij-nederland.html
25 7603 0.39% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1547/affaire-demmink-en-de-turkse-vliegtuig-crash.html
26 6925 0.36% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1492/de-zaak-demmink-in-de-vs-franklin.html
27 6793 0.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1537/het-kankergezwel-hirsch-ballin-maakt-nl-kapot.html
28 6516 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1508/wikipedia-verwijdert-demmink-google-deze-website.html
29 6345 0.33% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1539/webmaster-geeft-gastcollege-over-zaak-demmink.html
30 6197 0.32% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1522/ben-knapen-krijgt-de-rekening.html

Top 20 of 447 Total Search Strings

# Hits Search String

1 174 17.63% klokkenluider
2 78 7.90% klokkenluideronline.nl
3 50 5.07% klokkenluideronline
4 25 2.53% klokkenluider online
5 22 2.23% klokkenluiders
6 18 1.82% micha kat
7 16 1.62% klokkenluidersonline
8 11 1.11% www.klokkenluideronline.nl
9 10 1.01% demmink
10 10 1.01% joris demmink
11 9 0.91% dutch pedo
12 8 0.81% mischa kat
13 8 0.81% pedofiel nederland
14 7 0.71% dutch pedofiel
15 7 0.71% maurice lippens
16 6 0.61% bas haan
17 6 0.61% nederlandse pedos online
18 5 0.51% ernst louwes
19 5 0.51% neuken
20 5 0.51% pedofielen in nederland

Top 15 of 2099 Total User Agents

# Hits User Agent

1 189596 9.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 181194 9.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

http://www.klokkenluideronline.nl/usage/usage_200902.html (8 of 10) [3/11/2009 2:45:41 AM]



Usage Statistics for klokkenluideronline.nl - February 2009

3 161948 8.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
4 138614 7.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.6) Geck
5 91899 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
6 83562 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
7 63928 3.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.6) Geck
8 63716 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 59622 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 48282 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.5) Geck
11 39735 2.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G
12 35932 1.86% Wget/1.10.2
13 29074 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 24875 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
15 22521 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.5) Geck

Usage by Location for February 2009

Top 30 of 88 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 1353185 69.95% 974989 69.47% 14334049 64.84% Netherlands
2 337684 17.45% 244770 17.44% 3651840 16.52% Unresolved/Unknown
3 89726 4.64% 70815 5.05% 2373799 10.74% United States
4 36648 1.89% 25385 1.81% 354534 1.60% Belgium
5 25820 1.33% 16684 1.19% 266868 1.21% Germany
6 12784 0.66% 9990 0.71% 156910 0.71% Great Britain (UK)
7 11104 0.57% 8727 0.62% 157771 0.71% France
8 9927 0.51% 7729 0.55% 130017 0.59% Spain
9 7115 0.37% 7106 0.51% 88369 0.40% Bulgaria
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10 6299 0.33% 3683 0.26% 58404 0.26% Switzerland
11 5557 0.29% 4305 0.31% 59539 0.27% Europe Region
12 4381 0.23% 2060 0.15% 38595 0.17% Singapore
13 4164 0.22% 3302 0.24% 28050 0.13% United Arab Emirates
14 4131 0.21% 3200 0.23% 74365 0.34% Sweden
15 2243 0.12% 2213 0.16% 26698 0.12% Czech Republic
16 2070 0.11% 1933 0.14% 44390 0.20% China
17 2060 0.11% 1126 0.08% 22605 0.10% Israel
18 1747 0.09% 1255 0.09% 22831 0.10% Thailand
19 1653 0.09% 1178 0.08% 16323 0.07% Italy
20 1539 0.08% 1362 0.10% 16245 0.07% Turkey
21 1328 0.07% 969 0.07% 14596 0.07% New Zealand
22 1298 0.07% 907 0.06% 14891 0.07% Canada
23 1084 0.06% 1024 0.07% 13677 0.06% Finland
24 934 0.05% 742 0.05% 11945 0.05% Portugal
25 911 0.05% 717 0.05% 9705 0.04% Denmark
26 679 0.04% 368 0.03% 8180 0.04% Argentina
27 579 0.03% 403 0.03% 6080 0.03% Poland
28 524 0.03% 485 0.03% 6593 0.03% Aruba
29 453 0.02% 436 0.03% 5132 0.02% Luxembourg
30 431 0.02% 369 0.03% 6495 0.03% Japan

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: January 2009 
Generated 01-Feb-2009 01:15 CET 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for January 2009

Total Hits 1928170
Total Files 1385643
Total Pages 623311
Total Visits 112086
Total KBytes 22873693

Total Unique Sites 21903
Total Unique URLs 3398
Total Unique Referrers 3325
Total Unique User Agents 1884

. Avg Max 

Hits per Hour 2591 6757
Hits per Day 62199 88187
Files per Day 44698 62774
Pages per Day 20106 28694
Visits per Day 3615 4699
KBytes per Day 737861 1067191

Hits by Response Code

Code 200 - OK 1385643
Code 206 - Partial Content 165
Code 301 - Moved Permanently 76
Code 302 - Found 9826
Code 304 - Not Modified 478544
Code 403 - Forbidden 150
Code 404 - Not Found 53390
Code 405 - Method Not Allowed 370
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 4
Code 501 - Not Implemented 1
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Daily usage for January 2009

Daily Statistics for January 2009

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 38040 1.97% 27428 1.98% 12549 2.01% 2419 2.16% 1141 5.21% 469776 2.05%

2 46617 2.42% 33791 2.44% 14951 2.40% 2954 2.64% 1352 6.17% 577654 2.53%

3 39591 2.05% 29377 2.12% 13052 2.09% 2703 2.41% 1253 5.72% 477941 2.09%

4 44613 2.31% 33019 2.38% 14257 2.29% 2808 2.51% 1374 6.27% 541810 2.37%

5 63205 3.28% 48656 3.51% 20662 3.31% 3658 3.26% 1912 8.73% 755263 3.30%

6 58006 3.01% 43230 3.12% 18413 2.95% 3505 3.13% 1816 8.29% 668263 2.92%

7 55923 2.90% 40505 2.92% 18086 2.90% 3443 3.07% 1676 7.65% 639883 2.80%

8 48727 2.53% 35293 2.55% 16439 2.64% 3154 2.81% 1505 6.87% 559426 2.45%

9 55287 2.87% 39725 2.87% 18572 2.98% 3257 2.91% 1522 6.95% 597769 2.61%

10 59079 3.06% 43814 3.16% 20298 3.26% 3360 3.00% 1679 7.67% 648764 2.84%

11 55629 2.89% 41755 3.01% 17463 2.80% 3339 2.98% 1653 7.55% 625729 2.74%

12 68921 3.57% 49933 3.60% 21991 3.53% 3981 3.55% 1803 8.23% 762994 3.34%

13 64910 3.37% 46128 3.33% 20487 3.29% 3790 3.38% 1630 7.44% 733677 3.21%

14 77147 4.00% 56038 4.04% 26279 4.22% 4449 3.97% 2180 9.95% 899835 3.93%

15 60799 3.15% 42284 3.05% 20825 3.34% 3711 3.31% 1556 7.10% 731258 3.20%

16 57849 3.00% 40162 2.90% 19100 3.06% 3434 3.06% 1549 7.07% 780413 3.41%

17 53317 2.77% 37549 2.71% 17847 2.86% 3206 2.86% 1381 6.31% 704281 3.08%

18 59939 3.11% 43076 3.11% 19856 3.19% 3642 3.25% 1486 6.78% 858259 3.75%
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19 62150 3.22% 44446 3.21% 20174 3.24% 3795 3.39% 1626 7.42% 856693 3.75%

20 43131 2.24% 29595 2.14% 13592 2.18% 2591 2.31% 1142 5.21% 560787 2.45%

21 49572 2.57% 35407 2.56% 15163 2.43% 2762 2.46% 1426 6.51% 565771 2.47%

22 77473 4.02% 56746 4.10% 24889 3.99% 4609 4.11% 2003 9.14% 893544 3.91%

23 76349 3.96% 55136 3.98% 23879 3.83% 4146 3.70% 1924 8.78% 857738 3.75%

24 74720 3.88% 55873 4.03% 24902 4.00% 3937 3.51% 1877 8.57% 873763 3.82%

25 58975 3.06% 41947 3.03% 18438 2.96% 3341 2.98% 1398 6.38% 685196 3.00%

26 82316 4.27% 60413 4.36% 25760 4.13% 4543 4.05% 1992 9.09% 941471 4.12%

27 88187 4.57% 62774 4.53% 28694 4.60% 4699 4.19% 2088 9.53% 1067191 4.67%

28 81013 4.20% 57075 4.12% 25818 4.14% 4558 4.07% 1982 9.05% 957935 4.19%

29 76143 3.95% 51553 3.72% 24484 3.93% 4513 4.03% 1755 8.01% 881397 3.85%

30 80779 4.19% 57162 4.13% 25069 4.02% 4398 3.92% 1870 8.54% 932084 4.07%

31 69763 3.62% 45753 3.30% 21322 3.42% 3860 3.44% 1600 7.30% 767129 3.35%

Hourly usage for January 2009

Hourly Statistics for January 2009

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 2196 68076 3.53% 1512 46896 3.38% 739 22922 3.68% 26275 814519 3.56%

1 1473 45691 2.37% 1045 32400 2.34% 551 17103 2.74% 19735 611783 2.67%

2 832 25795 1.34% 621 19262 1.39% 367 11388 1.83% 12379 383737 1.68%

3 543 16842 0.87% 401 12448 0.90% 271 8403 1.35% 8719 270276 1.18%

4 428 13286 0.69% 328 10184 0.73% 228 7075 1.14% 6823 211509 0.92%

5 490 15197 0.79% 381 11812 0.85% 272 8432 1.35% 8496 263381 1.15%

6 593 18389 0.95% 420 13049 0.94% 276 8571 1.38% 8645 267992 1.17%

7 916 28407 1.47% 672 20833 1.50% 352 10919 1.75% 11783 365259 1.60%

8 1459 45250 2.35% 1053 32654 2.36% 491 15229 2.44% 17695 548537 2.40%

9 2680 83085 4.31% 1874 58117 4.19% 803 24901 3.99% 29943 928218 4.06%
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10 3264 101211 5.25% 2302 71389 5.15% 984 30511 4.89% 37330 1157237 5.06%

11 3609 111883 5.80% 2590 80296 5.79% 1122 34800 5.58% 42215 1308670 5.72%

12 3941 122172 6.34% 2880 89288 6.44% 1216 37704 6.05% 45243 1402543 6.13%

13 3985 123541 6.41% 2911 90256 6.51% 1224 37953 6.09% 46315 1435766 6.28%

14 3976 123271 6.39% 2894 89729 6.48% 1276 39561 6.35% 47604 1475713 6.45%

15 3852 119437 6.19% 2730 84642 6.11% 1185 36747 5.90% 44931 1392858 6.09%

16 3995 123875 6.42% 2872 89042 6.43% 1231 38190 6.13% 45775 1419013 6.20%

17 3846 119230 6.18% 2709 84001 6.06% 1175 36451 5.85% 43418 1345967 5.88%

18 3347 103778 5.38% 2417 74934 5.41% 1089 33770 5.42% 39461 1223280 5.35%

19 3595 111449 5.78% 2565 79524 5.74% 1132 35094 5.63% 41800 1295793 5.66%

20 3491 108240 5.61% 2498 77461 5.59% 1072 33232 5.33% 39787 1233398 5.39%

21 3562 110437 5.73% 2611 80944 5.84% 1116 34614 5.55% 41213 1277595 5.59%

22 3207 99431 5.16% 2317 71857 5.19% 1008 31272 5.02% 38038 1179176 5.16%

23 2909 90197 4.68% 2084 64625 4.66% 918 28469 4.57% 34241 1061473 4.64%

Top 30 of 3398 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 60128 3.12% 86226 0.38% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 59786 3.10% 644465 2.82% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

3 59785 3.10% 110449 0.48% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

4 59592 3.09% 23289 0.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 59082 3.06% 3293997 14.40% /

6 40911 2.12% 225868 0.99% /feed

7 40823 2.12% 2821248 12.33% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 40592 2.11% 1494773 6.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

9 40543 2.10% 124949 0.55% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 40511 2.10% 411538 1.80% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

11 40426 2.10% 124312 0.54% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

12 40405 2.10% 168043 0.73% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

13 40397 2.10% 152980 0.67% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

14 39505 2.05% 584705 2.56% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

15 29820 1.55% 25480 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

16 9605 0.50% 20095 0.09% /wp-content/uploads/2008/12/champagne.jpeg

17 9345 0.48% 15138 0.07% /wp-content/uploads/2009/01/clown.jpeg

18 9296 0.48% 196270 0.86% /wp-content/uploads/2009/01/frankleenders.jpeg

19 8603 0.45% 13631 0.06% /wp-content/uploads/2009/01/herobrinkman.jpeg

20 8058 0.42% 11127 0.05% /wp-content/uploads/2009/01/laroes.jpeg

21 7977 0.41% 12435 0.05% /wp-content/uploads/2009/01/pistool.jpeg
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22 7758 0.40% 23129 0.10% /wp-content/uploads/2009/01/wikipedia.jpeg

23 7633 0.40% 18737 0.08% /wp-content/uploads/2009/01/yeswecan.jpeg

24 7626 0.40% 22444 0.10% /wp-content/uploads/2009/01/deschreeuw.jpeg

25 7565 0.39% 30600 0.13% /feed/atom

26 7452 0.39% 16167 0.07% /wp-content/uploads/2009/01/afmbaas.jpeg

27 7424 0.39% 18186 0.08% /wp-content/uploads/2009/01/oorlog.jpeg

28 7121 0.37% 21307 0.09% /wp-content/uploads/2009/01/wikipedia1.jpeg

29 6899 0.36% 18155 0.08% /wp-content/uploads/2008/12/jodenclub.jpeg

30 6815 0.35% 9922 0.04% /wp-content/uploads/2009/01/driehuis.jpeg

Top 10 of 3398 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 59082 3.06% 3293997 14.40% /

2 40823 2.12% 2821248 12.33% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 40592 2.11% 1494773 6.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 59786 3.10% 644465 2.82% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

5 39505 2.05% 584705 2.56% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

6 40511 2.10% 411538 1.80% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

7 3261 0.17% 370651 1.62% /artikel/1376/advocaat-van-frank-l-valt-dood-van-fiets.html

8 2884 0.15% 359357 1.57% /artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html

9 40911 2.12% 225868 0.99% /feed

10 9296 0.48% 196270 0.86% /wp-content/uploads/2009/01/frankleenders.jpeg

Top 10 of 1549 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 59082 3.06% 39741 36.85% /

2 40823 2.12% 22274 20.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 40911 2.12% 13782 12.78% /feed

4 7565 0.39% 3976 3.69% /feed/atom

5 3167 0.16% 1227 1.14% /artikel/1441/de-demmink-namenlijst-van-zembla-en-can.html

6 2955 0.15% 1037 0.96% /artikel/1410/demmink-heeft-het-zelf-toegegeven.html

7 3261 0.17% 649 0.60% /artikel/1376/advocaat-van-frank-l-valt-dood-van-fiets.html

8 1858 0.10% 618 0.57% /artikel/1437/links-kan-niet-haatzaaien-alleen-rechts.html

9 2459 0.13% 574 0.53% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

10 2884 0.15% 539 0.50% /artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html
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Top 10 of 1535 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 29820 1.55% 17722 16.29% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 59082 3.06% 15927 14.64% /

3 40426 2.10% 15008 13.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

4 40911 2.12% 13937 12.81% /feed

5 40823 2.12% 4427 4.07% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

6 7565 0.39% 4311 3.96% /feed/atom

7 40592 2.11% 4204 3.86% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 40543 2.10% 1573 1.45% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

9 40511 2.10% 1531 1.41% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 40405 2.10% 1081 0.99% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

Top 30 of 21903 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 39500 2.05% 39500 2.85% 584631 2.56% 3 0.00% 82.94.216.199
2 26586 1.38% 5357 0.39% 220756 0.97% 432 0.39% 80.57.199.139
3 21103 1.09% 14471 1.04% 623064 2.72% 73 0.07% 66.249.65.111
4 17720 0.92% 9028 0.65% 333578 1.46% 571 0.51% 80.101.50.41
5 17393 0.90% 10738 0.77% 184369 0.81% 477 0.43% 94.215.73.21
6 14679 0.76% 13276 0.96% 168088 0.73% 439 0.39% 195.241.125.1
7 13942 0.72% 6393 0.46% 111281 0.49% 424 0.38% 82.168.236.136
8 11494 0.60% 10259 0.74% 132101 0.58% 419 0.37% 84.81.30.125
9 9886 0.51% 6946 0.50% 92308 0.40% 397 0.35% 86.94.42.228
10 9680 0.50% 4648 0.34% 86497 0.38% 302 0.27% 80.57.228.7
11 9534 0.49% 631 0.05% 27176 0.12% 93 0.08% 84.83.176.178
12 9202 0.48% 2753 0.20% 66088 0.29% 160 0.14% 72.232.48.117
13 8548 0.44% 1814 0.13% 40638 0.18% 303 0.27% 82.168.203.171
14 8498 0.44% 8498 0.61% 96176 0.42% 369 0.33% 84.244.132.70
15 7695 0.40% 611 0.04% 22503 0.10% 161 0.14% 84.197.1.7
16 7220 0.37% 4297 0.31% 73959 0.32% 135 0.12% 86.87.196.127
17 6937 0.36% 3344 0.24% 59547 0.26% 222 0.20% 212.127.214.177
18 6577 0.34% 5710 0.41% 70153 0.31% 250 0.22% 83.86.137.28
19 6478 0.34% 450 0.03% 20513 0.09% 121 0.11% 80.60.17.160
20 6173 0.32% 1882 0.14% 34857 0.15% 88 0.08% 145.58.176.20
21 5983 0.31% 1187 0.09% 32445 0.14% 179 0.16% 62.195.189.65
22 5884 0.31% 4038 0.29% 48606 0.21% 220 0.20% 81.69.224.210
23 5760 0.30% 4674 0.34% 62667 0.27% 242 0.22% 77.250.219.127
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24 5634 0.29% 1947 0.14% 44766 0.20% 186 0.17% 84.105.226.132
25 5524 0.29% 3173 0.23% 105171 0.46% 195 0.17% 86.91.208.181
26 5457 0.28% 1079 0.08% 67951 0.30% 137 0.12% 86.88.16.87
27 5203 0.27% 2864 0.21% 54608 0.24% 185 0.17% 80.101.185.132
28 4973 0.26% 2601 0.19% 54065 0.24% 281 0.25% 194.109.160.249
29 4840 0.25% 1183 0.09% 30668 0.13% 148 0.13% 86.91.138.160
30 4795 0.25% 728 0.05% 29141 0.13% 152 0.14% 81.18.10.60

Top 10 of 21903 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 21103 1.09% 14471 1.04% 623064 2.72% 73 0.07% 66.249.65.111
2 39500 2.05% 39500 2.85% 584631 2.56% 3 0.00% 82.94.216.199
3 17720 0.92% 9028 0.65% 333578 1.46% 571 0.51% 80.101.50.41
4 26586 1.38% 5357 0.39% 220756 0.97% 432 0.39% 80.57.199.139
5 17393 0.90% 10738 0.77% 184369 0.81% 477 0.43% 94.215.73.21
6 14679 0.76% 13276 0.96% 168088 0.73% 439 0.39% 195.241.125.1
7 3741 0.19% 3022 0.22% 141571 0.62% 5 0.00% 74.6.18.249
8 11494 0.60% 10259 0.74% 132101 0.58% 419 0.37% 84.81.30.125
9 3195 0.17% 2581 0.19% 111727 0.49% 8 0.01% 74.6.18.218
10 13942 0.72% 6393 0.46% 111281 0.49% 424 0.38% 82.168.236.136

Top 30 of 3325 Total Referrers

# Hits Referrer

1 842359 43.69% www.klokkenluideronline.nl/
2 277601 14.40% - (Direct Request)
3 53055 2.75% klokkenluideronline.nl/
4 50014 2.59% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
5 32827 1.70% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1441/de-demmink-namenlijst-van-zembla-en-can.html
6 31390 1.63% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
7 29809 1.55% www.klokkenluideronline.nl/index.php
8 26202 1.36% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1410/demmink-heeft-het-zelf-toegegeven.html
9 18246 0.95% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
10 16919 0.88% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html
11 15515 0.80% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1376/advocaat-van-frank-l-valt-dood-van-fiets.html
12 14663 0.76% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1437/links-kan-niet-haatzaaien-alleen-rechts.html
13 13076 0.68% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1411/zembla-journalist-werkt-voor-joris-demmink.html
14 13045 0.68% www.klokkenluideronline.nl
15 12213 0.63% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1399/brinkman-bedreigt-sekstoerisme-rechterlijke-macht.html
16 12001 0.62% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html
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17 11013 0.57% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1370/jan-peter-balkenende-en-de-geur-van-corruptie.html
18 10107 0.52% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1397/breaking-zembla-op-11-jan-over-demmink.html
19 9968 0.52% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1444/joepie-uw-webmaster-wordt-100-taboe.html
20 9677 0.50% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1454/een-ware-wiki-war-rond-joris-demmink.html
21 8920 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1465/ernst-louwens-is-de-dader-godverdomme.html
22 8818 0.46% www.google.nl/search
23 8802 0.46% www.klokkenluideronline.nl/feed
24 8194 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1402/breaking-frank-leenders-begint-hyves.html
25 7118 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1449/frank-leenders-demmink-stond-op-neuken.html
26 6826 0.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1406/nos-weigert-demmink-materiaal-af-te-staan.html
27 6665 0.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1381/demmink-2-deel-7-onderzoek-te-pijnlijk.html
28 6614 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1456/kamervragen-pvv-over-zaak-demmink.html
29 6130 0.32% www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
30 6000 0.31% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1404/justitie-wikipedia-en-zembla.html

Top 20 of 724 Total Search Strings

# Hits Search String

1 292 16.86% klokkenluider
2 221 12.76% klokkenluideronline.nl
3 72 4.16% klokkenluideronline
4 35 2.02% www.klokkenluideronline.nl
5 32 1.85% klokkenluiders
6 30 1.73% klokkenluidersonline
7 29 1.67% micha kat
8 26 1.50% klokkenluider online
9 19 1.10% joris demmink
10 16 0.92% tilmant
11 15 0.87% demmink
12 10 0.58% maurice lippens
13 9 0.52% sjuul paradijs
14 8 0.46% klokkeluider online
15 8 0.46% klokkenluider.nl
16 8 0.46% wouter bos
17 7 0.40% ben knapen
18 7 0.40% buscadordelaverdad site:klokkenluideronline.nl
19 7 0.40% hans holthuis
20 7 0.40% jaap winter

Top 15 of 1884 Total User Agents
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# Hits User Agent

1 246545 12.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 205081 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 180914 9.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.5) Geck
4 92544 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
5 84014 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
6 80127 4.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.5) Geck
7 66508 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 63184 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 55281 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
10 45918 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.5) G
11 43063 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 39502 2.05% Wget/1.10.2
13 31632 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
14 20562 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 18432 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2

Usage by Location for January 2009

Top 30 of 79 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 1371362 71.12% 982150 70.88% 15237753 66.62% Netherlands
2 311243 16.14% 225282 16.26% 3481636 15.22% Unresolved/Unknown
3 96767 5.02% 69265 5.00% 2365348 10.34% United States
4 47080 2.44% 32095 2.32% 473111 2.07% Belgium
5 20960 1.09% 14092 1.02% 270657 1.18% Germany
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6 12526 0.65% 9877 0.71% 164782 0.72% Great Britain (UK)
7 10675 0.55% 8162 0.59% 131913 0.58% Spain
8 7596 0.39% 5486 0.40% 81008 0.35% France
9 5934 0.31% 5748 0.41% 88569 0.39% Bulgaria
10 5876 0.30% 4798 0.35% 69651 0.30% Europe Region
11 4801 0.25% 3310 0.24% 53065 0.23% Switzerland
12 4376 0.23% 2129 0.15% 42626 0.19% Singapore
13 4272 0.22% 3644 0.26% 80514 0.35% Sweden
14 2747 0.14% 2237 0.16% 18765 0.08% United Arab Emirates
15 1839 0.10% 1678 0.12% 38912 0.17% China
16 1713 0.09% 1287 0.09% 19021 0.08% Italy
17 1589 0.08% 1082 0.08% 19378 0.08% Thailand
18 1359 0.07% 953 0.07% 15472 0.07% Israel
19 1272 0.07% 1122 0.08% 16102 0.07% Turkey
20 1165 0.06% 893 0.06% 13369 0.06% Denmark
21 1138 0.06% 832 0.06% 14416 0.06% Canada
22 1109 0.06% 739 0.05% 10342 0.05% New Zealand
23 1062 0.06% 716 0.05% 15060 0.07% Portugal
24 870 0.05% 711 0.05% 11241 0.05% Austria
25 754 0.04% 694 0.05% 10213 0.04% Finland
26 694 0.04% 614 0.04% 8713 0.04% Aruba
27 686 0.04% 669 0.05% 8700 0.04% Czech Republic
28 652 0.03% 504 0.04% 11016 0.05% Poland
29 587 0.03% 174 0.01% 3230 0.01% Peru
30 558 0.03% 522 0.04% 9503 0.04% Norway

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: December 2008 
Generated 01-Jan-2009 01:15 CET 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for December 2008

Total Hits 1568328
Total Files 1177426
Total Pages 531608
Total Visits 100310
Total KBytes 20090879

Total Unique Sites 21732
Total Unique URLs 2979
Total Unique Referrers 3074
Total Unique User Agents 1940

. Avg Max 

Hits per Hour 2107 6876
Hits per Day 50591 81082
Files per Day 37981 63314
Pages per Day 17148 29127
Visits per Day 3235 4969
KBytes per Day 648093 1141834

Hits by Response Code

Code 200 - OK 1177426
Code 206 - Partial Content 133
Code 301 - Moved Permanently 54
Code 302 - Found 9596
Code 304 - Not Modified 332805
Code 403 - Forbidden 47
Code 404 - Not Found 48229
Code 405 - Method Not Allowed 28
Code 500 - Internal Server Error 10
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Daily usage for December 2008

Daily Statistics for December 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 53097 3.39% 39434 3.35% 17871 3.36% 3482 3.47% 1814 8.35% 776042 3.86%

2 55998 3.57% 41097 3.49% 20847 3.92% 3389 3.38% 1785 8.21% 854271 4.25%

3 56837 3.62% 41746 3.55% 19951 3.75% 3648 3.64% 1804 8.30% 857848 4.27%

4 81082 5.17% 63314 5.38% 29127 5.48% 4969 4.95% 2716 12.50% 1141834 5.68%

5 54477 3.47% 39373 3.34% 17981 3.38% 3477 3.47% 1948 8.96% 804795 4.01%

6 51601 3.29% 38111 3.24% 19461 3.66% 3037 3.03% 1633 7.51% 769047 3.83%

7 43025 2.74% 32240 2.74% 14718 2.77% 2902 2.89% 1565 7.20% 668245 3.33%

8 63598 4.06% 48835 4.15% 20432 3.84% 3952 3.94% 3201 14.73% 920789 4.58%

9 53372 3.40% 40163 3.41% 17744 3.34% 3302 3.29% 1567 7.21% 643688 3.20%

10 48928 3.12% 35434 3.01% 15788 2.97% 3279 3.27% 1485 6.83% 589550 2.93%

11 46923 2.99% 35120 2.98% 15733 2.96% 3169 3.16% 1459 6.71% 586911 2.92%

12 48253 3.08% 36353 3.09% 16544 3.11% 3293 3.28% 1439 6.62% 595854 2.97%

13 44883 2.86% 34817 2.96% 15069 2.83% 2966 2.96% 1448 6.66% 544102 2.71%

14 52078 3.32% 41323 3.51% 17890 3.37% 3250 3.24% 1602 7.37% 652879 3.25%

15 61244 3.91% 46706 3.97% 20181 3.80% 3761 3.75% 1778 8.18% 726782 3.62%

16 63655 4.06% 47139 4.00% 21255 4.00% 3938 3.93% 1697 7.81% 789874 3.93%

17 63692 4.06% 47383 4.02% 18682 3.51% 3620 3.61% 1709 7.86% 736062 3.66%
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18 52775 3.37% 37433 3.18% 16516 3.11% 3504 3.49% 1560 7.18% 610329 3.04%

19 55358 3.53% 41247 3.50% 17862 3.36% 3581 3.57% 1586 7.30% 631785 3.14%

20 65642 4.19% 51436 4.37% 22389 4.21% 4050 4.04% 2121 9.76% 753444 3.75%

21 42503 2.71% 31770 2.70% 14411 2.71% 2910 2.90% 1233 5.67% 518575 2.58%

22 44765 2.85% 32974 2.80% 14313 2.69% 2974 2.96% 1288 5.93% 527696 2.63%

23 43650 2.78% 32213 2.74% 14384 2.71% 2930 2.92% 1286 5.92% 518611 2.58%

24 38644 2.46% 28969 2.46% 13373 2.52% 2716 2.71% 1186 5.46% 469530 2.34%

25 29699 1.89% 22523 1.91% 11637 2.19% 2172 2.17% 976 4.49% 384058 1.91%

26 30615 1.95% 22978 1.95% 11327 2.13% 2225 2.22% 1060 4.88% 374163 1.86%

27 33833 2.16% 25775 2.19% 12121 2.28% 2390 2.38% 1137 5.23% 404693 2.01%

28 39218 2.50% 30320 2.58% 13817 2.60% 2576 2.57% 1159 5.33% 476224 2.37%

29 49425 3.15% 37881 3.22% 16781 3.16% 3119 3.11% 1444 6.64% 583434 2.90%

30 48260 3.08% 35755 3.04% 16112 3.03% 2993 2.98% 1398 6.43% 564207 2.81%

31 51198 3.26% 37564 3.19% 17291 3.25% 3061 3.05% 1401 6.45% 615558 3.06%

Hourly usage for December 2008

Hourly Statistics for December 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1677 51999 3.32% 1240 38444 3.27% 581 18023 3.39% 21551 668094 3.33%

1 1116 34596 2.21% 847 26260 2.23% 447 13869 2.61% 16089 498762 2.48%

2 744 23079 1.47% 586 18166 1.54% 340 10558 1.99% 11863 367739 1.83%

3 512 15881 1.01% 396 12276 1.04% 268 8310 1.56% 8894 275699 1.37%

4 443 13734 0.88% 344 10673 0.91% 248 7707 1.45% 8074 250299 1.25%

5 426 13213 0.84% 334 10361 0.88% 242 7523 1.42% 7960 246758 1.23%

6 546 16951 1.08% 416 12902 1.10% 271 8420 1.58% 9288 287939 1.43%
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7 806 25002 1.59% 607 18819 1.60% 328 10198 1.92% 11716 363205 1.81%

8 1347 41778 2.66% 950 29480 2.50% 468 14538 2.73% 17476 541763 2.70%

9 2512 77880 4.97% 1812 56196 4.77% 783 24292 4.57% 30461 944290 4.70%

10 2859 88658 5.65% 2145 66511 5.65% 928 28786 5.41% 35331 1095265 5.45%

11 3220 99844 6.37% 2391 74126 6.30% 1013 31405 5.91% 38892 1205663 6.00%

12 3149 97634 6.23% 2342 72630 6.17% 1013 31432 5.91% 38228 1185064 5.90%

13 3213 99610 6.35% 2470 76581 6.50% 1052 32641 6.14% 40559 1257342 6.26%

14 2950 91478 5.83% 2184 67704 5.75% 981 30411 5.72% 36619 1135191 5.65%

15 2908 90148 5.75% 2200 68226 5.79% 941 29198 5.49% 36956 1145625 5.70%

16 3146 97536 6.22% 2378 73741 6.26% 1023 31742 5.97% 39999 1239982 6.17%

17 3037 94159 6.00% 2288 70948 6.03% 1003 31120 5.85% 37940 1176126 5.85%

18 2703 83813 5.34% 2019 62600 5.32% 893 27689 5.21% 34048 1055502 5.25%

19 2824 87567 5.58% 2117 65641 5.57% 932 28918 5.44% 35666 1105657 5.50%

20 2750 85256 5.44% 2048 63512 5.39% 885 27437 5.16% 33707 1044923 5.20%

21 2787 86424 5.51% 2134 66184 5.62% 894 27739 5.22% 34601 1072619 5.34%

22 2599 80571 5.14% 1993 61785 5.25% 844 26176 4.92% 32960 1021749 5.09%

23 2307 71517 4.56% 1730 53660 4.56% 757 23476 4.42% 29214 905622 4.51%

Top 30 of 2979 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 51282 3.27% 79201 0.39% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 50998 3.25% 101575 0.51% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

3 50977 3.25% 592510 2.95% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

4 50817 3.24% 21383 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 48246 3.08% 2743952 13.66% /

6 40726 2.60% 602777 3.00% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

7 34680 2.21% 2402590 11.96% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 34437 2.20% 1271562 6.33% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

9 34334 2.19% 348753 1.74% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 34331 2.19% 105794 0.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

11 34268 2.19% 105365 0.52% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

12 34258 2.18% 129720 0.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

13 34233 2.18% 142360 0.71% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

14 29806 1.90% 176964 0.88% /feed

15 25188 1.61% 21852 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

16 13784 0.88% 20146 0.10% /wp-content/uploads/2008/12/pizoetermeer.jpeg

17 13641 0.87% 30446 0.15% /wp-content/uploads/2008/12/bijlmerramp.jpeg
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18 13446 0.86% 18162 0.09% /wp-content/uploads/2008/12/docters.jpeg

19 13188 0.84% 30132 0.15% /wp-content/uploads/2008/12/hirschballin2.jpeg

20 12673 0.81% 31639 0.16% /wp-content/uploads/2008/12/leterme.jpeg

21 12076 0.77% 26778 0.13% /wp-content/uploads/2008/12/sintkind.jpeg

22 9899 0.63% 23555 0.12% /wp-content/uploads/2008/12/dildo1.jpeg

23 9731 0.62% 1215909 6.05% /wp-content/uploads/2008/11/stickerjorisd.jpeg

24 9597 0.61% 19030 0.09% /wp-content/uploads/2008/12/hyves.jpeg

25 8764 0.56% 32452 0.16% /wp-content/uploads/2008/12/chauffeur.jpeg

26 8068 0.51% 25126 0.13% /wp-content/uploads/2008/12/demo.jpeg

27 7017 0.45% 27013 0.13% /feed/atom

28 6899 0.44% 13392 0.07% /wp-content/uploads/2008/11/vangijzel.jpeg

29 5989 0.38% 11922 0.06% /wp-login.php

30 5869 0.37% 17273 0.09% /wp-content/uploads/2008/11/watergate.jpeg

Top 10 of 2979 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 48246 3.08% 2743952 13.66% /

2 34680 2.21% 2402590 11.96% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 34437 2.20% 1271562 6.33% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 9731 0.62% 1215909 6.05% /wp-content/uploads/2008/11/stickerjorisd.jpeg

5 40726 2.60% 602777 3.00% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

6 50977 3.25% 592510 2.95% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

7 34334 2.19% 348753 1.74% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

8 3582 0.23% 206147 1.03% /artikel/1359/van-lidy-n-via-pieter-b-naar-joris-d.html

9 4108 0.26% 200270 1.00% /artikel/1308/code-rood-ballin-is-krankzinning-geworden.html

10 1774 0.11% 187486 0.93% /artikel/1340/de-zaak-demmink-maatschappelijk-geduid.html

Top 10 of 1436 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 48246 3.08% 34974 36.63% /

2 34680 2.21% 19776 20.71% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 29806 1.90% 12512 13.10% /feed

4 7017 0.45% 3646 3.82% /feed/atom

5 4108 0.26% 1747 1.83% /artikel/1308/code-rood-ballin-is-krankzinning-geworden.html

6 2595 0.17% 948 0.99% /comments/feed
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7 3582 0.23% 937 0.98% /artikel/1359/van-lidy-n-via-pieter-b-naar-joris-d.html

8 1279 0.08% 572 0.60% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

9 2444 0.16% 385 0.40% /artikel/1307/ballin-over-demmink-zaak-u-moet-ophouden.html

10 5989 0.38% 377 0.39% /wp-login.php

Top 10 of 1433 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 25188 1.61% 16645 17.18% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 48246 3.08% 13673 14.11% /

3 29806 1.90% 12805 13.22% /feed

4 34268 2.19% 12625 13.03% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

5 7017 0.45% 4039 4.17% /feed/atom

6 34680 2.21% 3889 4.01% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 34437 2.20% 3724 3.84% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 34334 2.19% 1238 1.28% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 34331 2.19% 1188 1.23% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 2595 0.17% 946 0.98% /comments/feed

Top 30 of 21732 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 40719 2.60% 40719 3.46% 602673 3.00% 1 0.00% 82.94.216.199
2 14400 0.92% 9395 0.80% 535389 2.66% 120 0.12% 66.249.65.111
3 14025 0.89% 12072 1.03% 173845 0.87% 517 0.52% 84.81.30.125
4 13761 0.88% 2553 0.22% 97998 0.49% 299 0.30% 80.57.199.139
5 11044 0.70% 5882 0.50% 101921 0.51% 359 0.36% 82.168.236.136
6 8580 0.55% 7530 0.64% 102785 0.51% 384 0.38% 83.86.137.28
7 8370 0.53% 6627 0.56% 79930 0.40% 404 0.40% 94.215.73.21
8 7917 0.50% 6746 0.57% 100440 0.50% 283 0.28% 82.204.100.147
9 7618 0.49% 565 0.05% 23795 0.12% 145 0.14% 80.60.17.160
10 7133 0.45% 1633 0.14% 41056 0.20% 247 0.25% 62.195.189.65
11 6356 0.41% 6356 0.54% 71262 0.35% 442 0.44% 84.244.132.70
12 6036 0.38% 2388 0.20% 43113 0.21% 221 0.22% 77.250.169.66
13 5929 0.38% 363 0.03% 15527 0.08% 95 0.09% 84.83.176.178
14 5460 0.35% 5263 0.45% 78682 0.39% 200 0.20% 217.122.203.220
15 5033 0.32% 3805 0.32% 49479 0.25% 214 0.21% 81.69.224.210
16 4854 0.31% 3400 0.29% 54472 0.27% 203 0.20% 86.94.42.228
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17 4163 0.27% 2971 0.25% 74248 0.37% 151 0.15% 62.45.194.141
18 4149 0.26% 3374 0.29% 50313 0.25% 106 0.11% 86.87.196.127
19 3953 0.25% 3861 0.33% 50539 0.25% 184 0.18% 80.101.121.162
20 3916 0.25% 3511 0.30% 47097 0.23% 186 0.19% 77.250.219.127
21 3813 0.24% 607 0.05% 23068 0.11% 175 0.17% 77.160.145.175
22 3797 0.24% 2586 0.22% 158794 0.79% 166 0.17% 80.101.50.41
23 3711 0.24% 2992 0.25% 76019 0.38% 247 0.25% 80.57.228.7
24 3673 0.23% 2795 0.24% 40070 0.20% 145 0.14% 145.222.138.134
25 3604 0.23% 1267 0.11% 20372 0.10% 160 0.16% 84.30.46.185
26 3564 0.23% 2766 0.23% 49610 0.25% 1 0.00% 66.90.73.188
27 3533 0.23% 1946 0.17% 26441 0.13% 166 0.17% 82.210.112.138
28 3408 0.22% 562 0.05% 20728 0.10% 142 0.14% 81.18.10.60
29 3370 0.21% 1936 0.16% 48274 0.24% 122 0.12% 80.61.146.83
30 3340 0.21% 2245 0.19% 85004 0.42% 17 0.02% 66.249.70.57

Top 10 of 21732 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 40719 2.60% 40719 3.46% 602673 3.00% 1 0.00% 82.94.216.199
2 14400 0.92% 9395 0.80% 535389 2.66% 120 0.12% 66.249.65.111
3 14025 0.89% 12072 1.03% 173845 0.87% 517 0.52% 84.81.30.125
4 3797 0.24% 2586 0.22% 158794 0.79% 166 0.17% 80.101.50.41
5 8580 0.55% 7530 0.64% 102785 0.51% 384 0.38% 83.86.137.28
6 11044 0.70% 5882 0.50% 101921 0.51% 359 0.36% 82.168.236.136
7 7917 0.50% 6746 0.57% 100440 0.50% 283 0.28% 82.204.100.147
8 13761 0.88% 2553 0.22% 97998 0.49% 299 0.30% 80.57.199.139
9 3340 0.21% 2245 0.19% 85004 0.42% 17 0.02% 66.249.70.57

10 8370 0.53% 6627 0.56% 79930 0.40% 404 0.40% 94.215.73.21

Top 30 of 3074 Total Referrers

# Hits Referrer

1 675868 43.09% www.klokkenluideronline.nl/
2 257960 16.45% - (Direct Request)
3 42366 2.70% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
4 40928 2.61% klokkenluideronline.nl/
5 39403 2.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1308/code-rood-ballin-is-krankzinning-geworden.html
6 28494 1.82% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
7 26520 1.69% www.klokkenluideronline.nl/index.php
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8 23964 1.53% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1359/van-lidy-n-via-pieter-b-naar-joris-d.html
9 19018 1.21% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1340/de-zaak-demmink-maatschappelijk-geduid.html
10 12704 0.81% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
11 12412 0.79% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1320/hij-is-met-een-kunstlul-gepenetreerd.html
12 10869 0.69% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1312/fortis-advocaat-van-jd-kantoor-in-opspraak.html
13 10399 0.66% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1365/een-joodse-samenzwering-bij-pcm.html
14 9630 0.61% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1307/ballin-over-demmink-zaak-u-moet-ophouden.html
15 9424 0.60% www.klokkenluideronline.nl
16 7979 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1370/jan-peter-balkenende-en-de-geur-van-corruptie.html
17 7892 0.50% www.google.nl/search
18 7801 0.50% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1335/vele-belangrijke-mensen-in-zaak-demmink.html
19 7428 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1332/bericht-van-de-sp-wereldverbeteraars.html
20 7039 0.45% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1330/lidy-bedankt-pedo-netwerk-breidt-zich-uit.html
21 7019 0.45% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1305/webmaster-tegengehouden-bij-baybasin-bezoek.html
22 6930 0.44% www.klokkenluideronline.nl/feed
23 6888 0.44% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1324/demmink-en-een-spoor-van-doden.html
24 6340 0.40% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1376/advocaat-van-frank-l-valt-dood-van-fiets.html
25 5866 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1338/docters-we-zien-elkaar-wel-bij-de-rechter.html
26 5746 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/444/geachte-joris-demmink-werk-aan-de-winkel.html
27 5309 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1284/lidy-nicolasen-doet-alsof-ze-gek-is.html
28 5149 0.33% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1328/verheviging-demmink-campagne.html
29 4517 0.29% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1310/de-wereld-van-jd-sinterklaas-avond.html
30 4420 0.28% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1360/in-goed-gezelschap-dit-zijn-de-media.html

Top 20 of 598 Total Search Strings

# Hits Search String

1 284 18.07% klokkenluider
2 139 8.84% klokkenluideronline.nl
3 80 5.09% klokkenluider online
4 67 4.26% klokkenluideronline
5 36 2.29% klokkenluiders
6 34 2.16% klokkenluidersonline
7 33 2.10% joris demmink
8 31 1.97% micha kat
9 30 1.91% www.klokkenluideronline.nl
10 28 1.78% label:skip
11 25 1.59% maurice lippens
12 18 1.15% www.michelkraay.nl
13 15 0.95% klokkenluider.nl
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14 12 0.76% lippens
15 10 0.64% rijkman groenink
16 9 0.57% wouter bos
17 8 0.51% sjuul paradijs
18 7 0.45% tilmant
19 6 0.38% ben knapen
20 6 0.38% cees hakstege

Top 15 of 1940 Total User Agents

# Hits User Agent

1 222230 14.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 202054 12.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 105886 6.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.4) Geck
4 79750 5.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
5 57416 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 56252 3.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.5) Geck
7 48375 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 40723 2.60% Wget/1.10.2
9 38944 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 36876 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.4) Geck
11 22489 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 21844 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) G
13 19718 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.5) Geck
14 19700 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
15 18973 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
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Usage by Location for December 2008

Top 30 of 81 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 1093562 69.73% 822040 69.82% 12916384 64.29% Netherlands
2 250479 15.97% 184096 15.64% 2995854 14.91% Unresolved/Unknown
3 90606 5.78% 68241 5.80% 2492061 12.40% United States
4 47471 3.03% 34952 2.97% 510907 2.54% Belgium
5 15046 0.96% 11403 0.97% 189968 0.95% Germany
6 12298 0.78% 9863 0.84% 178340 0.89% Great Britain (UK)
7 8760 0.56% 7540 0.64% 122576 0.61% Spain
8 8201 0.52% 7386 0.63% 107151 0.53% Bulgaria
9 6892 0.44% 4919 0.42% 81128 0.40% France
10 4909 0.31% 3842 0.33% 59546 0.30% Europe Region
11 3998 0.25% 3103 0.26% 73061 0.36% Switzerland
12 3612 0.23% 1626 0.14% 33365 0.17% Singapore
13 2725 0.17% 2575 0.22% 41447 0.21% Poland
14 1975 0.13% 1308 0.11% 26071 0.13% Thailand
15 1669 0.11% 1203 0.10% 31637 0.16% Canada
16 1557 0.10% 1435 0.12% 28064 0.14% Sweden
17 1356 0.09% 773 0.07% 14299 0.07% Israel
18 1145 0.07% 867 0.07% 12459 0.06% Italy
19 1090 0.07% 739 0.06% 12967 0.06% Portugal
20 1021 0.07% 955 0.08% 11791 0.06% Czech Republic
21 884 0.06% 836 0.07% 11715 0.06% Luxembourg
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22 792 0.05% 530 0.05% 7490 0.04% New Zealand
23 753 0.05% 670 0.06% 11182 0.06% Finland
24 673 0.04% 607 0.05% 14613 0.07% China
25 590 0.04% 500 0.04% 8890 0.04% Turkey
26 556 0.04% 494 0.04% 9085 0.05% Aruba
27 487 0.03% 430 0.04% 5632 0.03% Denmark
28 486 0.03% 478 0.04% 7782 0.04% Satellite Provider
29 465 0.03% 448 0.04% 5795 0.03% Austria
30 387 0.02% 355 0.03% 4422 0.02% Norway

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: November 2008 
Generated 01-Dec-2008 01:15 CET 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for November 2008

Total Hits 1744971
Total Files 1304245
Total Pages 605942
Total Visits 106053
Total KBytes 30963986

Total Unique Sites 24547
Total Unique URLs 2987
Total Unique Referrers 3136
Total Unique User Agents 1968

. Avg Max 

Hits per Hour 2423 6964
Hits per Day 58165 87840
Files per Day 43474 64936
Pages per Day 20198 28330
Visits per Day 3535 4827
KBytes per Day 1032133 2852396

Hits by Response Code

Code 200 - OK 1304245
Code 206 - Partial Content 478
Code 301 - Moved Permanently 46
Code 302 - Found 8725
Code 304 - Not Modified 377639
Code 403 - Forbidden 23
Code 404 - Not Found 53806
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 500 - Internal Server Error 5
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Daily usage for November 2008

Daily Statistics for November 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 37277 2.14% 28580 2.19% 13147 2.17% 2319 2.19% 1275 5.19% 491716 1.59%

2 41625 2.39% 31515 2.42% 14389 2.37% 2418 2.28% 1342 5.47% 537849 1.74%

3 49571 2.84% 37288 2.86% 17133 2.83% 3092 2.92% 1498 6.10% 618251 2.00%

4 48969 2.81% 37032 2.84% 17245 2.85% 3199 3.02% 1630 6.64% 608121 1.96%

5 54735 3.14% 39845 3.06% 18516 3.06% 3400 3.21% 1709 6.96% 646891 2.09%

6 57759 3.31% 43912 3.37% 20942 3.46% 3591 3.39% 1951 7.95% 738018 2.38%

7 53458 3.06% 39566 3.03% 19766 3.26% 3270 3.08% 1694 6.90% 618110 2.00%

8 39122 2.24% 29675 2.28% 14466 2.39% 2477 2.34% 1272 5.18% 444545 1.44%

9 49282 2.82% 37932 2.91% 17657 2.91% 2937 2.77% 1489 6.07% 553067 1.79%

10 73775 4.23% 57031 4.37% 26056 4.30% 4258 4.01% 2164 8.82% 838177 2.71%

11 55110 3.16% 41660 3.19% 18915 3.12% 3399 3.21% 1652 6.73% 623959 2.02%

12 53304 3.05% 40199 3.08% 18392 3.04% 3347 3.16% 1726 7.03% 593702 1.92%

13 58258 3.34% 42822 3.28% 21163 3.49% 3404 3.21% 1817 7.40% 637412 2.06%

14 76290 4.37% 59425 4.56% 26903 4.44% 4653 4.39% 2193 8.93% 872944 2.82%

15 52911 3.03% 40853 3.13% 20926 3.45% 3425 3.23% 1691 6.89% 645586 2.08%

16 59838 3.43% 44796 3.43% 22306 3.68% 3583 3.38% 2088 8.51% 1474302 4.76%

17 61584 3.53% 46379 3.56% 22212 3.67% 4026 3.80% 2102 8.56% 2852396 9.21%
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18 64695 3.71% 46788 3.59% 22514 3.72% 4113 3.88% 1922 7.83% 2448866 7.91%

19 75573 4.33% 55214 4.23% 25241 4.17% 4297 4.05% 2153 8.77% 2492406 8.05%

20 80575 4.62% 61077 4.68% 25583 4.22% 4638 4.37% 2503 10.20% 2553290 8.25%

21 68339 3.92% 49004 3.76% 22535 3.72% 3789 3.57% 1865 7.60% 2236631 7.22%

22 54966 3.15% 40720 3.12% 19866 3.28% 3085 2.91% 1442 5.87% 1494678 4.83%

23 69163 3.96% 52938 4.06% 24441 4.03% 3905 3.68% 1924 7.84% 843028 2.72%

24 87840 5.03% 64936 4.98% 28330 4.68% 4827 4.55% 2689 10.95% 1048128 3.38%

25 67399 3.86% 48487 3.72% 21946 3.62% 3987 3.76% 2004 8.16% 813005 2.63%

26 58040 3.33% 41151 3.16% 18321 3.02% 3755 3.54% 1761 7.17% 652884 2.11%

27 55600 3.19% 41073 3.15% 18560 3.06% 3687 3.48% 1602 6.53% 633680 2.05%

28 48655 2.79% 35251 2.70% 16690 2.75% 3349 3.16% 1495 6.09% 553543 1.79%

29 44270 2.54% 33784 2.59% 15628 2.58% 3091 2.91% 1582 6.44% 704746 2.28%

30 46988 2.69% 35312 2.71% 16153 2.67% 3117 2.94% 1584 6.45% 694055 2.24%

Hourly usage for November 2008

Hourly Statistics for November 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1902 57088 3.27% 1433 43011 3.30% 700 21006 3.47% 34836 1045072 3.38%

1 1204 36125 2.07% 920 27622 2.12% 494 14849 2.45% 21474 644225 2.08%

2 713 21411 1.23% 551 16547 1.27% 321 9645 1.59% 13462 403855 1.30%

3 504 15136 0.87% 387 11621 0.89% 272 8165 1.35% 10261 307822 0.99%

4 424 12728 0.73% 340 10208 0.78% 240 7201 1.19% 8707 261214 0.84%

5 450 13522 0.77% 354 10621 0.81% 240 7209 1.19% 10144 304313 0.98%

6 581 17446 1.00% 445 13363 1.02% 269 8088 1.33% 11347 340424 1.10%

7 955 28678 1.64% 713 21396 1.64% 374 11228 1.85% 18003 540104 1.74%

8 1808 54249 3.11% 1309 39279 3.01% 616 18498 3.05% 31906 957182 3.09%
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9 2724 81724 4.68% 1951 58542 4.49% 907 27224 4.49% 46703 1401100 4.52%

10 3359 100792 5.78% 2484 74543 5.72% 1129 33892 5.59% 57553 1726577 5.58%

11 3491 104744 6.00% 2603 78099 5.99% 1161 34841 5.75% 60635 1819051 5.87%

12 3545 106361 6.10% 2639 79174 6.07% 1186 35592 5.87% 61729 1851864 5.98%

13 3617 108537 6.22% 2699 80982 6.21% 1220 36603 6.04% 62891 1886733 6.09%

14 3475 104253 5.97% 2622 78685 6.03% 1187 35612 5.88% 60430 1812898 5.85%

15 3463 103913 5.95% 2591 77733 5.96% 1151 34559 5.70% 57816 1734468 5.60%

16 3632 108980 6.25% 2744 82323 6.31% 1228 36859 6.08% 63577 1907316 6.16%

17 3647 109415 6.27% 2729 81875 6.28% 1216 36497 6.02% 64070 1922109 6.21%

18 3099 92993 5.33% 2335 70073 5.37% 1060 31820 5.25% 51336 1540068 4.97%

19 3268 98040 5.62% 2416 72502 5.56% 1083 32510 5.37% 57697 1730905 5.59%

20 3327 99839 5.72% 2453 73602 5.64% 1085 32569 5.37% 61276 1838270 5.94%

21 3302 99081 5.68% 2501 75033 5.75% 1106 33183 5.48% 61366 1840991 5.95%

22 3009 90299 5.17% 2263 67911 5.21% 1023 30693 5.07% 57370 1721087 5.56%

23 2653 79617 4.56% 1983 59500 4.56% 919 27599 4.55% 47545 1426340 4.61%

Top 30 of 2987 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 58371 3.35% 88213 0.28% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 58052 3.33% 113158 0.37% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

3 57957 3.32% 659593 2.13% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

4 57734 3.31% 23808 0.08% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 50060 2.87% 2710392 8.75% /

6 44787 2.57% 337205 1.09% /feed

7 39679 2.27% 587253 1.90% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

8 39374 2.26% 2730616 8.82% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

9 39180 2.25% 1446360 4.67% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

10 39110 2.24% 120470 0.39% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

11 39094 2.24% 396938 1.28% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

12 39034 2.24% 162266 0.52% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

13 39033 2.24% 119966 0.39% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

14 38997 2.23% 147603 0.48% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

15 29875 1.71% 25915 0.08% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

16 10722 0.61% 18774 0.06% /wp-content/uploads/2008/11/nawijn.jpeg

17 10096 0.58% 24539 0.08% /wp-content/uploads/2008/11/kinderopvang.jpeg

18 8878 0.51% 26359 0.09% /wp-content/uploads/2008/11/chinees.jpeg

19 8557 0.49% 12932 0.04% /wp-content/uploads/2008/11/pauw.jpeg
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20 8443 0.48% 20857 0.07% /wp-content/uploads/2008/11/justitie.jpeg

21 8368 0.48% 17449 0.06% /wp-content/uploads/2008/11/hackers.jpeg

22 8221 0.47% 10719 0.03% /wp-content/uploads/2008/11/funx.jpeg

23 8219 0.47% 17340 0.06% /wp-content/uploads/2008/11/hirschballin2.jpeg

24 8212 0.47% 11781 0.04% /wp-content/uploads/2008/11/laroes.jpeg

25 8098 0.46% 16937 0.05% /wp-content/uploads/2008/11/plantsoen.jpeg

26 7765 0.44% 22670 0.07% /wp-content/uploads/2008/11/watergate.jpeg

27 7698 0.44% 21094 0.07% /wp-content/uploads/2008/11/sp.jpeg

28 7147 0.41% 29818 0.10% /feed/atom

29 7140 0.41% 17180 0.06% /wp-content/uploads/2008/11/drugskids.jpeg

30 6442 0.37% 15899 0.05% /wp-content/uploads/2008/10/wouterbos1.jpeg

Top 10 of 2987 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 39374 2.26% 2730616 8.82% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

2 50060 2.87% 2710392 8.75% /

3 39180 2.25% 1446360 4.67% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 57957 3.32% 659593 2.13% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

5 39679 2.27% 587253 1.90% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

6 39094 2.24% 396938 1.28% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

7 44787 2.57% 337205 1.09% /feed

8 2275 0.13% 321754 1.04% /wp-content/uploads/2008/11/stickerjorisd.jpeg

9 4019 0.23% 238447 0.77% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

10 39034 2.24% 162266 0.52% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

Top 10 of 1332 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 50060 2.87% 33853 33.68% /

2 39374 2.26% 21024 20.91% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 44787 2.57% 12416 12.35% /feed

4 7147 0.41% 3457 3.44% /feed/atom

5 4019 0.23% 2027 2.02% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

6 2563 0.15% 811 0.81% /artikel/1240/demmink-holloway-the-same-shit.html

7 2656 0.15% 732 0.73% /artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html

8 2423 0.14% 720 0.72% /comments/feed
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9 2153 0.12% 688 0.68% /artikel/1226/sp-trekt-de-handen-af-van-de-zaak-demmink.html

10 3065 0.18% 548 0.55% /feed/rss

Top 10 of 1377 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 29875 1.71% 18860 18.60% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 50060 2.87% 12443 12.27% /

3 44787 2.57% 12421 12.25% /feed

4 39033 2.24% 12072 11.91% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

5 39374 2.26% 4738 4.67% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

6 39180 2.25% 4169 4.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

7 7147 0.41% 3747 3.70% /feed/atom

8 39110 2.24% 1327 1.31% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

9 39094 2.24% 1282 1.26% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 38997 2.23% 1030 1.02% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

Top 30 of 24547 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 39672 2.27% 39672 3.04% 587149 1.90% 1 0.00% 82.94.216.199
2 22535 1.29% 22535 1.73% 244888 0.79% 370 0.35% 84.244.132.70
3 14930 0.86% 11779 0.90% 309024 1.00% 487 0.46% 82.204.100.14
4 12725 0.73% 8783 0.67% 321874 1.04% 86 0.08% 66.249.67.70
5 12403 0.71% 7934 0.61% 280230 0.91% 392 0.37% 84.81.30.125
6 11867 0.68% 2732 0.21% 98078 0.32% 223 0.21% 77.249.98.196
7 9309 0.53% 584 0.04% 24786 0.08% 125 0.12% 84.83.176.178
8 8521 0.49% 8282 0.64% 214288 0.69% 234 0.22% 217.122.203.220
9 8332 0.48% 1520 0.12% 41554 0.13% 251 0.24% 62.195.189.65
10 6864 0.39% 4358 0.33% 241992 0.78% 295 0.28% 67.195.37.186
11 6708 0.38% 542 0.04% 21064 0.07% 124 0.12% 80.60.17.160
12 6659 0.38% 4448 0.34% 222553 0.72% 49 0.05% 66.249.70.57
13 6569 0.38% 3163 0.24% 72543 0.23% 353 0.33% 194.109.22.148
14 6378 0.37% 4474 0.34% 107350 0.35% 249 0.23% 81.69.224.210
15 5536 0.32% 765 0.06% 28088 0.09% 135 0.13% 86.91.138.160
16 5433 0.31% 4859 0.37% 124856 0.40% 223 0.21% 86.94.42.228
17 4752 0.27% 2606 0.20% 59669 0.19% 370 0.35% 194.109.22.149
18 4676 0.27% 2423 0.19% 63522 0.21% 92 0.09% 148.177.129.211
19 4676 0.27% 3335 0.26% 117083 0.38% 212 0.20% 94.215.73.21
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20 4643 0.27% 3311 0.25% 87395 0.28% 167 0.16% 62.45.194.141
21 4508 0.26% 1827 0.14% 41805 0.14% 124 0.12% 77.249.43.103
22 4384 0.25% 1192 0.09% 39133 0.13% 165 0.16% 82.92.215.129
23 4298 0.25% 2217 0.17% 67928 0.22% 145 0.14% 80.61.146.83
24 4294 0.25% 2677 0.21% 53095 0.17% 116 0.11% 82.168.236.136
25 4029 0.23% 908 0.07% 32919 0.11% 198 0.19% 77.160.145.175
26 3968 0.23% 3811 0.29% 73735 0.24% 180 0.17% 80.101.121.162
27 3905 0.22% 3539 0.27% 102961 0.33% 205 0.19% 77.166.64.68
28 3836 0.22% 3187 0.24% 105782 0.34% 212 0.20% 80.57.228.7
29 3757 0.22% 2898 0.22% 90338 0.29% 153 0.14% 145.222.138.134
30 3708 0.21% 926 0.07% 54002 0.17% 102 0.10% 86.88.16.87

Top 10 of 24547 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 39672 2.27% 39672 3.04% 587149 1.90% 1 0.00% 82.94.216.199
2 12725 0.73% 8783 0.67% 321874 1.04% 86 0.08% 66.249.67.70
3 14930 0.86% 11779 0.90% 309024 1.00% 487 0.46% 82.204.100.14
4 12403 0.71% 7934 0.61% 280230 0.91% 392 0.37% 84.81.30.125
5 22535 1.29% 22535 1.73% 244888 0.79% 370 0.35% 84.244.132.70
6 6864 0.39% 4358 0.33% 241992 0.78% 295 0.28% 67.195.37.186
7 6659 0.38% 4448 0.34% 222553 0.72% 49 0.05% 66.249.70.57
8 8521 0.49% 8282 0.64% 214288 0.69% 234 0.22% 217.122.203.220
9 5433 0.31% 4859 0.37% 124856 0.40% 223 0.21% 86.94.42.228
10 4676 0.27% 3335 0.26% 117083 0.38% 212 0.20% 94.215.73.21

Top 30 of 3136 Total Referrers

# Hits Referrer

1 692975 39.71% www.klokkenluideronline.nl/
2 272602 15.62% - (Direct Request)
3 48699 2.79% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
4 46321 2.65% klokkenluideronline.nl/
5 44623 2.56% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
6 29475 1.69% www.klokkenluideronline.nl/index.php
7 27675 1.59% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
8 23581 1.35% www.klokkenluideronline.nl/feed
9 18246 1.05% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html
10 16750 0.96% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1226/sp-trekt-de-handen-af-van-de-zaak-demmink.html
11 15715 0.90% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1240/demmink-holloway-the-same-shit.html
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12 15128 0.87% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1272/uit-het-dossier-demmink-2-deel-2.html
13 13251 0.76% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1291/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5a.html
14 12584 0.72% www.klokkenluideronline.nl
15 10505 0.60% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1275/uit-het-dossier-demmink-2-deel-3.html
16 9525 0.55% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1235/antwoord-van-krista-van-velzen-sp.html
17 9502 0.54% www.google.nl/search
18 8903 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1247/joris-demmink-wordt-vervolgd-in-turkije.html
19 7774 0.45% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1243/is-daury-niet-daddy-5-febr-2008.html
20 7637 0.44% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1191/nout-wellink-the-great-destructor.html
21 7509 0.43% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1237/oproep-aan-peter-r-de-vries.html
22 7369 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1224/ook-nieuwe-fortis-topman-een-sado-pedofiel.html
23 6956 0.40% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1220/demmink-hyves-al-direct-geblokkeerd.html
24 6799 0.39% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1255/de-aangifte-tegen-demmink-2003-van-frank-l.html
25 6757 0.39% www.klokkenluideronline.nl/artikel/444/geachte-joris-demmink-werk-aan-de-winkel.html
26 6716 0.38% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1284/lidy-nicolasen-doet-alsof-ze-gek-is.html
27 6477 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/985/demmink-comments-op-geenstijl-na-curry-ontslag.html
28 6308 0.36% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html
29 6009 0.34% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
30 5930 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/563/edwin-de-roy-en-de-vastgoed-mafia.html

Top 20 of 703 Total Search Strings

# Hits Search String

1 252 13.92% klokkenluider
2 144 7.96% klokkenluideronline.nl
3 92 5.08% klokkenluideronline
4 75 4.14% joris demmink
5 57 3.15% klokkenluider online
6 43 2.38% www.klokkenluideronline.nl
7 37 2.04% maurice lippens
8 29 1.60% micha kat
9 28 1.55% klokkenluiders

10 28 1.55% klokkenluidersonline
11 26 1.44% cees hakstege
12 24 1.33% bewijs lippens
13 19 1.05% label:skip
14 17 0.94% wouter bos
15 14 0.77% lippens
16 13 0.72% joris d
17 8 0.44% sjuul paradijs
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18 6 0.33% demmink
19 6 0.33% ed van thijn
20 6 0.33% paul grignon

Top 15 of 1968 Total User Agents

# Hits User Agent

1 261453 14.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 228109 13.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 107320 6.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
4 105027 6.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.4) Geck
5 78307 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 76048 4.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.3) Geck
7 63176 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 39672 2.27% Wget/1.10.2
9 33230 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 33003 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.4) Geck
11 27184 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 25932 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.3) Geck
13 22535 1.29% SimplePie/1.0.1 (Feed Parser; http://simplepie.org/; Allow li
14 18967 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 17773 1.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) G

Usage by Location for November 2008

Top 30 of 82 Total Locations
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# Hits Files KBytes Location

1 1216399 69.71% 912184 69.94% 20593788 66.51% Netherlands
2 291508 16.71% 206293 15.82% 5008570 16.18% Unresolved/Unknown
3 84973 4.87% 65766 5.04% 2386705 7.71% United States
4 56492 3.24% 44880 3.44% 883816 2.85% Belgium
5 20508 1.18% 15381 1.18% 467507 1.51% Germany
6 12236 0.70% 9822 0.75% 283524 0.92% Great Britain (UK)
7 10582 0.61% 9182 0.70% 234357 0.76% Spain
8 6689 0.38% 3591 0.28% 93514 0.30% France
9 5396 0.31% 5384 0.41% 282447 0.91% Bulgaria
10 5289 0.30% 4201 0.32% 89844 0.29% Europe Region
11 4443 0.25% 4345 0.33% 74205 0.24% Poland
12 3922 0.22% 2734 0.21% 77385 0.25% Sweden
13 2562 0.15% 1637 0.13% 39825 0.13% Thailand
14 2423 0.14% 1443 0.11% 29237 0.09% Israel
15 2284 0.13% 1806 0.14% 45865 0.15% Switzerland
16 1768 0.10% 971 0.07% 25776 0.08% Singapore
17 1707 0.10% 1374 0.11% 30207 0.10% Luxembourg
18 1313 0.08% 1046 0.08% 23168 0.07% Canada
19 1003 0.06% 805 0.06% 13136 0.04% Austria
20 1001 0.06% 821 0.06% 15793 0.05% Denmark
21 955 0.05% 899 0.07% 21891 0.07% Turkey
22 911 0.05% 805 0.06% 16886 0.05% Portugal
23 858 0.05% 766 0.06% 15949 0.05% Lao People's Dem. Rep.
24 840 0.05% 734 0.06% 6044 0.02% United Arab Emirates
25 746 0.04% 603 0.05% 16190 0.05% China
26 668 0.04% 603 0.05% 9811 0.03% Norway
27 587 0.03% 545 0.04% 19186 0.06% New Zealand
28 543 0.03% 484 0.04% 11334 0.04% Italy
29 538 0.03% 418 0.03% 9741 0.03% Czech Republic
30 535 0.03% 486 0.04% 15616 0.05% Aruba

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: October 2008 
Generated 01-Nov-2008 01:15 CET 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for October 2008

Total Hits 1145841
Total Files 899107
Total Pages 401047
Total Visits 72387
Total KBytes 15835937

Total Unique Sites 19869
Total Unique URLs 2767
Total Unique Referrers 2426
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 1738

. Avg Max 

Hits per Hour 1540 5671
Hits per Day 36962 53643
Files per Day 29003 43565
Pages per Day 12937 18523
Visits per Day 2335 3379
KBytes per Day 510837 922768

Hits by Response Code

Code 200 - OK 899107
Code 206 - Partial Content 195
Code 301 - Moved Permanently 39
Code 302 - Found 5531
Code 304 - Not Modified 201006
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 39950
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 500 - Internal Server Error 1

http://www.klokkenluideronline.nl/usage/usage_200810.html (1 of 10) [3/11/2009 2:46:00 AM]



Usage Statistics for klokkenluideronline.nl - October 2008

Daily usage for October 2008

Daily Statistics for October 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 46611 4.07% 36827 4.10% 16372 4.08% 3051 4.21% 1631 8.21% 544958 3.44%

2 52006 4.54% 41531 4.62% 18122 4.52% 3240 4.48% 2008 10.11% 603217 3.81%

3 49245 4.30% 39552 4.40% 16574 4.13% 3070 4.24% 1874 9.43% 874521 5.52%

4 40398 3.53% 32048 3.56% 13841 3.45% 2472 3.41% 1461 7.35% 775339 4.90%

5 40337 3.52% 31369 3.49% 13627 3.40% 2654 3.67% 1455 7.32% 759133 4.79%

6 47288 4.13% 37491 4.17% 16235 4.05% 3073 4.25% 1579 7.95% 922768 5.83%

7 42813 3.74% 32797 3.65% 14199 3.54% 2798 3.87% 1471 7.40% 804216 5.08%

8 41855 3.65% 32543 3.62% 14160 3.53% 2839 3.92% 1486 7.48% 805269 5.09%

9 53643 4.68% 43565 4.85% 18523 4.62% 3379 4.67% 2074 10.44% 759967 4.80%

10 48759 4.26% 39033 4.34% 17551 4.38% 2957 4.08% 1641 8.26% 576400 3.64%

11 46992 4.10% 38249 4.25% 17663 4.40% 2969 4.10% 1799 9.05% 574921 3.63%

12 38673 3.38% 30550 3.40% 13816 3.44% 2477 3.42% 1353 6.81% 458966 2.90%

13 51083 4.46% 39947 4.44% 17481 4.36% 3131 4.33% 1761 8.86% 660276 4.17%

14 49485 4.32% 38096 4.24% 17209 4.29% 2943 4.07% 1616 8.13% 617107 3.90%

15 47580 4.15% 36016 4.01% 15945 3.98% 2893 4.00% 1475 7.42% 574779 3.63%

16 50697 4.42% 39451 4.39% 17166 4.28% 3185 4.40% 1680 8.46% 669740 4.23%

17 46982 4.10% 35646 3.96% 17292 4.31% 2854 3.94% 1507 7.58% 611554 3.86%

18 39310 3.43% 31318 3.48% 15035 3.75% 2511 3.47% 1351 6.80% 526193 3.32%
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19 47925 4.18% 36729 4.09% 15582 3.89% 2803 3.87% 1619 8.15% 552630 3.49%

20 1967 0.17% 1402 0.16% 655 0.16% 133 0.18% 134 0.67% 24104 0.15%

21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

26 41090 3.59% 33492 3.73% 15304 3.82% 2670 3.69% 1543 7.77% 512877 3.24%

27 48759 4.26% 38973 4.33% 17409 4.34% 3160 4.37% 1594 8.02% 587230 3.71%

28 49460 4.32% 38727 4.31% 16737 4.17% 3323 4.59% 1610 8.10% 563090 3.56%

29 42093 3.67% 32131 3.57% 15049 3.75% 2783 3.84% 1375 6.92% 483820 3.06%

30 39501 3.45% 29696 3.30% 14539 3.63% 2560 3.54% 1245 6.27% 466605 2.95%

31 41289 3.60% 31928 3.55% 14961 3.73% 2702 3.73% 1354 6.81% 526257 3.32%

Hourly usage for October 2008

Hourly Statistics for October 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1130 35031 3.06% 896 27802 3.09% 438 13605 3.39% 15580 482994 3.05%

1 614 19051 1.66% 470 14573 1.62% 264 8209 2.05% 9069 281128 1.78%

2 404 12527 1.09% 315 9783 1.09% 204 6340 1.58% 6210 192500 1.22%

3 273 8486 0.74% 212 6574 0.73% 155 4814 1.20% 4714 146133 0.92%

4 258 8020 0.70% 196 6089 0.68% 150 4665 1.16% 4263 132158 0.83%

5 333 10348 0.90% 254 7898 0.88% 182 5662 1.41% 5478 169822 1.07%

6 416 12897 1.13% 317 9827 1.09% 194 6020 1.50% 6580 203965 1.29%

7 685 21235 1.85% 521 16154 1.80% 263 8162 2.04% 9692 300442 1.90%

8 1279 39655 3.46% 987 30600 3.40% 443 13736 3.43% 16927 524731 3.31%

9 1881 58330 5.09% 1456 45148 5.02% 622 19305 4.81% 25345 785709 4.96%
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10 2173 67375 5.88% 1673 51883 5.77% 718 22261 5.55% 29001 899032 5.68%

11 2327 72143 6.30% 1817 56341 6.27% 773 23988 5.98% 31958 990713 6.26%

12 2428 75295 6.57% 1912 59292 6.59% 807 25042 6.24% 33995 1053851 6.65%

13 2312 71682 6.26% 1820 56446 6.28% 756 23461 5.85% 31870 987962 6.24%

14 2158 66904 5.84% 1709 52991 5.89% 727 22548 5.62% 30121 933743 5.90%

15 1988 61658 5.38% 1543 47845 5.32% 668 20715 5.17% 27142 841415 5.31%

16 2221 68865 6.01% 1776 55057 6.12% 760 23570 5.88% 30899 957881 6.05%

17 2261 70113 6.12% 1792 55577 6.18% 783 24293 6.06% 30379 941740 5.95%

18 1908 59151 5.16% 1501 46553 5.18% 669 20741 5.17% 26257 813968 5.14%

19 1945 60302 5.26% 1523 47229 5.25% 652 20229 5.04% 26292 815063 5.15%

20 2140 66358 5.79% 1670 51790 5.76% 707 21928 5.47% 29085 901634 5.69%

21 2107 65323 5.70% 1672 51859 5.77% 707 21931 5.47% 28320 877918 5.54%

22 2006 62202 5.43% 1619 50209 5.58% 693 21494 5.36% 27502 852577 5.38%

23 1706 52890 4.62% 1341 41587 4.63% 591 18328 4.57% 24157 748860 4.73%

Top 30 of 2767 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 37626 3.28% 62020 0.39% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 37483 3.27% 79687 0.50% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

3 37396 3.26% 464380 2.93% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

4 37291 3.25% 16785 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 29395 2.57% 1619083 10.22% /

6 27744 2.42% 1922425 12.14% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 27507 2.40% 1014890 6.41% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 27415 2.39% 278006 1.76% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 27386 2.39% 84250 0.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 27363 2.39% 83993 0.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

11 27353 2.39% 113558 0.72% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

12 27332 2.39% 103320 0.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

13 21145 1.85% 18279 0.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

14 20989 1.83% 123101 0.78% /feed

15 20503 1.79% 302114 1.91% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

16 6374 0.56% 12583 0.08% /wp-content/uploads/2008/10/gudmundsson1.jpeg

17 6013 0.52% 23798 0.15% /wp-content/uploads/2008/10/titatov.jpeg

18 5996 0.52% 23065 0.15% /feed/atom

19 5465 0.48% 14560 0.09% /wp-content/uploads/2008/10/wouterbos.jpeg

20 5461 0.48% 14130 0.09% /wp-content/uploads/2008/09/images.jpeg

21 5416 0.47% 12033 0.08% /wp-content/uploads/2008/10/pingan.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/usage/usage_200810.html (4 of 10) [3/11/2009 2:46:00 AM]

http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css
http://klokkenluideronline.nl/
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php
http://klokkenluideronline.nl/feed
http://klokkenluideronline.nl/artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/gudmundsson1.jpeg
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/titatov.jpeg
http://klokkenluideronline.nl/feed/atom
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/wouterbos.jpeg
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/images.jpeg
http://klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/pingan.jpeg


Usage Statistics for klokkenluideronline.nl - October 2008

22 5277 0.46% 78645 0.50% /wp-content/uploads/2008/10/icesave.jpeg

23 4914 0.43% 9374 0.06% /wp-content/uploads/2008/10/gudmundsson2.jpeg

24 4825 0.42% 5432 0.03% /wp-content/uploads/2008/10/fiscus.jpeg

25 4597 0.40% 9235 0.06% /wp-login.php

26 4475 0.39% 17309 0.11% /wp-content/uploads/2008/10/creditcrunch.jpeg

27 4240 0.37% 114275 0.72% /wp-content/uploads/2008/10/lippens3.jpeg

28 3887 0.34% 8713 0.06% /wp-content/uploads/2008/10/paleisjustitie.jpeg

29 3772 0.33% 9817 0.06% /wp-content/uploads/2008/10/ing.jpeg

30 3581 0.31% 20387 0.13% /feed/rss

Top 10 of 2767 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 27744 2.42% 1922425 12.14% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

2 29395 2.57% 1619083 10.22% /

3 27507 2.40% 1014890 6.41% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 37396 3.26% 464380 2.93% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

5 20503 1.79% 302114 1.91% /artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html/feed

6 27415 2.39% 278006 1.76% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

7 20989 1.83% 123101 0.78% /feed

8 4240 0.37% 114275 0.72% /wp-content/uploads/2008/10/lippens3.jpeg

9 27353 2.39% 113558 0.72% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

10 27332 2.39% 103320 0.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

Top 10 of 1083 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 29395 2.57% 20937 30.58% /

2 27744 2.42% 14201 20.74% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 20989 1.83% 8691 12.69% /feed

4 5996 0.52% 2866 4.19% /feed/atom

5 2071 0.18% 1039 1.52% /artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html

6 1785 0.16% 875 1.28% /artikel/1109/waarom-ramt-mr-jaap-smit-er-zo-hard-op-los.html

7 1041 0.09% 750 1.10% /artikel/436/moorden-die-niet-opgelost-mogen-worden.html

8 1445 0.13% 649 0.95% /artikel/1135/breaking-baas-icesave-blijkt-crimineel-breaking.html

9 3581 0.31% 457 0.67% /feed/rss

10 904 0.08% 382 0.56% /artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html
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Top 10 of 1104 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 21145 1.85% 14212 20.67% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 29395 2.57% 8449 12.29% /

3 20989 1.83% 8250 12.00% /feed

4 27363 2.39% 7899 11.49% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

5 5996 0.52% 3271 4.76% /feed/atom

6 27744 2.42% 3174 4.62% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 27507 2.40% 2792 4.06% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 27386 2.39% 922 1.34% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

9 27415 2.39% 903 1.31% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 27332 2.39% 669 0.97% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

Top 30 of 19869 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 20488 1.79% 20488 2.28% 301984 1.91% 3 0.00% 82.94.216.199
2 9942 0.87% 6807 0.76% 249751 1.58% 119 0.16% 66.249.67.70
3 9171 0.80% 7219 0.80% 113683 0.72% 282 0.39% 82.204.100.171
4 8546 0.75% 5978 0.66% 266194 1.68% 158 0.22% 67.195.37.186
5 7248 0.63% 7248 0.81% 151564 0.96% 360 0.50% 86.87.84.114
6 6049 0.53% 442 0.05% 15740 0.10% 89 0.12% 84.83.176.178
7 5697 0.50% 3897 0.43% 74847 0.47% 198 0.27% 84.81.30.125
8 5559 0.49% 1487 0.17% 52273 0.33% 174 0.24% 77.249.96.119
9 5286 0.46% 1657 0.18% 36891 0.23% 177 0.24% 86.91.138.160
10 4361 0.38% 4261 0.47% 64788 0.41% 139 0.19% 217.122.203.220
11 3984 0.35% 3984 0.44% 45811 0.29% 88 0.12% 84.244.132.70
12 3169 0.28% 2260 0.25% 44117 0.28% 159 0.22% 77.249.155.20
13 3026 0.26% 2294 0.26% 36999 0.23% 46 0.06% 87.236.5.18
14 2791 0.24% 2407 0.27% 38035 0.24% 135 0.19% 86.94.42.228
15 2722 0.24% 1710 0.19% 30046 0.19% 133 0.18% 80.56.39.234
16 2599 0.23% 671 0.07% 15753 0.10% 88 0.12% 84.83.51.15
17 2555 0.22% 2041 0.23% 44092 0.28% 109 0.15% 86.91.208.181
18 2489 0.22% 969 0.11% 20754 0.13% 130 0.18% 195.241.36.200
19 2451 0.21% 539 0.06% 22653 0.14% 75 0.10% 77.249.98.196
20 2410 0.21% 308 0.03% 11337 0.07% 112 0.15% 82.74.31.221
21 2406 0.21% 469 0.05% 14261 0.09% 107 0.15% 83.85.61.168
22 2303 0.20% 1419 0.16% 33741 0.21% 228 0.31% 194.109.160.249
23 2210 0.19% 1702 0.19% 26396 0.17% 105 0.15% 80.101.102.82
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24 2196 0.19% 434 0.05% 22439 0.14% 320 0.44% 209.85.238.17
25 2150 0.19% 1653 0.18% 26296 0.17% 90 0.12% 81.69.224.210
26 2146 0.19% 2031 0.23% 34003 0.21% 103 0.14% 213.84.194.154
27 2111 0.18% 2022 0.22% 34989 0.22% 114 0.16% 82.170.156.24
28 2109 0.18% 2109 0.23% 12677 0.08% 51 0.07% 63.247.81.138
29 2013 0.18% 1451 0.16% 29933 0.19% 74 0.10% 194.109.220.1
30 2007 0.18% 1243 0.14% 22227 0.14% 97 0.13% 82.210.112.47

Top 10 of 19869 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 20488 1.79% 20488 2.28% 301984 1.91% 3 0.00% 82.94.216.199
2 8546 0.75% 5978 0.66% 266194 1.68% 158 0.22% 67.195.37.186
3 9942 0.87% 6807 0.76% 249751 1.58% 119 0.16% 66.249.67.70
4 7248 0.63% 7248 0.81% 151564 0.96% 360 0.50% 86.87.84.114
5 9171 0.80% 7219 0.80% 113683 0.72% 282 0.39% 82.204.100.171
6 5697 0.50% 3897 0.43% 74847 0.47% 198 0.27% 84.81.30.125
7 4361 0.38% 4261 0.47% 64788 0.41% 139 0.19% 217.122.203.220
8 5559 0.49% 1487 0.17% 52273 0.33% 174 0.24% 77.249.96.119
9 3984 0.35% 3984 0.44% 45811 0.29% 88 0.12% 84.244.132.70
10 1379 0.12% 1292 0.14% 45709 0.29% 17 0.02% 80.101.171.89

Top 30 of 2426 Total Referrers

# Hits Referrer

1 434771 37.94% www.klokkenluideronline.nl/
2 185545 16.19% - (Direct Request)
3 30229 2.64% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
4 27314 2.38% klokkenluideronline.nl/
5 24111 2.10% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html
6 21659 1.89% www.klokkenluideronline.nl/index.php
7 20378 1.78% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1109/waarom-ramt-mr-jaap-smit-er-zo-hard-op-los.html
8 17560 1.53% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
9 13065 1.14% www.klokkenluideronline.nl/artikel/436/moorden-die-niet-opgelost-mogen-worden.html
10 13038 1.14% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1135/breaking-baas-icesave-blijkt-crimineel-breaking.html
11 9400 0.82% www.klokkenluideronline.nl
12 9306 0.81% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1191/nout-wellink-the-great-destructor.html
13 8877 0.77% www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html
14 8516 0.74% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1153/jorg-haider-wilde-afschaffing-van-de-banken-mafia.html
15 8111 0.71% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1165/meet-wietse-and-arjan-credit-crunch-criminals.html
16 8029 0.70% www.google.nl/search
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17 6902 0.60% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1182/alcohol-leugen-haider-doorgeprikt.html
18 6664 0.58% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html
19 5877 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1148/sjuul-paradijs-100-kilo-belangenverstrengeling.html
20 5716 0.50% www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html
21 5611 0.49% www.klokkenluideronline.nl/artikel/989/lunatic-leugenaar-lippens-maakt-fortis-kapot.html
22 5487 0.48% www.klokkenluideronline.nl/feed
23 5310 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1119/beleggersdrama-fortis-en-de-afhaalchinees.html
24 5221 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/348/na-ad-melkert-ook-wouter-bos-door-de-sex-zijdeur.html
25 4703 0.41% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1135/breaking-baas-icesave-blijkt-crimineel-breaking.html/
26 4655 0.41% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
27 4549 0.40% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1116/maurice-lippens-gaat-kopje-onder.html
28 4416 0.39% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1123/breaking-fortis-site-staat-vol-met-leugens.html
29 3881 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
30 3864 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1156/haider-laatste-interview-laatste-publieke-woorden.html

Top 20 of 687 Total Search Strings

# Hits Search String

1 137 9.22% klokkenluider
2 107 7.20% maurice lippens
3 83 5.59% klokkenluideronline.nl
4 62 4.17% klokkenluider online
5 50 3.36% klokkenluideronline
6 44 2.96% wouter bos
7 25 1.68% label:skip
8 23 1.55% micha kat
9 16 1.08% klokkenluiders
10 16 1.08% www.klokkenluideronline.nl
11 15 1.01% joris demmink
12 13 0.87% jaap smit
13 12 0.81% fortis rechtzaak
14 12 0.81% klokkenluidersonline
15 11 0.74% sjuul paradijs
16 9 0.61% paul grignon
17 7 0.47% jan franssen
18 7 0.47% lippens
19 7 0.47% rechtzaak fortis
20 6 0.40% demmink

Top 1 of 1 Total Usernames
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# Hits Files KBytes Visits Username

1 1 0.00% 1 0.00% 57 0.00% 1 0.00% ''

Top 15 of 1738 Total User Agents

# Hits User Agent

1 167800 14.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 136234 11.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 100738 8.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.3) Geck
4 84902 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
5 41601 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 39664 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 34845 3.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.3) Geck
8 23940 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.3) G
9 21521 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 20487 1.79% Wget/1.10.2
11 16335 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 14833 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 2_1 like Mac OS X; nl-n
13 14254 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 13903 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
15 11488 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.17) Gec

Usage by Location for October 2008

Top 30 of 82 Total Locations

# Hits Files KBytes Location
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1 777472 67.85% 612157 68.08% 10248019 64.71% Netherlands
2 168769 14.73% 127452 14.18% 2213722 13.98% Unresolved/Unknown
3 69291 6.05% 59501 6.62% 938512 5.93% Belgium
4 60188 5.25% 46664 5.19% 1454713 9.19% United States
5 10789 0.94% 6974 0.78% 127908 0.81% Lao People's Dem. Rep.
6 10323 0.90% 8107 0.90% 137643 0.87% Germany
7 7967 0.70% 5931 0.66% 103489 0.65% Great Britain (UK)
8 5864 0.51% 5067 0.56% 93500 0.59% Spain
9 5263 0.46% 3375 0.38% 61812 0.39% France
10 4265 0.37% 3524 0.39% 55387 0.35% Europe Region
11 3069 0.27% 2038 0.23% 36316 0.23% Switzerland
12 2342 0.20% 1685 0.19% 41876 0.26% Sweden
13 2303 0.20% 1647 0.18% 14248 0.09% United Arab Emirates
14 1580 0.14% 1344 0.15% 20714 0.13% Bulgaria
15 1249 0.11% 1242 0.14% 22269 0.14% Czech Republic
16 1120 0.10% 695 0.08% 11949 0.08% Thailand
17 1103 0.10% 1016 0.11% 34568 0.22% Hong Kong
18 1074 0.09% 857 0.10% 14091 0.09% Denmark
19 992 0.09% 675 0.08% 13466 0.09% Canada
20 944 0.08% 776 0.09% 16472 0.10% China
21 792 0.07% 787 0.09% 25269 0.16% Argentina
22 683 0.06% 485 0.05% 8327 0.05% Italy
23 657 0.06% 591 0.07% 16851 0.11% Poland
24 653 0.06% 599 0.07% 8696 0.05% Austria
25 566 0.05% 473 0.05% 8314 0.05% Aruba
26 541 0.05% 498 0.06% 9530 0.06% Israel
27 503 0.04% 466 0.05% 6214 0.04% Norway
28 432 0.04% 402 0.04% 5598 0.04% Portugal
29 418 0.04% 387 0.04% 7971 0.05% Finland
30 386 0.03% 323 0.04% 5845 0.04% Satellite Provider

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: September 2008 
Generated 01-Oct-2008 01:15 CEST 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for September 2008

Total Hits 1201381
Total Files 899264
Total Pages 406831
Total Visits 75665
Total KBytes 15445822

Total Unique Sites 22409
Total Unique URLs 2783
Total Unique Referrers 2658
Total Unique User Agents 1855

. Avg Max 

Hits per Hour 1668 7760
Hits per Day 40046 59434
Files per Day 29975 46886
Pages per Day 13561 19231
Visits per Day 2522 3628
KBytes per Day 514861 745235

Hits by Response Code

Code 200 - OK 899264
Code 206 - Partial Content 196
Code 301 - Moved Permanently 45
Code 302 - Found 6485
Code 304 - Not Modified 255500
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 39883
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 500 - Internal Server Error 2
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Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 58184 4.84% 44053 4.90% 19231 4.73% 3628 4.79% 1692 7.55% 745235 4.82%

2 46508 3.87% 33749 3.75% 15661 3.85% 2923 3.86% 1321 5.89% 592241 3.83%

3 47009 3.91% 34070 3.79% 16082 3.95% 2976 3.93% 1448 6.46% 599074 3.88%

4 44869 3.73% 33231 3.70% 15905 3.91% 2761 3.65% 1458 6.51% 542253 3.51%

5 41750 3.48% 30381 3.38% 14551 3.58% 2763 3.65% 1423 6.35% 522297 3.38%

6 19309 1.61% 14343 1.59% 6947 1.71% 1260 1.67% 718 3.20% 246996 1.60%

7 25178 2.10% 18942 2.11% 9427 2.32% 1630 2.15% 901 4.02% 323559 2.09%

8 37724 3.14% 27310 3.04% 12567 3.09% 2542 3.36% 1280 5.71% 482231 3.12%

9 34543 2.88% 24767 2.75% 12234 3.01% 2333 3.08% 1062 4.74% 435750 2.82%

10 44583 3.71% 33250 3.70% 15077 3.71% 2952 3.90% 1538 6.86% 573652 3.71%

11 40817 3.40% 29356 3.26% 14522 3.57% 2728 3.61% 1565 6.98% 508409 3.29%

12 38684 3.22% 28343 3.15% 13690 3.37% 2667 3.52% 1419 6.33% 471506 3.05%

13 31171 2.59% 22682 2.52% 11007 2.71% 2114 2.79% 1096 4.89% 461329 2.99%

14 33494 2.79% 24703 2.75% 11563 2.84% 2251 2.97% 1162 5.19% 485570 3.14%

15 59434 4.95% 46886 5.21% 18203 4.47% 3503 4.63% 1780 7.94% 703225 4.55%

16 37439 3.12% 28374 3.16% 12233 3.01% 2357 3.12% 1295 5.78% 469677 3.04%

17 41971 3.49% 30810 3.43% 14358 3.53% 2627 3.47% 1409 6.29% 507228 3.28%

18 35924 2.99% 26837 2.98% 12845 3.16% 2321 3.07% 1181 5.27% 437558 2.83%

19 34596 2.88% 26251 2.92% 11496 2.83% 2207 2.92% 1963 8.76% 465173 3.01%
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20 26580 2.21% 19787 2.20% 9010 2.21% 1731 2.29% 1714 7.65% 353173 2.29%

21 28479 2.37% 21996 2.45% 9739 2.39% 1870 2.47% 1759 7.85% 386807 2.50%

22 40527 3.37% 31311 3.48% 12861 3.16% 2421 3.20% 2489 11.11% 528326 3.42%

23 41971 3.49% 31092 3.46% 12975 3.19% 2500 3.30% 2383 10.63% 522763 3.38%

24 43828 3.65% 34165 3.80% 14298 3.51% 2528 3.34% 2419 10.79% 581690 3.77%

25 42377 3.53% 32394 3.60% 13787 3.39% 2436 3.22% 4986 22.25% 691883 4.48%

26 46756 3.89% 34237 3.81% 15160 3.73% 2866 3.79% 2634 11.75% 604322 3.91%

27 30638 2.55% 23526 2.62% 10648 2.62% 2047 2.71% 1969 8.79% 423015 2.74%

28 40696 3.39% 32381 3.60% 14196 3.49% 2631 3.48% 2010 8.97% 542026 3.51%

29 54715 4.55% 40642 4.52% 17592 4.32% 3465 4.58% 2001 8.93% 644502 4.17%

30 51627 4.30% 39395 4.38% 18966 4.66% 2964 3.92% 1805 8.05% 594350 3.85%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1237 37132 3.09% 914 27425 3.05% 444 13323 3.27% 16878 506348 3.28%

1 718 21568 1.80% 534 16049 1.78% 283 8509 2.09% 10066 301966 1.95%

2 454 13625 1.13% 344 10328 1.15% 215 6452 1.59% 7177 215320 1.39%

3 367 11039 0.92% 295 8867 0.99% 205 6157 1.51% 7531 225942 1.46%

4 292 8777 0.73% 224 6746 0.75% 168 5068 1.25% 5588 167631 1.09%

5 312 9360 0.78% 227 6830 0.76% 168 5063 1.24% 5317 159496 1.03%

6 423 12696 1.06% 315 9453 1.05% 196 5888 1.45% 6448 193447 1.25%

7 805 24168 2.01% 606 18194 2.02% 298 8945 2.20% 10645 319355 2.07%

8 1465 43953 3.66% 1092 32764 3.64% 489 14693 3.61% 18282 548472 3.55%

9 2358 70742 5.89% 1681 50439 5.61% 802 24079 5.92% 28312 849366 5.50%

10 2352 70580 5.87% 1713 51419 5.72% 745 22360 5.50% 28449 853473 5.53%

11 2442 73283 6.10% 1824 54737 6.09% 770 23102 5.68% 30052 901562 5.84%

12 2412 72364 6.02% 1828 54856 6.10% 782 23483 5.77% 29941 898220 5.82%
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13 2486 74581 6.21% 1868 56053 6.23% 803 24110 5.93% 30779 923383 5.98%

14 2303 69108 5.75% 1707 51220 5.70% 742 22279 5.48% 28517 855497 5.54%

15 2330 69910 5.82% 1755 52664 5.86% 753 22615 5.56% 29243 877302 5.68%

16 2537 76120 6.34% 1915 57457 6.39% 844 25323 6.22% 32607 978205 6.33%

17 2290 68706 5.72% 1719 51579 5.74% 758 22761 5.59% 28585 857553 5.55%

18 2124 63735 5.31% 1581 47455 5.28% 693 20813 5.12% 26428 792855 5.13%

19 2074 62227 5.18% 1578 47364 5.27% 678 20346 5.00% 26878 806348 5.22%

20 2226 66808 5.56% 1692 50776 5.65% 727 21834 5.37% 28807 864219 5.60%

21 2239 67184 5.59% 1691 50741 5.64% 718 21543 5.30% 28770 863106 5.59%

22 2120 63600 5.29% 1615 48463 5.39% 697 20930 5.14% 27817 834503 5.40%

23 1670 50115 4.17% 1246 37385 4.16% 571 17155 4.22% 21742 652253 4.22%

Top 30 of 2783 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 37047 3.08% 57354 0.37% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 36891 3.07% 429072 2.78% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

3 36830 3.07% 73576 0.48% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

4 36655 3.05% 15504 0.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 36129 3.01% 1982949 12.84% /

6 26969 2.24% 1872431 12.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 26773 2.23% 989125 6.40% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 26726 2.22% 271413 1.76% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 26679 2.22% 110921 0.72% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

10 26272 2.19% 80940 0.52% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

11 26232 2.18% 99306 0.64% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

12 26216 2.18% 80589 0.52% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

13 19073 1.59% 16792 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

14 17117 1.42% 78394 0.51% /feed

15 16157 1.34% 518412 3.36% /contact

16 8076 0.67% 35587 0.23% /wp-content/uploads/2008/09/lippens.jpeg

17 8026 0.67% 33441 0.22% /feed/atom

18 6166 0.51% 11149 0.07% /wp-login.php

19 5790 0.48% 5908 0.04% /wp-content/uploads/2008/09/bankroet.jpeg

20 5664 0.47% 9832 0.06% /wp-content/uploads/2008/09/westbroek.jpeg

21 5552 0.46% 14991 0.10% /wp-content/uploads/2008/09/pedo-kabinet.jpeg

22 5461 0.45% 15594 0.10% /wp-content/uploads/2008/09/zuidas.jpeg

23 5371 0.45% 16520 0.11% /wp-content/uploads/2008/09/dnb1.jpeg

24 5214 0.43% 14352 0.09% /wp-content/uploads/2008/09/northernrock.jpeg
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25 5184 0.43% 13594 0.09% /wp-content/uploads/2008/09/cocktailtrio.jpeg

26 4851 0.40% 3957 0.03% /wp-content/uploads/2008/09/meten1.jpeg

27 4771 0.40% 10446 0.07% /wp-content/uploads/2008/09/afmbaas.jpeg

28 4507 0.38% 8675 0.06% /wp-content/uploads/2008/09/valseemails.jpeg

29 4219 0.35% 5587 0.04% /wp-content/uploads/2008/09/deloitte.jpeg

30 4202 0.35% 10891 0.07% /wp-content/uploads/2008/09/pokernews.jpeg

Top 10 of 2783 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 36129 3.01% 1982949 12.84% /

2 26969 2.24% 1872431 12.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 26773 2.23% 989125 6.40% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 16157 1.34% 518412 3.36% /contact

5 36891 3.07% 429072 2.78% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

6 26726 2.22% 271413 1.76% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

7 1979 0.16% 189046 1.22% /artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html

8 2153 0.18% 160410 1.04% /artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html

9 1640 0.14% 141803 0.92% /artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html

10 26679 2.22% 110921 0.72% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

Top 10 of 969 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 36129 3.01% 25097 34.89% /

2 26969 2.24% 15909 22.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 17117 1.42% 7546 10.49% /feed

4 8026 0.67% 3326 4.62% /feed/atom

5 2153 0.18% 906 1.26% /artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html

6 1784 0.15% 539 0.75% /artikel/981/joris-demmink-blijft-adam-curry-moet-weg.html

7 1640 0.14% 532 0.74% /artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html

8 3877 0.32% 464 0.65% /feed/rss

9 1413 0.12% 357 0.50% /artikel/1018/pedos-nemen-de-macht-over-capitulatie.html

10 26272 2.19% 354 0.49% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

Top 10 of 962 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 19073 1.59% 12139 16.77% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php
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2 26216 2.18% 9974 13.78% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

3 36129 3.01% 9677 13.37% /

4 17117 1.42% 7009 9.68% /feed

5 8026 0.67% 3836 5.30% /feed/atom

6 26773 2.23% 3241 4.48% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

7 26969 2.24% 3038 4.20% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 26726 2.22% 1377 1.90% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 26272 2.19% 1222 1.69% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 26679 2.22% 1178 1.63% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

Top 30 of 22409 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 9848 0.82% 4958 0.55% 89571 0.58% 376 0.50% 82.168.236.136
2 9145 0.76% 9144 1.02% 128034 0.83% 414 0.55% 86.87.84.114
3 8798 0.73% 2223 0.25% 95274 0.62% 275 0.36% 77.249.96.119
4 8350 0.70% 5883 0.65% 94666 0.61% 217 0.29% 82.204.102.100
5 7860 0.65% 7471 0.83% 95436 0.62% 290 0.38% 84.81.30.125
6 6430 0.54% 5389 0.60% 115585 0.75% 510 0.67% 80.57.194.124
7 6258 0.52% 3712 0.41% 144861 0.94% 17 0.02% 66.249.65.111
8 5632 0.47% 856 0.10% 31386 0.20% 165 0.22% 212.61.234.36
9 5611 0.47% 3870 0.43% 48974 0.32% 172 0.23% 86.94.42.228
10 5266 0.44% 370 0.04% 13152 0.09% 51 0.07% 84.83.176.178
11 4963 0.41% 4963 0.55% 159889 1.04% 15 0.02% 200.63.42.113
12 4887 0.41% 2731 0.30% 55619 0.36% 322 0.43% 194.109.160.249
13 4868 0.41% 4868 0.54% 157062 1.02% 16 0.02% 200.63.42.111
14 4857 0.40% 3317 0.37% 150048 0.97% 72 0.10% 66.249.66.35
15 4846 0.40% 4846 0.54% 155550 1.01% 17 0.02% 200.63.42.109
16 4181 0.35% 2566 0.29% 32793 0.21% 220 0.29% 80.56.39.234
17 4017 0.33% 3180 0.35% 144923 0.94% 348 0.46% 67.195.37.186
18 4008 0.33% 3096 0.34% 65892 0.43% 4 0.01% 84.30.88.83
19 3947 0.33% 2051 0.23% 0 0.00% 185 0.24% 82.94.213.59
20 3773 0.31% 3146 0.35% 36380 0.24% 202 0.27% 82.95.194.163
21 3434 0.29% 1133 0.13% 76924 0.50% 80 0.11% 86.88.16.87
22 3256 0.27% 1229 0.14% 23488 0.15% 176 0.23% 195.241.36.200
23 3177 0.26% 662 0.07% 16120 0.10% 118 0.16% 78.27.39.195
24 3076 0.26% 2276 0.25% 28325 0.18% 130 0.17% 81.69.224.210
25 3019 0.25% 2421 0.27% 42539 0.28% 120 0.16% 86.91.208.181
26 2941 0.24% 2662 0.30% 33757 0.22% 172 0.23% 80.56.221.156
27 2908 0.24% 2193 0.24% 28086 0.18% 147 0.19% 80.101.102.82
28 2905 0.24% 2695 0.30% 35480 0.23% 160 0.21% 87.212.27.79
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29 2829 0.24% 500 0.06% 17479 0.11% 96 0.13% 82.170.218.246
30 2813 0.23% 2279 0.25% 49431 0.32% 40 0.05% 38.99.13.121

Top 10 of 22409 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 4963 0.41% 4963 0.55% 159889 1.04% 15 0.02% 200.63.42.113
2 4868 0.41% 4868 0.54% 157062 1.02% 16 0.02% 200.63.42.111
3 4846 0.40% 4846 0.54% 155550 1.01% 17 0.02% 200.63.42.109
4 4857 0.40% 3317 0.37% 150048 0.97% 72 0.10% 66.249.66.35
5 4017 0.33% 3180 0.35% 144923 0.94% 348 0.46% 67.195.37.186
6 6258 0.52% 3712 0.41% 144861 0.94% 17 0.02% 66.249.65.111
7 9145 0.76% 9144 1.02% 128034 0.83% 414 0.55% 86.87.84.114
8 6430 0.54% 5389 0.60% 115585 0.75% 510 0.67% 80.57.194.124
9 7860 0.65% 7471 0.83% 95436 0.62% 290 0.38% 84.81.30.125
10 8798 0.73% 2223 0.25% 95274 0.62% 275 0.36% 77.249.96.119

Top 30 of 2658 Total Referrers

# Hits Referrer

1 478704 39.85% www.klokkenluideronline.nl/
2 177929 14.81% - (Direct Request)
3 32664 2.72% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html
4 31564 2.63% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
5 29883 2.49% klokkenluideronline.nl/
6 29689 2.47% www.klokkenluideronline.nl/index.php
7 20376 1.70% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
8 15608 1.30% www.klokkenluideronline.nl/contact
9 12512 1.04% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html
10 11745 0.98% www.klokkenluideronline.nl/artikel/981/joris-demmink-blijft-adam-curry-moet-weg.html
11 11000 0.92% www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html
12 9415 0.78% www.zapruder.nl/
13 9091 0.76% www.klokkenluideronline.nl
14 7833 0.65% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1029/john-mccain-oorlogsheld-of-collaborateur.html
15 7439 0.62% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1066/breaking-nieuw-logo-fortis.html
16 7119 0.59% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1018/pedos-nemen-de-macht-over-capitulatie.html
17 6892 0.57% www.google.nl/search
18 6103 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html
19 6084 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
20 5659 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
21 5559 0.46% zapruder.nl/
22 5432 0.45% Field blocked by ProxyWay (http://www.ProxyWay.com)
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23 5005 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1013/hoe-lippens-lawyer-van-manen-zijn-hand-overspeelde.html
24 4927 0.41% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1020/joris-demmink-de-laatste-loodjes-de-climax.html
25 4830 0.40% www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html
26 4814 0.40% www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html
27 4505 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1085/zaak-joran-aruba-bordeel-voor-rechters.html
28 4347 0.36% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1093/funeral-for-fortis-miljoenen-voor-verwilst.html
29 4036 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/989/lunatic-leugenaar-lippens-maakt-fortis-kapot.html
30 3976 0.33% www.klokkenluideronline.nl/artikel/1055/guilty-as-hell-prof-mr-jaap-winter-van-de-brauw.html

Top 20 of 603 Total Search Strings

# Hits Search String

1 188 13.80% klokkenluideronline.nl
2 122 8.96% klokkenluider
3 81 5.95% klokkenluider online
4 55 4.04% klokkenluideronline
5 32 2.35% micha kat
6 31 2.28% maurice lippens
7 26 1.91% klokkenluiders
8 24 1.76% label:skip
9 16 1.17% www.klokkenluideronline.nl

10 14 1.03% john van den dries
11 12 0.88% joris demmink
12 11 0.81% de chauffeur van joris demmink
13 11 0.81% lippens pedofilie
14 8 0.59% fortis dnb
15 8 0.59% wouter bos
16 6 0.44% adam curry
17 6 0.44% fortis abnamro
18 5 0.37% roger dassen
19 4 0.29% cees hakstege
20 4 0.29% demmink

Top 15 of 1855 Total User Agents

# Hits User Agent

1 185841 15.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 131785 10.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 106289 8.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
4 85116 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
5 43518 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 39831 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
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7 36513 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 29056 2.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.1) Geck
9 19867 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G

10 16357 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 15977 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.16) Gec
12 15629 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 2_1 like Mac OS X; nl-n
13 13746 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
14 12310 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
15 12218 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET 

Usage by Location for September 2008

Top 30 of 89 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 801988 66.76% 602036 66.95% 9370516 60.67% Netherlands
2 168123 13.99% 122783 13.65% 2113606 13.68% Unresolved/Unknown
3 72824 6.06% 56864 6.32% 1747465 11.31% United States
4 55812 4.65% 41359 4.60% 661736 4.28% Belgium
5 14764 1.23% 14760 1.64% 474704 3.07% Argentina
6 12928 1.08% 6498 0.72% 135676 0.88% Lao People's Dem. Rep.
7 11809 0.98% 8935 0.99% 142605 0.92% Germany
8 11205 0.93% 5863 0.65% 124028 0.80% France
9 10819 0.90% 7348 0.82% 119903 0.78% Great Britain (UK)
10 6218 0.52% 5154 0.57% 78385 0.51% Spain
11 4283 0.36% 3503 0.39% 57673 0.37% Europe Region
12 3691 0.31% 3027 0.34% 47762 0.31% Switzerland
13 3431 0.29% 2520 0.28% 22510 0.15% United Arab Emirates

http://www.klokkenluideronline.nl/usage/usage_200809.html (9 of 10) [3/11/2009 2:46:04 AM]



Usage Statistics for klokkenluideronline.nl - September 2008

14 3236 0.27% 1972 0.22% 35321 0.23% Thailand
15 1618 0.13% 1579 0.18% 19496 0.13% Czech Republic
16 1510 0.13% 1219 0.14% 16589 0.11% Bulgaria
17 1353 0.11% 1088 0.12% 19265 0.12% Sweden
18 1106 0.09% 1106 0.12% 11988 0.08% Jordan
19 1079 0.09% 630 0.07% 15875 0.10% Canada
20 940 0.08% 866 0.10% 44250 0.29% Taiwan
21 931 0.08% 828 0.09% 13265 0.09% Finland
22 848 0.07% 829 0.09% 12128 0.08% Luxembourg
23 802 0.07% 588 0.07% 9382 0.06% Italy
24 801 0.07% 637 0.07% 15712 0.10% China
25 779 0.06% 719 0.08% 10289 0.07% Denmark
26 775 0.06% 589 0.07% 11212 0.07% Poland
27 705 0.06% 642 0.07% 9351 0.06% Israel
28 629 0.05% 281 0.03% 4456 0.03% Greece
29 478 0.04% 236 0.03% 5722 0.04% Japan
30 443 0.04% 408 0.05% 5150 0.03% Aruba

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: August 2008 
Generated 01-Sep-2008 01:15 CEST 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for August 2008

Total Hits 984006
Total Files 711120
Total Pages 327121
Total Visits 67960
Total KBytes 11561561

Total Unique Sites 14302
Total Unique URLs 3093
Total Unique Referrers 2465
Total Unique User Agents 1605

. Avg Max 

Hits per Hour 1322 4747
Hits per Day 31742 54719
Files per Day 22939 43553
Pages per Day 10552 19817
Visits per Day 2192 3900
KBytes per Day 372954 707821

Hits by Response Code

Code 200 - OK 711120
Code 206 - Partial Content 188
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 3623
Code 304 - Not Modified 234363
Code 403 - Forbidden 46
Code 404 - Not Found 34608
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 21
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Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 25564 2.60% 19874 2.79% 9514 2.91% 1904 2.80% 982 6.87% 319607 2.76%

2 36776 3.74% 28857 4.06% 14740 4.51% 2749 4.05% 1355 9.47% 479899 4.15%

3 54719 5.56% 43553 6.12% 19817 6.06% 3900 5.74% 2038 14.25% 707821 6.12%

4 44757 4.55% 33926 4.77% 16122 4.93% 3205 4.72% 1827 12.77% 568013 4.91%

5 33143 3.37% 25486 3.58% 11647 3.56% 2485 3.66% 1339 9.36% 400944 3.47%

6 33542 3.41% 24971 3.51% 10791 3.30% 2289 3.37% 1266 8.85% 344621 2.98%

7 36856 3.75% 28386 3.99% 11846 3.62% 2711 3.99% 1475 10.31% 380148 3.29%

8 29729 3.02% 22389 3.15% 9382 2.87% 2176 3.20% 1197 8.37% 293035 2.53%

9 16912 1.72% 11727 1.65% 5208 1.59% 1082 1.59% 605 4.23% 166754 1.44%

10 27340 2.78% 19413 2.73% 9268 2.83% 1891 2.78% 879 6.15% 297339 2.57%

11 34261 3.48% 24720 3.48% 12959 3.96% 2646 3.89% 1001 7.00% 411607 3.56%

12 29148 2.96% 19693 2.77% 8843 2.70% 1972 2.90% 1047 7.32% 306921 2.65%

13 24962 2.54% 16954 2.38% 7645 2.34% 1796 2.64% 932 6.52% 264746 2.29%

14 22932 2.33% 15979 2.25% 7040 2.15% 1677 2.47% 822 5.75% 248699 2.15%

15 26158 2.66% 18974 2.67% 8645 2.64% 1881 2.77% 891 6.23% 322024 2.79%

16 26118 2.65% 18509 2.60% 8349 2.55% 1748 2.57% 922 6.45% 314006 2.72%

17 20620 2.10% 13885 1.95% 5878 1.80% 1533 2.26% 859 6.01% 238041 2.06%

18 16022 1.63% 10388 1.46% 4644 1.42% 1136 1.67% 614 4.29% 179535 1.55%

19 30471 3.10% 21495 3.02% 9590 2.93% 2203 3.24% 999 6.99% 383716 3.32%
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20 49723 5.05% 36043 5.07% 15276 4.67% 3204 4.71% 1636 11.44% 583768 5.05%

21 47568 4.83% 31882 4.48% 14784 4.52% 2909 4.28% 1295 9.05% 579736 5.01%

22 39047 3.97% 26852 3.78% 12939 3.96% 2563 3.77% 1001 7.00% 481149 4.16%

23 29412 2.99% 20132 2.83% 10108 3.09% 2013 2.96% 840 5.87% 354643 3.07%

24 5074 0.52% 3518 0.49% 2224 0.68% 448 0.66% 247 1.73% 61437 0.53%

25 37753 3.84% 27506 3.87% 12266 3.75% 2493 3.67% 1334 9.33% 424095 3.67%

26 39706 4.04% 28937 4.07% 13098 4.00% 2527 3.72% 1271 8.89% 443549 3.84%

27 33339 3.39% 24425 3.43% 11293 3.45% 2365 3.48% 1175 8.22% 387091 3.35%

28 35803 3.64% 25500 3.59% 11893 3.64% 2350 3.46% 1421 9.94% 395555 3.42%

29 36291 3.69% 25150 3.54% 12425 3.80% 2334 3.43% 1149 8.03% 468997 4.06%

30 25677 2.61% 17766 2.50% 8229 2.52% 1796 2.64% 812 5.68% 334647 2.89%

31 34583 3.51% 24230 3.41% 10658 3.26% 2245 3.30% 1051 7.35% 419420 3.63%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1114 34554 3.51% 810 25117 3.53% 385 11951 3.65% 13411 415744 3.60%

1 634 19682 2.00% 467 14494 2.04% 259 8044 2.46% 8485 263036 2.28%

2 372 11540 1.17% 284 8830 1.24% 177 5490 1.68% 5828 180675 1.56%

3 393 12209 1.24% 300 9308 1.31% 262 8125 2.48% 7443 230739 2.00%

4 223 6913 0.70% 167 5199 0.73% 123 3830 1.17% 3826 118621 1.03%

5 253 7862 0.80% 186 5782 0.81% 131 4066 1.24% 4096 126989 1.10%

6 385 11936 1.21% 278 8635 1.21% 173 5368 1.64% 5160 159974 1.38%

7 658 20428 2.08% 472 14641 2.06% 234 7274 2.22% 8014 248423 2.15%

8 1164 36108 3.67% 852 26420 3.72% 376 11659 3.56% 13751 426270 3.69%

9 1672 51839 5.27% 1174 36418 5.12% 506 15696 4.80% 19179 594534 5.14%

10 1771 54910 5.58% 1273 39469 5.55% 543 16841 5.15% 19818 614357 5.31%

11 1949 60427 6.14% 1409 43705 6.15% 619 19190 5.87% 21894 678727 5.87%
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12 1854 57475 5.84% 1351 41910 5.89% 575 17846 5.46% 20881 647312 5.60%

13 1961 60794 6.18% 1424 44156 6.21% 633 19629 6.00% 22506 697680 6.03%

14 1890 58607 5.96% 1365 42337 5.95% 610 18911 5.78% 21756 674434 5.83%

15 1836 56924 5.78% 1299 40281 5.66% 584 18112 5.54% 20850 646363 5.59%

16 1844 57166 5.81% 1323 41034 5.77% 594 18418 5.63% 21093 653883 5.66%

17 1826 56634 5.76% 1314 40737 5.73% 607 18824 5.75% 21244 658570 5.70%

18 1573 48781 4.96% 1125 34895 4.91% 516 16025 4.90% 18392 570165 4.93%

19 1661 51495 5.23% 1184 36708 5.16% 515 15987 4.89% 18845 584200 5.05%

20 1653 51270 5.21% 1180 36595 5.15% 517 16052 4.91% 18466 572461 4.95%

21 1839 57030 5.80% 1327 41163 5.79% 571 17707 5.41% 20765 643704 5.57%

22 1746 54128 5.50% 1293 40109 5.64% 567 17589 5.38% 20289 628952 5.44%

23 1461 45294 4.60% 1070 33177 4.67% 467 14487 4.43% 16960 525750 4.55%

Top 30 of 3093 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 33988 3.45% 1667232 14.42% /

2 32546 3.31% 47840 0.41% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

3 32528 3.31% 360626 3.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

4 32434 3.30% 61544 0.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

5 32172 3.27% 12897 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

6 21850 2.22% 1511696 13.08% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 21715 2.21% 220099 1.90% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

8 21701 2.21% 799150 6.91% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

9 21685 2.20% 89988 0.78% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

10 21475 2.18% 66033 0.57% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

11 21450 2.18% 81044 0.70% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

12 21425 2.18% 65732 0.57% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

13 15300 1.55% 13164 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

14 14164 1.44% 58946 0.51% /feed

15 11064 1.12% 363011 3.14% /contact

16 10338 1.05% 58225 0.50% /feed/atom

17 5501 0.56% 9160 0.08% /wp-content/uploads/2008/08/commissie.jpeg

18 4139 0.42% 7399 0.06% /wp-login.php

19 3380 0.34% 20446 0.18% /feed/rss

20 3004 0.31% 216100 1.87% /artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html

21 2653 0.27% 5032 0.04% /wp-content/uploads/2008/07/demmink.jpeg

22 2582 0.26% 8658 0.07% /wp-content/uploads/2008/08/smseks.jpeg

23 2503 0.25% 8818 0.08% /wp-content/uploads/2008/08/standejong.jpeg

24 2103 0.21% 20641 0.18% /comments/feed
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25 2060 0.21% 107134 0.93% /artikel/910/ed-nijpels-breda-en-de-nl-porno-underground.html

26 1991 0.20% 110671 0.96% /artikel/930/lippens-fortis-vs-kat-klokkenluideronline-de-feiten.html

27 1819 0.18% 45 0.00% /robots.txt

28 1626 0.17% 85834 0.74% /artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html

29 1526 0.16% 89864 0.78% /artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html

30 1459 0.15% 75285 0.65% /artikel/926/pedo-netwerken-intimidatie-van-journalisten.html

Top 10 of 3093 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 33988 3.45% 1667232 14.42% /

2 21850 2.22% 1511696 13.08% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 21701 2.21% 799150 6.91% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 11064 1.12% 363011 3.14% /contact

5 32528 3.31% 360626 3.12% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

6 21715 2.21% 220099 1.90% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

7 3004 0.31% 216100 1.87% /artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html

8 1346 0.14% 144487 1.25% /artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html

9 1991 0.20% 110671 0.96% /artikel/930/lippens-fortis-vs-kat-klokkenluideronline-de-feiten.html

10 1443 0.15% 108390 0.94% /artikel/922/update-lippens-fortis-webmaster.html

Top 10 of 884 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 33988 3.45% 22327 35.02% /

2 21850 2.22% 13703 21.49% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 14164 1.44% 7097 11.13% /feed

4 10338 1.05% 3545 5.56% /feed/atom

5 3004 0.31% 1163 1.82% /artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html

6 1346 0.14% 1156 1.81% /artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html

7 2060 0.21% 621 0.97% /artikel/910/ed-nijpels-breda-en-de-nl-porno-underground.html

8 1991 0.20% 551 0.86% /artikel/930/lippens-fortis-vs-kat-klokkenluideronline-de-feiten.html

9 1626 0.17% 525 0.82% /artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html

10 1526 0.16% 350 0.55% /artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html

Top 10 of 921 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 15300 1.55% 9809 15.33% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php
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2 33988 3.45% 8821 13.78% /

3 21425 2.18% 7875 12.31% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

4 14164 1.44% 6681 10.44% /feed

5 10338 1.05% 3745 5.85% /feed/atom

6 21701 2.21% 3228 5.04% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

7 21850 2.22% 2682 4.19% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 21715 2.21% 1147 1.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 21475 2.18% 988 1.54% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 3004 0.31% 912 1.43% /artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html

Top 30 of 14302 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 13300 1.35% 7078 1.00% 138900 1.20% 356 0.52% 82.204.102.100
2 12919 1.31% 11477 1.61% 148107 1.28% 444 0.65% 84.81.30.125
3 12082 1.23% 2607 0.37% 111447 0.96% 295 0.43% 77.249.96.119
4 10148 1.03% 6955 0.98% 131798 1.14% 400 0.59% 194.109.160.249
5 6652 0.68% 4276 0.60% 59876 0.52% 321 0.47% 80.101.102.82
6 5700 0.58% 3839 0.54% 72263 0.63% 303 0.45% 80.57.194.124
7 4827 0.49% 4181 0.59% 76563 0.66% 285 0.42% 80.101.121.162
8 4694 0.48% 1859 0.26% 26504 0.23% 139 0.20% 77.250.169.122
9 4492 0.46% 2610 0.37% 74366 0.64% 69 0.10% 148.177.129.211

10 3907 0.40% 3776 0.53% 48500 0.42% 145 0.21% 217.122.239.81
11 3863 0.39% 3863 0.54% 41319 0.36% 292 0.43% 195.248.77.10
12 3862 0.39% 1966 0.28% 40395 0.35% 48 0.07% 202.136.246.249
13 3842 0.39% 1396 0.20% 101621 0.88% 125 0.18% 86.88.16.87
14 3738 0.38% 2085 0.29% 26937 0.23% 188 0.28% 80.56.39.234
15 3732 0.38% 2893 0.41% 73242 0.63% 502 0.74% 82.95.211.73
16 3714 0.38% 3714 0.52% 123710 1.07% 15 0.02% 200.63.42.111
17 3600 0.37% 3600 0.51% 120262 1.04% 19 0.03% 200.63.42.109
18 3581 0.36% 436 0.06% 18388 0.16% 157 0.23% 85.144.24.208
19 3375 0.34% 2933 0.41% 41241 0.36% 143 0.21% 77.164.61.108
20 3289 0.33% 2806 0.39% 32189 0.28% 169 0.25% 82.95.194.163
21 3274 0.33% 2773 0.39% 112151 0.97% 5 0.01% 74.6.8.96
22 3258 0.33% 1014 0.14% 32302 0.28% 110 0.16% 80.61.146.83
23 3135 0.32% 2805 0.39% 45342 0.39% 210 0.31% 86.91.106.44
24 3095 0.31% 2144 0.30% 27105 0.23% 152 0.22% 86.82.202.60
25 2890 0.29% 311 0.04% 9909 0.09% 150 0.22% 217.121.236.39
26 2871 0.29% 408 0.06% 16136 0.14% 109 0.16% 83.85.61.168
27 2702 0.27% 2701 0.38% 16832 0.15% 58 0.09% 63.247.81.138
28 2614 0.27% 1185 0.17% 0 0.00% 121 0.18% 82.94.213.59
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29 2466 0.25% 2079 0.29% 25162 0.22% 135 0.20% 86.90.98.201
30 2440 0.25% 2440 0.34% 79997 0.69% 9 0.01% 200.63.42.113

Top 10 of 14302 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 12919 1.31% 11477 1.61% 148107 1.28% 444 0.65% 84.81.30.125
2 13300 1.35% 7078 1.00% 138900 1.20% 356 0.52% 82.204.102.100
3 10148 1.03% 6955 0.98% 131798 1.14% 400 0.59% 194.109.160.249
4 3714 0.38% 3714 0.52% 123710 1.07% 15 0.02% 200.63.42.111
5 3600 0.37% 3600 0.51% 120262 1.04% 19 0.03% 200.63.42.109
6 3274 0.33% 2773 0.39% 112151 0.97% 5 0.01% 74.6.8.96
7 12082 1.23% 2607 0.37% 111447 0.96% 295 0.43% 77.249.96.119
8 3842 0.39% 1396 0.20% 101621 0.88% 125 0.18% 86.88.16.87
9 2440 0.25% 2440 0.34% 79997 0.69% 9 0.01% 200.63.42.113

10 4827 0.49% 4181 0.59% 76563 0.66% 285 0.42% 80.101.121.162

Top 30 of 2465 Total Referrers

# Hits Referrer

1 425738 43.27% www.klokkenluideronline.nl/
2 136493 13.87% - (Direct Request)
3 27283 2.77% www.klokkenluideronline.nl/index.php
4 25847 2.63% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
5 25511 2.59% www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
6 24416 2.48% klokkenluideronline.nl/
7 22744 2.31% www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html
8 17426 1.77% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
9 12484 1.27% www.klokkenluideronline.nl/artikel/910/ed-nijpels-breda-en-de-nl-porno-underground.html
10 12093 1.23% www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html
11 10964 1.11% www.klokkenluideronline.nl/contact
12 9481 0.96% www.klokkenluideronline.nl/artikel/930/lippens-fortis-vs-kat-klokkenluideronline-de-feiten.html
13 6952 0.71% www.klokkenluideronline.nl
14 6915 0.70% www.klokkenluideronline.nl/artikel/916/kinderporno-activist-belgie-wordt-geliquideerd.html
15 6598 0.67% www.klokkenluideronline.nl/artikel/937/rammende-rechter-wil-webmaster-nu-dagvaarden.html
16 6361 0.65% www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html
17 5557 0.56% www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html
18 5021 0.51% www.klokkenluideronline.nl/artikel/922/update-lippens-fortis-webmaster.html
19 4681 0.48% www.google.nl/search
20 4594 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html
21 4591 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html
22 4560 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/926/pedo-netwerken-intimidatie-van-journalisten.html
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23 4502 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/904/verdwijnende-justitie-dossiers-het-echte-werk.html
24 4499 0.46% www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html
25 4129 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html
26 3846 0.39% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
27 3831 0.39% www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html
28 3658 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html
29 3628 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html
30 3533 0.36% www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php

Top 20 of 241 Total Search Strings

# Hits Search String

1 181 25.28% klokkenluider
2 93 12.99% klokkenluideronline.nl
3 55 7.68% klokkenluideronline
4 37 5.17% klokkenluider online
5 26 3.63% micha kat
6 17 2.37% www.klokkenluideronline.nl
7 16 2.23% klokkenluiders
8 11 1.54% joris demmink
9 6 0.84% klokkenluider.nl

10 5 0.70% hans holthuis
11 5 0.70% klokkenluidersonline
12 4 0.56% mischa kat
13 3 0.42% label:skip
14 3 0.42% ottolien lels
15 3 0.42% porno
16 2 0.28% ben kolff
17 2 0.28% demmink klokkenluider
18 2 0.28% eddy de kroes
19 2 0.28% executoriaal beslag
20 2 0.28% fokke fernhout

Top 15 of 1605 Total User Agents

# Hits User Agent

1 155077 15.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 123481 12.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 69482 7.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
4 64214 6.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
5 46722 4.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.16) Gec
6 43660 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
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7 33621 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 27183 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 21107 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
10 19752 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.1) Geck
11 14856 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 9516 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 9300 0.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16) 
14 8022 0.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.8.1.16) Gec
15 7731 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; nl-nl) Appl

Usage by Location for August 2008

Top 30 of 87 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 700660 71.20% 506917 71.28% 7617994 65.89% Netherlands
2 124012 12.60% 84505 11.88% 1444206 12.49% Unresolved/Unknown
3 42795 4.35% 31658 4.45% 934156 8.08% United States
4 37125 3.77% 26016 3.66% 395393 3.42% Belgium
5 10284 1.05% 8534 1.20% 120844 1.05% Germany
6 9857 1.00% 9852 1.39% 329277 2.85% Argentina
7 8848 0.90% 5006 0.70% 98392 0.85% Lao People's Dem. Rep.
8 7527 0.76% 5802 0.82% 93985 0.81% Great Britain (UK)
9 6431 0.65% 3187 0.45% 68369 0.59% France

10 5386 0.55% 4650 0.65% 65891 0.57% Spain
11 4065 0.41% 2941 0.41% 37210 0.32% Bulgaria
12 3863 0.39% 3863 0.54% 41319 0.36% Jordan
13 3248 0.33% 2779 0.39% 36880 0.32% Europe Region
14 1879 0.19% 1611 0.23% 22424 0.19% Switzerland
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15 1733 0.18% 1341 0.19% 27746 0.24% Thailand
16 1215 0.12% 1096 0.15% 27035 0.23% China
17 1190 0.12% 628 0.09% 5420 0.05% United Arab Emirates
18 1146 0.12% 482 0.07% 8273 0.07% Greece
19 1040 0.11% 931 0.13% 27590 0.24% Hong Kong
20 1018 0.10% 893 0.13% 11267 0.10% Poland
21 831 0.08% 641 0.09% 8107 0.07% Denmark
22 780 0.08% 728 0.10% 10571 0.09% Sweden
23 769 0.08% 353 0.05% 10848 0.09% Canada
24 712 0.07% 682 0.10% 8598 0.07% Czech Republic
25 702 0.07% 555 0.08% 7659 0.07% Norway
26 639 0.06% 545 0.08% 6252 0.05% Portugal
27 591 0.06% 473 0.07% 7669 0.07% Finland
28 435 0.04% 360 0.05% 4500 0.04% Aruba
29 422 0.04% 228 0.03% 3863 0.03% Turkey
30 385 0.04% 381 0.05% 5444 0.05% Israel

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: July 2008 
Generated 01-Aug-2008 01:15 CEST 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for July 2008

Total Hits 1439718
Total Files 1077174
Total Pages 507594
Total Visits 86978
Total KBytes 13969140

Total Unique Sites 28046
Total Unique URLs 3168
Total Unique Referrers 2543
Total Unique User Agents 2201

. Avg Max 

Hits per Hour 1935 11125
Hits per Day 46442 115767
Files per Day 34747 92463
Pages per Day 16374 39966
Visits per Day 2805 5445
KBytes per Day 450617 955389

Hits by Response Code

Undefined response code 2
Code 200 - OK 1077174
Code 206 - Partial Content 136
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 302 - Found 7419
Code 304 - Not Modified 291614
Code 403 - Forbidden 276
Code 404 - Not Found 62910
Code 405 - Method Not Allowed 97
Code 500 - Internal Server Error 43
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Daily usage for July 2008

Daily Statistics for July 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 32488 2.26% 23914 2.22% 13462 2.65% 2634 3.03% 1213 4.33% 422185 3.02%

2 34768 2.41% 26412 2.45% 13766 2.71% 2762 3.18% 1493 5.32% 403200 2.89%

3 34586 2.40% 25992 2.41% 13755 2.71% 2733 3.14% 1417 5.05% 418180 2.99%

4 38689 2.69% 29663 2.75% 16885 3.33% 3041 3.50% 1457 5.20% 463610 3.32%

5 29520 2.05% 22014 2.04% 12100 2.38% 2507 2.88% 1346 4.80% 371790 2.66%

6 23026 1.60% 16288 1.51% 9223 1.82% 2095 2.41% 1024 3.65% 299765 2.15%

7 30636 2.13% 22032 2.05% 11477 2.26% 2513 2.89% 1137 4.05% 373564 2.67%

8 26354 1.83% 18995 1.76% 9833 1.94% 2278 2.62% 1090 3.89% 317239 2.27%

9 32199 2.24% 24341 2.26% 12254 2.41% 2787 3.20% 1523 5.43% 390175 2.79%

10 52296 3.63% 39057 3.63% 17298 3.41% 3749 4.31% 1656 5.90% 596459 4.27%

11 57640 4.00% 46237 4.29% 19312 3.80% 3949 4.54% 2004 7.15% 667975 4.78%

12 65436 4.55% 49894 4.63% 19693 3.88% 4038 4.64% 2517 8.97% 705270 5.05%

13 92617 6.43% 72166 6.70% 32136 6.33% 4503 5.18% 3310 11.80% 775861 5.55%

14 67705 4.70% 50006 4.64% 22324 4.40% 3412 3.92% 2238 7.98% 536763 3.84%

15 115767 8.04% 92463 8.58% 39966 7.87% 5445 6.26% 4914 17.52% 955389 6.84%

16 50439 3.50% 35247 3.27% 15367 3.03% 2621 3.01% 1784 6.36% 366526 2.62%

17 36896 2.56% 25168 2.34% 11495 2.26% 1981 2.28% 1155 4.12% 267200 1.91%
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18 38530 2.68% 26786 2.49% 12484 2.46% 2242 2.58% 1156 4.12% 286442 2.05%

19 31927 2.22% 23129 2.15% 10906 2.15% 1992 2.29% 985 3.51% 242496 1.74%

20 54316 3.77% 42010 3.90% 19767 3.89% 2905 3.34% 1865 6.65% 484755 3.47%

21 60922 4.23% 46521 4.32% 20899 4.12% 3035 3.49% 3045 10.86% 514245 3.68%

22 45454 3.16% 34822 3.23% 16864 3.32% 2622 3.01% 2019 7.20% 409505 2.93%

23 31020 2.15% 22659 2.10% 11226 2.21% 1951 2.24% 1318 4.70% 273942 1.96%

24 30375 2.11% 22237 2.06% 10924 2.15% 1949 2.24% 1221 4.35% 253404 1.81%

25 27636 1.92% 20131 1.87% 10348 2.04% 1114 1.28% 1067 3.80% 215487 1.54%

26 54511 3.79% 40041 3.72% 19149 3.77% 2482 2.85% 2679 9.55% 441093 3.16%

27 48659 3.38% 35810 3.32% 16815 3.31% 2277 2.62% 2033 7.25% 388667 2.78%

28 61208 4.25% 43716 4.06% 21398 4.22% 2793 3.21% 1944 6.93% 498151 3.57%

29 49509 3.44% 35674 3.31% 17024 3.35% 3092 3.55% 1601 5.71% 608465 4.36%

30 46770 3.25% 34709 3.22% 15492 3.05% 2971 3.42% 2313 8.25% 537043 3.84%

31 37819 2.63% 29040 2.70% 13952 2.75% 2899 3.33% 1372 4.89% 484294 3.47%

Hourly usage for July 2008

Hourly Statistics for July 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 1545 47912 3.33% 1131 35069 3.26% 582 18043 3.55% 15245 472589 3.38%

1 969 30053 2.09% 702 21783 2.02% 399 12393 2.44% 10622 329287 2.36%

2 613 19027 1.32% 461 14305 1.33% 297 9216 1.82% 8103 251201 1.80%

3 420 13043 0.91% 317 9853 0.91% 230 7141 1.41% 5763 178643 1.28%

4 348 10789 0.75% 258 8008 0.74% 209 6495 1.28% 5148 159595 1.14%

5 359 11159 0.78% 249 7724 0.72% 204 6326 1.25% 5422 168069 1.20%

6 618 19179 1.33% 455 14114 1.31% 267 8293 1.63% 7370 228477 1.64%

7 1016 31504 2.19% 779 24157 2.24% 389 12062 2.38% 10693 331479 2.37%
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8 1754 54402 3.78% 1339 41535 3.86% 618 19172 3.78% 17444 540754 3.87%

9 2663 82554 5.73% 2008 62267 5.78% 877 27214 5.36% 25011 775339 5.55%

10 3006 93201 6.47% 2279 70672 6.56% 993 30788 6.07% 28618 887168 6.35%

11 3030 93958 6.53% 2279 70664 6.56% 1024 31768 6.26% 29114 902544 6.46%

12 2922 90590 6.29% 2189 67860 6.30% 955 29619 5.84% 26885 833439 5.97%

13 2718 84280 5.85% 2031 62969 5.85% 934 28954 5.70% 25718 797256 5.71%

14 2514 77939 5.41% 1911 59268 5.50% 871 27005 5.32% 24202 750271 5.37%

15 2343 72650 5.05% 1782 55249 5.13% 801 24855 4.90% 22432 695403 4.98%

16 2426 75227 5.23% 1815 56284 5.23% 836 25935 5.11% 23364 724288 5.18%

17 2284 70814 4.92% 1695 52546 4.88% 795 24653 4.86% 21280 659690 4.72%

18 2347 72783 5.06% 1737 53853 5.00% 817 25338 4.99% 21863 677760 4.85%

19 2489 77189 5.36% 1868 57924 5.38% 864 26788 5.28% 23100 716102 5.13%

20 2597 80525 5.59% 1908 59159 5.49% 886 27491 5.42% 23946 742339 5.31%

21 2704 83853 5.82% 2009 62299 5.78% 908 28174 5.55% 25304 784421 5.62%

22 2517 78027 5.42% 1924 59654 5.54% 861 26712 5.26% 23695 734556 5.26%

23 2227 69060 4.80% 1611 49958 4.64% 747 23159 4.56% 20273 628468 4.50%

Top 30 of 3168 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 48659 3.38% 77819 0.56% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 48628 3.38% 582794 4.17% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

3 48551 3.37% 100024 0.72% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

4 48400 3.36% 21068 0.15% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 37633 2.61% 1175221 8.41% /

6 36551 2.54% 2507614 17.95% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

7 36335 2.52% 110642 0.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

8 36324 2.52% 1325995 9.49% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

9 36306 2.52% 364410 2.61% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 36271 2.52% 135715 0.97% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

11 36265 2.52% 110190 0.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

12 36259 2.52% 149007 1.07% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

13 29250 2.03% 26258 0.19% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

14 15683 1.09% 22149 0.16% /wp-content/uploads/2008/07/demmink.jpeg

15 14333 1.00% 121050 0.87% /feed

16 9009 0.63% 100758 0.72% /feed/atom

17 4927 0.34% 115644 0.83% /artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html

18 4349 0.30% 121230 0.87% /artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html

19 3867 0.27% 19397 0.14% /feed/rss
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20 3124 0.22% 49599 0.36% /wp-content/uploads/2008/06/reneficq.jpeg

21 2861 0.20% 73641 0.53% /contact

22 2797 0.19% 99290 0.71% /artikel/859/rectificatie-fortis-bestuurders-62-nevenfuncties.html

23 2572 0.18% 72769 0.52% /artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html

24 2565 0.18% 102835 0.74% /artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html

25 2493 0.17% 76 0.00% /robots.txt

26 2482 0.17% 37852 0.27% /artikel/893/maandag-28-juli-kort-geding-fortis-graaf-tegen-kat.html

27 2168 0.15% 79403 0.57% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

28 2019 0.14% 84939 0.61% /artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html

29 1887 0.13% 49183 0.35% /artikel/895/pleidooi-micha-kat-inzake-mlippenskat.html

30 1867 0.13% 57106 0.41% /artikel/440/bewijslast-tegen-joris-demmink-overweldigend.html

Top 10 of 3168 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 36551 2.54% 2507614 17.95% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

2 36324 2.52% 1325995 9.49% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

3 37633 2.61% 1175221 8.41% /

4 48628 3.38% 582794 4.17% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

5 36306 2.52% 364410 2.61% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

6 36259 2.52% 149007 1.07% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

7 36271 2.52% 135715 0.97% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

8 4349 0.30% 121230 0.87% /artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html

9 14333 1.00% 121050 0.87% /feed

10 4927 0.34% 115644 0.83% /artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html

Top 10 of 1181 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 37633 2.61% 25106 29.59% /

2 36551 2.54% 9547 11.25% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 14333 1.00% 7434 8.76% /feed

4 9009 0.63% 3628 4.28% /feed/atom

5 4927 0.34% 3161 3.73% /artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html

6 5 0.00% 2135 2.52% /modules.php

7 6 0.00% 2061 2.43% /backend.php

8 4349 0.30% 1688 1.99% /artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html
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9 2482 0.17% 1659 1.96% /artikel/893/maandag-28-juli-kort-geding-fortis-graaf-tegen-kat.html

10 1721 0.12% 1320 1.56% /artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq.html

Top 10 of 1194 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 29250 2.03% 18888 22.06% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 37633 2.61% 10438 12.19% /

3 36265 2.52% 8232 9.61% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

4 14333 1.00% 7279 8.50% /feed

5 9009 0.63% 4160 4.86% /feed/atom

6 6 0.00% 2162 2.52% /backend.php

7 5 0.00% 1944 2.27% /modules.php

8 36551 2.54% 1780 2.08% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

9 36324 2.52% 1772 2.07% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

10 4349 0.30% 1049 1.22% /artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html

Top 30 of 28046 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 17255 1.20% 5357 0.50% 113783 0.81% 389 0.45% 77.249.96.119
2 13855 0.96% 6774 0.63% 100122 0.72% 144 0.17% 82.204.102.100
3 11760 0.82% 6938 0.64% 70155 0.50% 255 0.29% 84.81.30.125
4 9036 0.63% 7445 0.69% 89074 0.64% 26 0.03% 74.6.18.218
5 8668 0.60% 5331 0.49% 61355 0.44% 236 0.27% 80.101.102.82
6 8374 0.58% 3839 0.36% 42475 0.30% 189 0.22% 86.94.42.228
7 6990 0.49% 40 0.00% 196716 1.41% 11 0.01% 38.99.13.121
8 6181 0.43% 2463 0.23% 41591 0.30% 224 0.26% 82.95.128.12
9 5795 0.40% 5313 0.49% 58862 0.42% 95 0.11% 77.164.61.108
10 5153 0.36% 840 0.08% 14266 0.10% 146 0.17% 81.164.124.14
11 5034 0.35% 1491 0.14% 18377 0.13% 83 0.10% 62.131.240.107
12 4744 0.33% 1449 0.13% 12400 0.09% 62 0.07% 77.249.186.39
13 4652 0.32% 4359 0.40% 67535 0.48% 34 0.04% 67.195.37.90
14 4419 0.31% 1144 0.11% 16656 0.12% 123 0.14% 83.117.67.237
15 4395 0.31% 1151 0.11% 14309 0.10% 97 0.11% 213.93.84.172
16 4171 0.29% 1128 0.10% 39540 0.28% 102 0.12% 82.168.93.66
17 4146 0.29% 3414 0.32% 141548 1.01% 38 0.04% 74.6.8.99
18 4003 0.28% 3467 0.32% 32185 0.23% 154 0.18% 24.132.7.185
19 3996 0.28% 2325 0.22% 21407 0.15% 159 0.18% 80.56.39.234
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20 3690 0.26% 2739 0.25% 124415 0.89% 63 0.07% 82.94.179.41
21 3574 0.25% 877 0.08% 19750 0.14% 188 0.22% 85.144.24.208
22 3566 0.25% 2451 0.23% 43932 0.31% 226 0.26% 194.109.160.249
23 3253 0.23% 2450 0.23% 97021 0.69% 74 0.09% 66.249.65.164
24 3235 0.22% 2798 0.26% 22931 0.16% 107 0.12% 62.131.181.21
25 3073 0.21% 1376 0.13% 27713 0.20% 55 0.06% 202.136.244.172
26 2971 0.21% 1058 0.10% 15026 0.11% 78 0.09% 78.22.215.40
27 2770 0.19% 2769 0.26% 15251 0.11% 46 0.05% 63.247.81.138
28 2751 0.19% 2256 0.21% 23002 0.16% 116 0.13% 85.136.255.245
29 2722 0.19% 536 0.05% 11249 0.08% 135 0.16% 77.160.145.175
30 2702 0.19% 1010 0.09% 13842 0.10% 103 0.12% 80.61.146.83

Top 10 of 28046 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 6990 0.49% 40 0.00% 196716 1.41% 11 0.01% 38.99.13.121
2 4146 0.29% 3414 0.32% 141548 1.01% 38 0.04% 74.6.8.99
3 3690 0.26% 2739 0.25% 124415 0.89% 63 0.07% 82.94.179.41
4 17255 1.20% 5357 0.50% 113783 0.81% 389 0.45% 77.249.96.119
5 13855 0.96% 6774 0.63% 100122 0.72% 144 0.17% 82.204.102.100
6 3253 0.23% 2450 0.23% 97021 0.69% 74 0.09% 66.249.65.164
7 2121 0.15% 2085 0.19% 95442 0.68% 198 0.23% 209.234.171.36
8 9036 0.63% 7445 0.69% 89074 0.64% 26 0.03% 74.6.18.218
9 11760 0.82% 6938 0.64% 70155 0.50% 255 0.29% 84.81.30.125
10 4652 0.32% 4359 0.40% 67535 0.48% 34 0.04% 67.195.37.90

Top 30 of 2543 Total Referrers

# Hits Referrer

1 485681 33.73% www.klokkenluideronline.nl/
2 226978 15.77% - (Direct Request)
3 58682 4.08% www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html
4 38382 2.67% www.klokkenluideronline.nl/index.php
5 36425 2.53% www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html
6 32362 2.25% www.klokkenluideronline.nl/artikel/893/maandag-28-juli-kort-geding-fortis-graaf-tegen-kat.html
7 31207 2.17% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
8 24224 1.68% klokkenluideronline.nl/
9 22499 1.56% www.klokkenluideronline.nl/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq.html
10 22052 1.53% www.klokkenluideronline.nl/artikel/859/rectificatie-fortis-bestuurders-62-nevenfuncties.html
11 21642 1.50% www.klokkenluideronline.nl/artikel/440/bewijslast-tegen-joris-demmink-overweldigend.html
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12 18237 1.27% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
13 16700 1.16% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
14 15559 1.08% www.klokkenluideronline.nl/artikel/895/pleidooi-micha-kat-inzake-mlippenskat.html
15 15138 1.05% www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html
16 13469 0.94% www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html
17 12353 0.86% www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html
18 10547 0.73% www.klokkenluideronline.nl/artikel/886/fortis-website-voor-vragen-over-pedofiele-baas.html
19 9807 0.68% www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html
20 9682 0.67% www.hetvrijevolk.com/
21 9577 0.67% www.klokkenluideronline.nl/artikel/824/geenstijl-eerst-pitbull-nu-jankende-jakhals.html
22 8425 0.59% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
23 8420 0.58% www.klokkenluideronline.nl
24 8161 0.57% www.klokkenluideronline.nl/artikel/835/joris-demmink-hangt-hij-is-er-gloeiend-bij.html
25 8075 0.56% www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html
26 7208 0.50% www.google.nl/search
27 6260 0.43% www.klokkenluideronline.nl/artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html
28 6200 0.43% www.klokkenluideronline.nl/artikel/851/situatie-bij-fortis-loopt-uit-de-hand.html
29 5857 0.41% www.klokkenluideronline.nl/artikel/855/fortis-bestuurders-hebben-61-nevenfuncties.html
30 5331 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/862/helden-van-geenstijl-doden-nieuwe-draak.html

Top 20 of 604 Total Search Strings

# Hits Search String

1 361 21.34% klokkenluider
2 149 8.81% klokkenluideronline.nl
3 139 8.22% klokkenluideronline
4 70 4.14% micha kat
5 49 2.90% joris demmink
6 36 2.13% klokkenluider online
7 29 1.71% www.klokkenluideronline.nl
8 26 1.54% klokkenluiders
9 19 1.12% mischa kat

10 16 0.95% fred spijkers
11 13 0.77% demmink
12 8 0.47% runderkamp papers
13 7 0.41% job de ruiter
14 7 0.41% marianne schilperoord
15 6 0.35% lippens pedo
16 6 0.35% marjon van royen
17 5 0.30% annemarie stordiau
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18 5 0.30% frits salomonson
19 5 0.30% klokkenluider.nl
20 5 0.30% klokkenluidersonline

Top 15 of 2201 Total User Agents

# Hits User Agent

1 236792 16.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 169243 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 108647 7.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
4 61255 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 46614 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 45298 3.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9) Gecko/20
7 43575 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.15) Gec
8 41528 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 32661 2.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.16) Gec
10 30813 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
11 24058 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 20695 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
13 17200 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9) Gecko/20
14 14807 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9) Gecko
15 14133 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1

Usage by Location for July 2008

Top 30 of 92 Total Locations
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# Hits Files KBytes Location

1 1032652 71.73% 780129 72.42% 9056307 64.83% Netherlands
2 182384 12.67% 127081 11.80% 1613791 11.55% Unresolved/Unknown
3 97697 6.79% 73561 6.83% 1854433 13.28% United States
4 38557 2.68% 28198 2.62% 321498 2.30% Belgium
5 12660 0.88% 10417 0.97% 153339 1.10% Germany
6 11265 0.78% 9013 0.84% 162966 1.17% Great Britain (UK)
7 8477 0.59% 6864 0.64% 79996 0.57% Spain
8 6279 0.44% 2999 0.28% 49608 0.36% Lao People's Dem. Rep.
9 5966 0.41% 3975 0.37% 51528 0.37% Thailand
10 5625 0.39% 4766 0.44% 60625 0.43% France
11 4418 0.31% 3831 0.36% 42366 0.30% Europe Region
12 3124 0.22% 2134 0.20% 62214 0.45% Sweden
13 3098 0.22% 2833 0.26% 88273 0.63% China
14 2358 0.16% 1484 0.14% 15251 0.11% Bulgaria
15 2271 0.16% 2271 0.21% 62790 0.45% Jordan
16 1933 0.13% 1579 0.15% 16699 0.12% Switzerland
17 1445 0.10% 1119 0.10% 19398 0.14% Canada
18 1422 0.10% 953 0.09% 29557 0.21% Norway
19 1277 0.09% 672 0.06% 8264 0.06% Aruba
20 1270 0.09% 928 0.09% 11043 0.08% Israel
21 1103 0.08% 1011 0.09% 35997 0.26% Australia
22 1075 0.07% 896 0.08% 9954 0.07% Finland
23 1015 0.07% 719 0.07% 8023 0.06% Portugal
24 990 0.07% 833 0.08% 11809 0.08% Italy
25 896 0.06% 516 0.05% 5899 0.04% Turkey
26 823 0.06% 634 0.06% 11144 0.08% Poland
27 637 0.04% 553 0.05% 6058 0.04% Denmark
28 548 0.04% 455 0.04% 5939 0.04% Satellite Provider
29 548 0.04% 476 0.04% 6327 0.05% Austria
30 548 0.04% 451 0.04% 6952 0.05% Singapore

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: June 2008 
Generated 01-Jul-2008 01:15 CEST 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for June 2008

Total Hits 881256
Total Files 693506
Total Pages 367553
Total Visits 75197
Total KBytes 11883296

Total Unique Sites 20508
Total Unique URLs 3314
Total Unique Referrers 1805
Total Unique User Agents 1678

. Avg Max 

Hits per Hour 1223 8189
Hits per Day 29375 61757
Files per Day 23116 54368
Pages per Day 12251 25429
Visits per Day 2506 4902
KBytes per Day 396110 771459

Hits by Response Code

Undefined response code 1
Code 200 - OK 693506
Code 206 - Partial Content 98
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 5257
Code 304 - Not Modified 138702
Code 403 - Forbidden 237
Code 404 - Not Found 43255
Code 405 - Method Not Allowed 144
Code 500 - Internal Server Error 20
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Daily usage for June 2008

Daily Statistics for June 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 18899 2.14% 15318 2.21% 9839 2.68% 1680 2.23% 746 3.64% 352295 2.96%

2 27996 3.18% 22309 3.22% 13386 3.64% 2108 2.80% 1029 5.02% 502684 4.23%

3 21024 2.39% 15855 2.29% 8454 2.30% 1928 2.56% 932 4.54% 267232 2.25%

4 23880 2.71% 18418 2.66% 9833 2.68% 2109 2.80% 1696 8.27% 305281 2.57%

5 19924 2.26% 15291 2.20% 8625 2.35% 1968 2.62% 1143 5.57% 276494 2.33%

6 18030 2.05% 14293 2.06% 8234 2.24% 1935 2.57% 975 4.75% 264581 2.23%

7 20224 2.29% 15748 2.27% 8765 2.38% 1895 2.52% 926 4.52% 271539 2.29%

8 61757 7.01% 54368 7.84% 25429 6.92% 4902 6.52% 2659 12.97% 771459 6.49%

9 25703 2.92% 20471 2.95% 10847 2.95% 2322 3.09% 1175 5.73% 333476 2.81%

10 18957 2.15% 14753 2.13% 8392 2.28% 1954 2.60% 946 4.61% 253340 2.13%

11 24979 2.83% 19859 2.86% 10639 2.89% 2315 3.08% 1151 5.61% 333410 2.81%

12 25885 2.94% 20041 2.89% 10516 2.86% 2264 3.01% 1261 6.15% 333892 2.81%

13 20686 2.35% 15726 2.27% 8790 2.39% 1937 2.58% 929 4.53% 276273 2.32%

14 18729 2.13% 13858 2.00% 8099 2.20% 1877 2.50% 1020 4.97% 251728 2.12%

15 22185 2.52% 16508 2.38% 9431 2.57% 1922 2.56% 943 4.60% 295204 2.48%

16 55629 6.31% 46885 6.76% 22319 6.07% 4351 5.79% 2192 10.69% 761808 6.41%

17 23614 2.68% 18796 2.71% 10143 2.76% 2514 3.34% 1088 5.31% 327331 2.75%
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18 23290 2.64% 17222 2.48% 9504 2.59% 1876 2.49% 1066 5.20% 289256 2.43%

19 36691 4.16% 29418 4.24% 13804 3.76% 2931 3.90% 2281 11.12% 496404 4.18%

20 36954 4.19% 30356 4.38% 14964 4.07% 3465 4.61% 2065 10.07% 493489 4.15%

21 23697 2.69% 18325 2.64% 10032 2.73% 2337 3.11% 1242 6.06% 351754 2.96%

22 21262 2.41% 16440 2.37% 9582 2.61% 2142 2.85% 1100 5.36% 323695 2.72%

23 39601 4.49% 29252 4.22% 15241 4.15% 3072 4.09% 1627 7.93% 523819 4.41%

24 32569 3.70% 24747 3.57% 13336 3.63% 2786 3.70% 1492 7.28% 464402 3.91%

25 35609 4.04% 28140 4.06% 14942 4.07% 3177 4.22% 1724 8.41% 445883 3.75%

26 18784 2.13% 13870 2.00% 7887 2.15% 1674 2.23% 852 4.15% 251667 2.12%

27 51835 5.88% 41779 6.02% 19749 5.37% 3507 4.66% 1924 9.38% 608964 5.12%

28 33289 3.78% 24648 3.55% 14025 3.82% 2441 3.25% 1339 6.53% 427696 3.60%

29 43230 4.91% 33140 4.78% 18387 5.00% 3234 4.30% 1763 8.60% 566220 4.76%

30 36344 4.12% 27672 3.99% 14359 3.91% 2857 3.80% 1636 7.98% 462022 3.89%

Hourly usage for June 2008

Hourly Statistics for June 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 876 26302 2.98% 684 20535 2.96% 399 11990 3.26% 13511 405327 3.41%

1 565 16967 1.93% 441 13233 1.91% 298 8965 2.44% 10228 306828 2.58%

2 390 11729 1.33% 302 9073 1.31% 225 6779 1.84% 7154 214611 1.81%

3 292 8769 1.00% 223 6717 0.97% 183 5498 1.50% 6273 188200 1.58%

4 268 8042 0.91% 201 6051 0.87% 183 5494 1.49% 6182 185448 1.56%

5 299 8971 1.02% 211 6343 0.91% 215 6455 1.76% 6935 208055 1.75%

6 383 11504 1.31% 274 8243 1.19% 214 6442 1.75% 6671 200128 1.68%

7 571 17155 1.95% 418 12542 1.81% 264 7939 2.16% 8097 242899 2.04%

8 976 29309 3.33% 721 21637 3.12% 398 11951 3.25% 12638 379137 3.19%
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9 1482 44465 5.05% 1152 34561 4.98% 568 17043 4.64% 18183 545476 4.59%

10 1709 51296 5.82% 1336 40093 5.78% 632 18964 5.16% 20608 618230 5.20%

11 1822 54679 6.20% 1463 43894 6.33% 706 21207 5.77% 22319 669559 5.63%

12 2107 63219 7.17% 1681 50459 7.28% 796 23902 6.50% 25870 776112 6.53%

13 2036 61100 6.93% 1614 48423 6.98% 816 24487 6.66% 26044 781319 6.57%

14 1936 58085 6.59% 1510 45319 6.53% 779 23373 6.36% 24684 740524 6.23%

15 1732 51967 5.90% 1365 40965 5.91% 688 20667 5.62% 22078 662336 5.57%

16 1904 57132 6.48% 1538 46165 6.66% 758 22763 6.19% 24088 722634 6.08%

17 1528 45859 5.20% 1207 36217 5.22% 618 18547 5.05% 19842 595252 5.01%

18 1392 41775 4.74% 1099 32982 4.76% 568 17059 4.64% 18276 548274 4.61%

19 1448 43442 4.93% 1144 34348 4.95% 584 17528 4.77% 18861 565844 4.76%

20 1508 45240 5.13% 1192 35765 5.16% 601 18051 4.91% 19390 581688 4.90%

21 1481 44447 5.04% 1181 35440 5.11% 617 18539 5.04% 19747 592417 4.99%

22 1454 43625 4.95% 1188 35655 5.14% 620 18617 5.07% 20966 628970 5.29%

23 1205 36177 4.11% 961 28846 4.16% 509 15293 4.16% 17468 524027 4.41%

Top 30 of 3314 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 27731 3.15% 48589 0.41% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

2 27664 3.14% 363465 3.06% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

3 27609 3.13% 62305 0.52% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

4 27575 3.13% 13144 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 25295 2.87% 1747936 14.71% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

6 25186 2.86% 927094 7.80% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

7 25147 2.85% 77199 0.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

8 25141 2.85% 254406 2.14% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 25115 2.85% 104046 0.88% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

10 25101 2.85% 94685 0.80% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

11 25091 2.85% 76855 0.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

12 22429 2.55% 1121457 9.44% /

13 20224 2.29% 20692 0.17% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

14 13585 1.54% 163856 1.38% /feed

15 8233 0.93% 138230 1.16% /feed/atom

16 6337 0.72% 310699 2.61% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

17 4167 0.47% 423854 3.57% /wp-content/uploads/2008/06/cu_en_pvda_geven___244558a.jpeg

18 3579 0.41% 145 0.00% /robots.txt

19 3152 0.36% 77816 0.65% /contact
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20 2842 0.32% 122741 1.03% /artikel/761/demmink-in-2004-op-de-fillippijnen.html

21 2819 0.32% 117379 0.99% /artikel/777/nos-journaal-bang-en-kaltgestellt-de-telegraaf.html

22 2691 0.31% 14671 0.12% /feed/rss

23 2256 0.26% 98716 0.83% /artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html

24 1979 0.22% 78760 0.66% /artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html

25 1718 0.19% 62050 0.52% /artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html

26 1674 0.19% 83261 0.70% /artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

27 1391 0.16% 18795 0.16% /wp-content/uploads/2008/06/reneficq.jpeg

28 1210 0.14% 45994 0.39% /artikel/796/ook-ed-van-thijn-in-beeld-bij-pedo-netwerk.html

29 1205 0.14% 22869 0.19% /wp-content/themes/3ColumnK2/rollingarchive.php

30 1042 0.12% 43688 0.37% /artikel/815/demmink-verkrachtte-ober-op-justitie-feestje.html

Top 10 of 3314 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 25295 2.87% 1747936 14.71% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

2 22429 2.55% 1121457 9.44% /

3 25186 2.86% 927094 7.80% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

4 4167 0.47% 423854 3.57% /wp-content/uploads/2008/06/cu_en_pvda_geven___244558a.jpeg

5 27664 3.14% 363465 3.06% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

6 6337 0.72% 310699 2.61% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

7 25141 2.85% 254406 2.14% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

8 13585 1.54% 163856 1.38% /feed

9 8233 0.93% 138230 1.16% /feed/atom

10 2842 0.32% 122741 1.03% /artikel/761/demmink-in-2004-op-de-fillippijnen.html

Top 10 of 1170 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 25295 2.87% 14941 20.75% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

2 22429 2.55% 14916 20.71% /

3 13585 1.54% 7165 9.95% /feed

4 8233 0.93% 2725 3.78% /feed/atom

5 2842 0.32% 2136 2.97% /artikel/761/demmink-in-2004-op-de-fillippijnen.html

6 2819 0.32% 1792 2.49% /artikel/777/nos-journaal-bang-en-kaltgestellt-de-telegraaf.html

7 40 0.00% 1327 1.84% /backend.php

8 1979 0.22% 1104 1.53% /artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html
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9 150 0.02% 1088 1.51% /modules.php

10 2256 0.26% 813 1.13% /artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html

Top 10 of 1192 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 20224 2.29% 14192 19.42% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

2 22429 2.55% 7616 10.42% /

3 25091 2.85% 7154 9.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

4 13585 1.54% 6679 9.14% /feed

5 8233 0.93% 2949 4.04% /feed/atom

6 25186 2.86% 2567 3.51% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

7 25295 2.87% 2396 3.28% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 40 0.00% 1529 2.09% /backend.php

9 25141 2.85% 1400 1.92% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

10 25147 2.85% 1259 1.72% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

Top 30 of 20508 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 8053 0.91% 400 0.06% 205482 1.73% 28 0.04% 38.99.13.121
2 5706 0.65% 4737 0.68% 180356 1.52% 146 0.19% 74.6.22.151
3 5635 0.64% 5525 0.80% 294424 2.48% 1 0.00% 96.232.144.3
4 5593 0.63% 1549 0.22% 39049 0.33% 101 0.13% 82.168.93.66
5 5499 0.62% 3661 0.53% 51694 0.44% 224 0.30% 80.101.102.82
6 4095 0.46% 3368 0.49% 145458 1.22% 5 0.01% 74.6.22.126
7 4085 0.46% 2127 0.31% 44466 0.37% 65 0.09% 202.137.146.239
8 3771 0.43% 1273 0.18% 21578 0.18% 151 0.20% 83.117.97.98
9 3766 0.43% 778 0.11% 19482 0.16% 116 0.15% 81.164.124.14

10 3392 0.38% 1582 0.23% 25069 0.21% 121 0.16% 84.81.30.125
11 3202 0.36% 549 0.08% 9820 0.08% 96 0.13% 81.68.154.159
12 3141 0.36% 2838 0.41% 126498 1.06% 299 0.40% 67.195.37.190
13 3058 0.35% 2285 0.33% 42075 0.35% 356 0.47% 194.109.160.249
14 2993 0.34% 2993 0.43% 93923 0.79% 336 0.45% 195.248.77.10
15 2746 0.31% 1893 0.27% 23749 0.20% 102 0.14% 86.94.42.228
16 2590 0.29% 2402 0.35% 25508 0.21% 132 0.18% 62.163.137.225
17 2578 0.29% 2114 0.30% 89574 0.75% 5 0.01% 74.6.22.90
18 2575 0.29% 1245 0.18% 21407 0.18% 124 0.16% 77.249.152.110
19 2519 0.29% 1409 0.20% 28106 0.24% 165 0.22% 137.224.226.183
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20 2327 0.26% 271 0.04% 7696 0.06% 98 0.13% 217.121.236.39
21 2273 0.26% 2198 0.32% 25864 0.22% 106 0.14% 213.84.194.154
22 2258 0.26% 1653 0.24% 74107 0.62% 36 0.05% 82.94.179.41
23 2071 0.24% 1643 0.24% 68712 0.58% 47 0.06% 66.249.66.15
24 2049 0.23% 2002 0.29% 26669 0.22% 116 0.15% 217.196.47.23
25 2048 0.23% 1753 0.25% 77683 0.65% 78 0.10% 66.249.72.101
26 2029 0.23% 2029 0.29% 11261 0.09% 62 0.08% 63.247.81.138
27 2017 0.23% 1796 0.26% 15758 0.13% 94 0.13% 62.251.121.143
28 1996 0.23% 1647 0.24% 69411 0.58% 2 0.00% 74.6.8.99
29 1938 0.22% 1042 0.15% 13890 0.12% 97 0.13% 84.86.21.2
30 1859 0.21% 1112 0.16% 15265 0.13% 86 0.11% 145.222.138.134

Top 10 of 20508 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 5635 0.64% 5525 0.80% 294424 2.48% 1 0.00% 96.232.144.3
2 8053 0.91% 400 0.06% 205482 1.73% 28 0.04% 38.99.13.121
3 5706 0.65% 4737 0.68% 180356 1.52% 146 0.19% 74.6.22.151
4 4095 0.46% 3368 0.49% 145458 1.22% 5 0.01% 74.6.22.126
5 3141 0.36% 2838 0.41% 126498 1.06% 299 0.40% 67.195.37.190
6 2993 0.34% 2993 0.43% 93923 0.79% 336 0.45% 195.248.77.10
7 2578 0.29% 2114 0.30% 89574 0.75% 5 0.01% 74.6.22.90
8 2048 0.23% 1753 0.25% 77683 0.65% 78 0.10% 66.249.72.101
9 2258 0.26% 1653 0.24% 74107 0.62% 36 0.05% 82.94.179.41
10 1996 0.23% 1647 0.24% 69411 0.58% 2 0.00% 74.6.8.99

Top 30 of 1805 Total Referrers

# Hits Referrer

1 245806 27.89% www.klokkenluideronline.nl/
2 195358 22.17% - (Direct Request)
3 43310 4.91% www.klokkenluideronline.nl/artikel/761/demmink-in-2004-op-de-fillippijnen.html
4 34668 3.93% www.klokkenluideronline.nl/artikel/777/nos-journaal-bang-en-kaltgestellt-de-telegraaf.html
5 31151 3.53% www.klokkenluideronline.nl/index.php
6 20734 2.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html
7 18370 2.08% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
8 15663 1.78% www.klokkenluideronline.nl/artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html
9 14776 1.68% www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html
10 12086 1.37% klokkenluideronline.nl/
11 10725 1.22% www.klokkenluideronline.nl/artikel/815/demmink-verkrachtte-ober-op-justitie-feestje.html
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12 9874 1.12% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
13 8006 0.91% www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
14 7937 0.90% www.klokkenluideronline.nl/artikel/563/edwin-de-roy-en-de-vastgoed-mafia.html
15 6350 0.72% www.hetvrijevolk.com/
16 6018 0.68% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
17 5979 0.68% www.klokkenluideronline.nl/artikel/436/moorden-die-niet-opgelost-mogen-worden.html
18 5117 0.58% www.klokkenluideronline.nl
19 4764 0.54% www.klokkenluideronline.nl/artikel/796/ook-ed-van-thijn-in-beeld-bij-pedo-netwerk.html
20 4230 0.48% www.google.nl/search
21 4197 0.48% www.klokkenluideronline.nl/artikel/817/kassa-u-betaalt-de-advocaat-van-het-pedo-netwerk.html
22 4106 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/801/overzicht-van-alle-demmink-artikelen-op-deze-site.html
23 3669 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/811/justitie-orgieen-en-chantage-op-antillen.html
24 3273 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/806/joris-demmink-uitgeleverd-aan-tjechie.html
25 3051 0.35% www.klokkenluideronline.nl/contact
26 2856 0.32% www.klokkenluideronline.nl/artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html
27 2589 0.29% www.klokkenluideronline.nl/artikel/757/joris-demmink-durfde-niet-naar-thailand.html
28 2461 0.28% www.klokkenluideronline.nl/feed
29 2412 0.27% www.klokkenluideronline.nl/artikel/798/joost-de-haas-moet-opnieuw-in-gijzeling.html
30 2373 0.27% www.klokkenluideronline.nl/artikel/794/breaking-newstelegraaf-demmink-slachtoffer.html

Top 20 of 434 Total Search Strings

# Hits Search String

1 52 6.91% klokkenluider
2 29 3.85% klokkenluideronline
3 24 3.19% cees hakstege
4 24 3.19% micha kat
5 20 2.66% klokkenluider online
6 19 2.52% www.klokkenluideronline.nl
7 18 2.39% joris demmink
8 14 1.86% mischa kat
9 10 1.33% john van den dries
10 9 1.20% kay van der linde
11 7 0.93% frits salomonson
12 6 0.80% ben knapen
13 6 0.80% klokkenluiders
14 6 0.80% label:skip
15 5 0.66% arthur van amerongen
16 5 0.66% ger van roon
17 4 0.53% cees bouwfonds
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18 4 0.53% klokkenluideronline.nl
19 4 0.53% vastgoed fraude
20 4 0.53% wouter bos prive

Top 15 of 1678 Total User Agents

# Hits User Agent

1 124977 14.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 83738 9.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 75782 8.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
4 69673 7.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.14) Gec
5 36406 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 28627 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 27469 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 26087 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;1813)
9 24317 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

10 22126 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14) 
11 20289 2.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9) Gecko/20
12 14995 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
13 13897 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.8.1.14) Gec
14 9465 1.07% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
15 8119 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.

Usage by Location for June 2008

Top 30 of 90 Total Locations
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# Hits Files KBytes Location

1 635872 72.16% 500241 72.13% 7250545 61.01% Netherlands
2 82970 9.41% 61787 8.91% 2196911 18.49% United States
3 82524 9.36% 68755 9.91% 1300843 10.95% Unresolved/Unknown
4 22421 2.54% 16718 2.41% 255392 2.15% Belgium
5 10199 1.16% 8693 1.25% 151097 1.27% Germany
6 7823 0.89% 4492 0.65% 89731 0.76% Lao People's Dem. Rep.
7 5273 0.60% 4139 0.60% 60052 0.51% Great Britain (UK)
8 5030 0.57% 4370 0.63% 60095 0.51% Spain
9 3546 0.40% 3091 0.45% 49834 0.42% France

10 2994 0.34% 2994 0.43% 93923 0.79% Jordan
11 2494 0.28% 2264 0.33% 46666 0.39% China
12 2339 0.27% 1970 0.28% 27535 0.23% Europe Region
13 1649 0.19% 1541 0.22% 24954 0.21% Sweden
14 1466 0.17% 967 0.14% 15224 0.13% Switzerland
15 1025 0.12% 866 0.12% 12435 0.10% Israel
16 999 0.11% 791 0.11% 16558 0.14% Canada
17 822 0.09% 638 0.09% 9617 0.08% Portugal
18 800 0.09% 680 0.10% 9938 0.08% Finland
19 759 0.09% 330 0.05% 28537 0.24% Ukraine
20 728 0.08% 513 0.07% 5373 0.05% United Arab Emirates
21 637 0.07% 483 0.07% 7198 0.06% Aruba
22 609 0.07% 323 0.05% 4562 0.04% Turkey
23 562 0.06% 477 0.07% 13746 0.12% Poland
24 531 0.06% 383 0.06% 9275 0.08% Thailand
25 450 0.05% 285 0.04% 4243 0.04% Singapore
26 442 0.05% 367 0.05% 5541 0.05% Netherlands Antilles
27 434 0.05% 417 0.06% 5081 0.04% Bulgaria
28 377 0.04% 319 0.05% 7149 0.06% Italy
29 364 0.04% 187 0.03% 3619 0.03% New Zealand
30 354 0.04% 335 0.05% 6183 0.05% Australia

Generated by Webalizer Version 2.01 
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Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: May 2008 
Generated 01-Jun-2008 01:15 CEST 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for May 2008

Total Hits 504509
Total Files 393164
Total Pages 203704
Total Visits 51012
Total KBytes 6732148

Total Unique Sites 12093
Total Unique URLs 2505
Total Unique Referrers 1411
Total Unique User Agents 1164

. Avg Max 

Hits per Hour 678 2880
Hits per Day 16274 26410
Files per Day 12682 21767
Pages per Day 6571 13748
Visits per Day 1645 2508
KBytes per Day 217166 516837

Hits by Response Code

Code 200 - OK 393164
Code 206 - Partial Content 64
Code 301 - Moved Permanently 28
Code 302 - Found 3933
Code 304 - Not Modified 79176
Code 403 - Forbidden 1287
Code 404 - Not Found 26805
Code 405 - Method Not Allowed 48
Code 500 - Internal Server Error 4
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Daily usage for May 2008

Daily Statistics for May 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 16740 3.32% 13302 3.38% 7459 3.66% 1982 3.89% 1073 8.87% 242072 3.60%

2 14743 2.92% 11131 2.83% 6660 3.27% 1894 3.71% 1073 8.87% 198293 2.95%

3 12198 2.42% 9043 2.30% 5790 2.84% 1775 3.48% 1013 8.38% 177270 2.63%

4 13046 2.59% 9405 2.39% 5779 2.84% 1815 3.56% 971 8.03% 170646 2.53%

5 15283 3.03% 11762 2.99% 6552 3.22% 2009 3.94% 1160 9.59% 207046 3.08%

6 12664 2.51% 10509 2.67% 6175 3.03% 2306 4.52% 1311 10.84% 153448 2.28%

7 24222 4.80% 20306 5.16% 13748 6.75% 2332 4.57% 1323 10.94% 516837 7.68%

8 22157 4.39% 18906 4.81% 12866 6.32% 2007 3.93% 1154 9.54% 494329 7.34%

9 13777 2.73% 10533 2.68% 6116 3.00% 1350 2.65% 634 5.24% 184017 2.73%

10 9301 1.84% 6880 1.75% 3972 1.95% 915 1.79% 415 3.43% 121892 1.81%

11 10764 2.13% 8129 2.07% 4647 2.28% 1081 2.12% 543 4.49% 141902 2.11%

12 12767 2.53% 10379 2.64% 5004 2.46% 1210 2.37% 594 4.91% 158297 2.35%

13 14678 2.91% 11833 3.01% 5159 2.53% 1345 2.64% 775 6.41% 171565 2.55%

14 13637 2.70% 10650 2.71% 4998 2.45% 1272 2.49% 680 5.62% 156802 2.33%

15 22101 4.38% 17593 4.47% 7918 3.89% 1765 3.46% 872 7.21% 252752 3.75%

16 17453 3.46% 13905 3.54% 6145 3.02% 1615 3.17% 775 6.41% 201988 3.00%

17 20619 4.09% 16016 4.07% 6093 2.99% 1462 2.87% 716 5.92% 208468 3.10%

18 14180 2.81% 11040 2.81% 4489 2.20% 1283 2.52% 614 5.08% 153854 2.29%

19 16367 3.24% 12339 3.14% 4634 2.27% 1332 2.61% 680 5.62% 167046 2.48%

20 13294 2.64% 9808 2.49% 4234 2.08% 1191 2.33% 600 4.96% 143594 2.13%
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21 13108 2.60% 9547 2.43% 4220 2.07% 1241 2.43% 629 5.20% 137842 2.05%

22 15401 3.05% 10856 2.76% 5538 2.72% 1537 3.01% 727 6.01% 184635 2.74%

23 16722 3.31% 12498 3.18% 6911 3.39% 1695 3.32% 767 6.34% 216878 3.22%

24 11975 2.37% 8563 2.18% 5002 2.46% 1279 2.51% 602 4.98% 159402 2.37%

25 14519 2.88% 10659 2.71% 5898 2.90% 1653 3.24% 914 7.56% 214404 3.18%

26 26410 5.23% 21767 5.54% 9580 4.70% 2508 4.92% 1175 9.72% 299841 4.45%

27 21658 4.29% 16956 4.31% 7579 3.72% 1966 3.85% 1036 8.57% 261233 3.88%

28 20782 4.12% 16285 4.14% 8484 4.16% 1991 3.90% 1023 8.46% 293262 4.36%

29 19653 3.90% 15438 3.93% 7803 3.83% 2014 3.95% 1003 8.29% 263570 3.92%

30 16142 3.20% 12653 3.22% 6888 3.38% 1615 3.17% 775 6.41% 228475 3.39%

31 18148 3.60% 14473 3.68% 7363 3.61% 1754 3.44% 841 6.95% 250487 3.72%

Hourly usage for May 2008

Hourly Statistics for May 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 551 17108 3.39% 425 13193 3.36% 246 7652 3.76% 8526 264317 3.93%

1 398 12365 2.45% 318 9858 2.51% 214 6644 3.26% 7979 247360 3.67%

2 278 8618 1.71% 214 6651 1.69% 179 5572 2.74% 6499 201469 2.99%

3 221 6867 1.36% 175 5433 1.38% 160 4975 2.44% 5871 182016 2.70%

4 173 5386 1.07% 120 3740 0.95% 112 3486 1.71% 3166 98132 1.46%

5 186 5775 1.14% 124 3871 0.98% 107 3330 1.63% 3093 95894 1.42%

6 222 6886 1.36% 151 4700 1.20% 111 3444 1.69% 3460 107273 1.59%

7 390 12100 2.40% 286 8877 2.26% 168 5218 2.56% 5537 171643 2.55%

8 600 18611 3.69% 439 13634 3.47% 213 6622 3.25% 7017 217538 3.23%

9 884 27411 5.43% 687 21309 5.42% 315 9790 4.81% 10522 326175 4.85%

10 1066 33061 6.55% 826 25616 6.52% 355 11034 5.42% 12066 374043 5.56%

11 1078 33443 6.63% 859 26631 6.77% 392 12167 5.97% 13060 404864 6.01%

12 1026 31829 6.31% 811 25142 6.39% 374 11610 5.70% 12682 393148 5.84%

13 983 30477 6.04% 781 24235 6.16% 362 11224 5.51% 12194 378015 5.62%
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14 1001 31045 6.15% 789 24485 6.23% 363 11275 5.53% 12154 376761 5.60%

15 910 28225 5.59% 712 22102 5.62% 341 10586 5.20% 10661 330495 4.91%

16 851 26391 5.23% 666 20676 5.26% 330 10254 5.03% 10026 310814 4.62%

17 718 22281 4.42% 567 17584 4.47% 283 8797 4.32% 8751 271276 4.03%

18 657 20390 4.04% 510 15829 4.03% 266 8268 4.06% 8236 255305 3.79%

19 787 24406 4.84% 625 19378 4.93% 312 9674 4.75% 9654 299269 4.45%

20 818 25361 5.03% 633 19651 5.00% 328 10170 4.99% 10500 325499 4.83%

21 898 27840 5.52% 703 21809 5.55% 369 11462 5.63% 12567 389566 5.79%

22 856 26566 5.27% 685 21248 5.40% 351 10898 5.35% 12261 380100 5.65%

23 711 22067 4.37% 564 17512 4.45% 308 9552 4.69% 10683 331175 4.92%

Top 30 of 2505 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 14630 2.90% 732815 10.89% /

2 13660 2.71% 183452 2.73% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

3 13642 2.70% 24461 0.36% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

4 13611 2.70% 6645 0.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

5 13606 2.70% 31404 0.47% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

6 13164 2.61% 136945 2.03% /feed

7 11671 2.31% 809195 12.02% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

8 11569 2.29% 427456 6.35% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

9 11568 2.29% 35653 0.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

10 11565 2.29% 117489 1.75% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

11 11555 2.29% 48059 0.71% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

12 11543 2.29% 35497 0.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

13 11540 2.29% 43703 0.65% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

14 11136 2.21% 569014 8.45% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

15 7919 1.57% 130299 1.94% /feed/atom

16 7835 1.55% 7642 0.11% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

17 3419 0.68% 82221 1.22% /contact

18 3012 0.60% 188 0.00% /robots.txt

19 1358 0.27% 74214 1.10% /artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html

20 1176 0.23% 46508 0.69% /artikel/707/de-definitieve-val-van-fictie-journaliste-marjon-van-royen.html

21 777 0.15% 15704 0.23% /wp-content/themes/3ColumnK2/rollingarchive.php

22 774 0.15% 34957 0.52% /artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html

23 770 0.15% 128 0.00% /artikel/164/weerwoord-frolke-in-moma-affaire.html/feed

24 737 0.15% 7033 0.10% /comments/feed

25 724 0.14% 35596 0.53% /artikel/709/afrekening-met-onafhankelijke-journalistiek-begonnen.html

26 585 0.12% 19766 0.29% /artikel/701/het-farmaceutisch-complot-3-de-zelfmoordarts.html
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27 536 0.11% 1037 0.02% /wp-login.php

28 505 0.10% 12622 0.19% /wp-klokkenluideroffline/user.php

29 452 0.09% 16650 0.25% /artikel/699/het-farmaceutisch-complot-2.html

30 435 0.09% 17162 0.25% /artikel/705/het-farmaceutisch-complot-4-een-massagraf.html

Top 10 of 2505 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 11671 2.31% 809195 12.02% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

2 14630 2.90% 732815 10.89% /

3 11136 2.21% 569014 8.45% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

4 11569 2.29% 427456 6.35% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

5 13660 2.71% 183452 2.73% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

6 13164 2.61% 136945 2.03% /feed

7 7919 1.57% 130299 1.94% /feed/atom

8 11565 2.29% 117489 1.75% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

9 271 0.05% 89368 1.33% /artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html

10 3419 0.68% 82221 1.22% /contact

Top 10 of 1797 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 14630 2.90% 10337 20.98% /

2 11671 2.31% 7412 15.04% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 13164 2.61% 6761 13.72% /feed

4 99 0.02% 3182 6.46% /backend.php

5 7919 1.57% 2106 4.27% /feed/atom

6 182 0.04% 1421 2.88% /modules.php

7 11136 2.21% 784 1.59% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

8 209 0.04% 727 1.48% /artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html/trackback

9 1358 0.27% 657 1.33% /artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html

10 1176 0.23% 544 1.10% /artikel/707/de-definitieve-val-van-fictie-journaliste-marjon-van-royen.html

Top 10 of 1781 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 13164 2.61% 5954 11.96% /feed

2 14630 2.90% 5892 11.83% /

3 7835 1.55% 5401 10.85% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

4 11543 2.29% 4378 8.79% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php
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5 99 0.02% 3084 6.19% /backend.php

6 7919 1.57% 2527 5.08% /feed/atom

7 11569 2.29% 1364 2.74% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

8 11671 2.31% 1314 2.64% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

9 182 0.04% 1285 2.58% /modules.php

10 209 0.04% 725 1.46% /artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html/trackback

Top 30 of 12093 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 9722 1.93% 9614 2.45% 515777 7.66% 1 0.00% 201.29.206.84
2 4739 0.94% 395 0.10% 123641 1.84% 38 0.07% 38.99.13.121
3 3819 0.76% 3819 0.97% 110071 1.64% 299 0.59% 195.248.77.10
4 3093 0.61% 2241 0.57% 96392 1.43% 69 0.14% 82.94.179.41
5 2598 0.51% 1652 0.42% 18320 0.27% 101 0.20% 77.249.152.43
6 2414 0.48% 1460 0.37% 36983 0.55% 280 0.55% 194.109.160.249
7 2406 0.48% 1744 0.44% 67469 1.00% 15 0.03% 66.249.66.165
8 2240 0.44% 643 0.16% 13130 0.20% 68 0.13% 81.206.183.21
9 2230 0.44% 1752 0.45% 19112 0.28% 113 0.22% 212.64.26.68

10 2014 0.40% 1496 0.38% 16990 0.25% 89 0.17% 82.92.74.21
11 2006 0.40% 828 0.21% 8096 0.12% 475 0.93% 81.205.21.9
12 1959 0.39% 1574 0.40% 17177 0.26% 77 0.15% 86.94.42.228
13 1802 0.36% 1407 0.36% 48116 0.71% 14 0.03% 77.91.224.20
14 1801 0.36% 1399 0.36% 16604 0.25% 73 0.14% 80.101.102.82
15 1788 0.35% 1080 0.27% 12066 0.18% 86 0.17% 83.117.97.98
16 1766 0.35% 73 0.02% 1571 0.02% 37 0.07% 62.108.20.241
17 1721 0.34% 761 0.19% 9696 0.14% 77 0.15% 84.86.21.2
18 1698 0.34% 1236 0.31% 14417 0.21% 78 0.15% 145.222.138.134
19 1658 0.33% 1658 0.42% 39023 0.58% 19 0.04% 78.129.202.9
20 1658 0.33% 1538 0.39% 17223 0.26% 45 0.09% 86.87.97.10
21 1606 0.32% 1366 0.35% 58765 0.87% 15 0.03% 66.249.72.203
22 1589 0.31% 322 0.08% 7072 0.11% 55 0.11% 84.28.206.154
23 1572 0.31% 1561 0.40% 14982 0.22% 80 0.16% 84.85.205.216
24 1568 0.31% 1568 0.40% 37680 0.56% 88 0.17% 194.8.75.206
25 1561 0.31% 121 0.03% 4128 0.06% 29 0.06% 84.83.176.178
26 1457 0.29% 383 0.10% 5238 0.08% 66 0.13% 81.68.154.159
27 1422 0.28% 167 0.04% 2855 0.04% 1140 2.23% 80.126.166.89
28 1343 0.27% 679 0.17% 8574 0.13% 59 0.12% 80.61.146.83
29 1337 0.27% 998 0.25% 34951 0.52% 27 0.05% 66.249.65.65
30 1327 0.26% 1037 0.26% 11112 0.17% 53 0.10% 145.8.200.200

Top 10 of 12093 Total Sites By KBytes
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# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 9722 1.93% 9614 2.45% 515777 7.66% 1 0.00% 201.29.206.84
2 4739 0.94% 395 0.10% 123641 1.84% 38 0.07% 38.99.13.121
3 3819 0.76% 3819 0.97% 110071 1.64% 299 0.59% 195.248.77.10
4 3093 0.61% 2241 0.57% 96392 1.43% 69 0.14% 82.94.179.41
5 2406 0.48% 1744 0.44% 67469 1.00% 15 0.03% 66.249.66.165
6 1606 0.32% 1366 0.35% 58765 0.87% 15 0.03% 66.249.72.203
7 1802 0.36% 1407 0.36% 48116 0.71% 14 0.03% 77.91.224.20
8 1176 0.23% 997 0.25% 39771 0.59% 105 0.21% 74.6.22.155
9 1658 0.33% 1658 0.42% 39023 0.58% 19 0.04% 78.129.202.9

10 1568 0.31% 1568 0.40% 37680 0.56% 88 0.17% 194.8.75.206

Top 30 of 1411 Total Referrers

# Hits Referrer

1 178055 35.29% www.klokkenluideronline.nl/
2 116623 23.12% - (Direct Request)
3 23074 4.57% www.klokkenluideronline.nl/index.php
4 15779 3.13% www.klokkenluideronline.nl/artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html
5 10383 2.06% www.klokkenluideronline.nl/artikel/707/de-definitieve-val-van-fictie-journaliste-marjon-van-royen.html
6 9642 1.91% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
7 8301 1.65% www.klokkenluideronline.nl/artikel/709/afrekening-met-onafhankelijke-journalistiek-begonnen.html
8 7073 1.40% klokkenluideronline.nl/
9 6888 1.37% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
10 6296 1.25% www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html
11 4879 0.97% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
12 4179 0.83% www.klokkenluideronline.nl/artikel/242/update-neef-nicht-huwelijk.html
13 3453 0.68% www.klokkenluideronline.nl/contact
14 3035 0.60% www.klokkenluideronline.nl/wp-klokkenluideroffline/modules.php
15 2925 0.58% www.klokkenluideronline.nl/artikel/630/fuck-guusje-ter-horst-denkt-de-politie.html
16 2881 0.57% www.klokkenluideronline.nl/artikel/595/advocaat-smit-gevierendeeld-door-rechtbank.html
17 2680 0.53% www.klokkenluideronline.nl/artikel/657/het-servet-van-edwin-de-roy-van-bouwfonds.html
18 2635 0.52% www.google.nl/search
19 2521 0.50% www.klokkenluideronline.nl/artikel/701/het-farmaceutisch-complot-3-de-zelfmoordarts.html
20 2449 0.49% www.klokkenluideronline.nl/artikel/563/edwin-de-roy-en-de-vastgoed-mafia.html
21 2359 0.47% www.klokkenluideronline.nl
22 2106 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/705/het-farmaceutisch-complot-4-een-massagraf.html
23 2084 0.41% www.klokkenluideronline.nl/feed
24 1780 0.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/721/kwetsende-kunst-het-complete-overzicht.html
25 1745 0.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/678/frank-van-kappen-en-rob-de-wijk-opgeblazen.html
26 1703 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/725/deloitte-breekt-met-zuid-holland-om-corrupte-cdk.html
27 1686 0.33% www.klokkenluideronline.nl/artikel/703/in-thailand-werken-de-media-veel-beter-dan-hier.html
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28 1611 0.32% www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html
29 1460 0.29% www.klokkenluideronline.nl/artikel/167/het-berufsverbot-voor-yoeri-albrecht-vrij-nederland.html
30 1424 0.28% www.klokkenluideronline.nl/artikel/699/het-farmaceutisch-complot-2.html

Top 20 of 274 Total Search Strings

# Hits Search String

1 88 16.51% klokkenluider
2 24 4.50% klokkenluiders
3 17 3.19% klokkenluider online
4 16 3.00% www.klokkenluideronline.nl
5 13 2.44% klokkenluideronline
6 10 1.88% micha kat
7 8 1.50% olivier lambert bouwfonds
8 7 1.31% fred spijkers
9 7 1.31% www.klokkenluideronline.nl/
10 6 1.13% olivier lambert fraude
11 5 0.94% almelose rechter incest
12 5 0.94% jan van vlijmen vastgoed
13 5 0.94% till kolle
14 5 0.94% zelfmoordarts
15 4 0.75% joris demmink
16 4 0.75% olivier lambert
17 4 0.75% pamela hemelrijk
18 4 0.75% simon van vlijmen
19 3 0.56% bouwfonds fraude lambert
20 3 0.56% diederik stradmeijer

Top 15 of 1164 Total User Agents

# Hits User Agent

1 64021 12.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 49348 9.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
3 46750 9.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.14) Gec
4 43519 8.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 21420 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 18923 3.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14) 
7 17558 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 13447 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 10624 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.8.1.14) Gec
10 9349 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 7646 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;1813)
12 6709 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
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13 6074 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 5798 1.15% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
15 5382 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2

Usage by Location for May 2008

Top 30 of 88 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 358281 71.02% 280612 71.37% 3809680 56.59% Netherlands
2 45092 8.94% 35104 8.93% 649886 9.65% Unresolved/Unknown
3 42794 8.48% 28332 7.21% 1068240 15.87% United States
4 11444 2.27% 10123 2.57% 133225 1.98% Belgium
5 9935 1.97% 9789 2.49% 520623 7.73% Brazil
6 5050 1.00% 4511 1.15% 78731 1.17% Germany
7 4158 0.82% 1873 0.48% 29035 0.43% Thailand
8 3821 0.76% 3819 0.97% 110072 1.64% Jordan
9 3354 0.66% 2784 0.71% 36675 0.54% Spain

10 3164 0.63% 2292 0.58% 33658 0.50% Great Britain (UK)
11 2219 0.44% 1900 0.48% 27475 0.41% France
12 1879 0.37% 1808 0.46% 39865 0.59% China
13 1237 0.25% 974 0.25% 8407 0.12% United Arab Emirates
14 1220 0.24% 844 0.21% 16130 0.24% Lao People's Dem. Rep.
15 1211 0.24% 1004 0.26% 13145 0.20% Europe Region
16 920 0.18% 686 0.17% 9164 0.14% Argentina
17 839 0.17% 653 0.17% 10584 0.16% Israel
18 774 0.15% 535 0.14% 7465 0.11% Switzerland
19 733 0.15% 474 0.12% 9923 0.15% Canada
20 714 0.14% 688 0.17% 8423 0.13% Finland
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21 671 0.13% 579 0.15% 9038 0.13% Sweden
22 490 0.10% 319 0.08% 13987 0.21% Poland
23 352 0.07% 327 0.08% 5344 0.08% Italy
24 340 0.07% 160 0.04% 2244 0.03% Bulgaria
25 294 0.06% 269 0.07% 3491 0.05% Portugal
26 264 0.05% 186 0.05% 3050 0.05% Austria
27 249 0.05% 171 0.04% 23207 0.34% Vietnam
28 232 0.05% 219 0.06% 2992 0.04% Singapore
29 213 0.04% 199 0.05% 3292 0.05% Australia
30 194 0.04% 149 0.04% 2816 0.04% Russian Federation

Generated by Webalizer Version 2.01 

http://www.klokkenluideronline.nl/usage/usage_200805.html (10 of 10) [3/11/2009 2:46:23 AM]

http://www.mrunix.net/webalizer/


Usage Statistics for klokkenluideronline.nl - April 2008

Usage Statistics for klokkenluideronline.nl

Summary Period: April 2008 
Generated 01-May-2008 01:15 CEST 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations] 

Monthly Statistics for April 2008

Total Hits 564244
Total Files 444766
Total Pages 252424
Total Visits 68353
Total KBytes 8115316

Total Unique Sites 17183
Total Unique URLs 2568
Total Unique Referrers 1338
Total Unique User Agents 1478

. Avg Max 

Hits per Hour 783 2668
Hits per Day 18808 33030
Files per Day 14825 28917
Pages per Day 8414 23394
Visits per Day 2278 3249
KBytes per Day 270511 1053220

Hits by Response Code

Code 200 - OK 444766
Code 206 - Partial Content 71
Code 301 - Moved Permanently 20
Code 302 - Found 7231
Code 304 - Not Modified 79708
Code 403 - Forbidden 5649
Code 404 - Not Found 26698
Code 405 - Method Not Allowed 97
Code 500 - Internal Server Error 4
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Daily usage for April 2008

Daily Statistics for April 2008

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 15729 2.79% 11746 2.64% 7129 2.82% 2168 3.17% 1306 7.60% 218419 2.69%

2 19169 3.40% 14427 3.24% 9228 3.66% 3062 4.48% 1884 10.96% 256494 3.16%

3 22579 4.00% 17614 3.96% 9532 3.78% 2750 4.02% 1637 9.53% 284491 3.51%

4 23767 4.21% 19309 4.34% 9900 3.92% 2478 3.63% 1458 8.49% 317684 3.91%

5 15938 2.82% 12527 2.82% 7446 2.95% 2101 3.07% 1231 7.16% 225887 2.78%

6 14087 2.50% 11073 2.49% 6445 2.55% 1939 2.84% 1144 6.66% 198745 2.45%

7 20065 3.56% 15532 3.49% 8563 3.39% 2378 3.48% 1415 8.23% 270035 3.33%

8 20475 3.63% 15921 3.58% 9220 3.65% 3249 4.75% 1881 10.95% 251214 3.10%

9 18195 3.22% 14027 3.15% 7437 2.95% 2394 3.50% 1449 8.43% 223527 2.75%

10 17140 3.04% 14514 3.26% 9799 3.88% 2414 3.53% 1364 7.94% 320547 3.95%

11 33030 5.85% 28917 6.50% 23394 9.27% 2063 3.02% 1136 6.61% 1053220 12.98%

12 12691 2.25% 10165 2.29% 6182 2.45% 1754 2.57% 1036 6.03% 185385 2.28%

13 14931 2.65% 11784 2.65% 6654 2.64% 1948 2.85% 1139 6.63% 201725 2.49%

14 18519 3.28% 13939 3.13% 8199 3.25% 2476 3.62% 1448 8.43% 248689 3.06%

15 19903 3.53% 15503 3.49% 8628 3.42% 2226 3.26% 1528 8.89% 269185 3.32%

16 18805 3.33% 14770 3.32% 8335 3.30% 2262 3.31% 1277 7.43% 267031 3.29%

17 19246 3.41% 15098 3.39% 7815 3.10% 2320 3.39% 1274 7.41% 252916 3.12%

18 18815 3.33% 14282 3.21% 7273 2.88% 2238 3.27% 1309 7.62% 226856 2.80%

19 13840 2.45% 10920 2.46% 6573 2.60% 2377 3.48% 1407 8.19% 178449 2.20%
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20 17710 3.14% 14455 3.25% 7900 3.13% 2045 2.99% 1219 7.09% 256070 3.16%

21 22748 4.03% 17878 4.02% 8767 3.47% 2214 3.24% 1265 7.36% 284383 3.50%

22 18634 3.30% 14336 3.22% 7415 2.94% 2365 3.46% 1372 7.98% 228021 2.81%

23 18690 3.31% 14452 3.25% 7231 2.86% 2202 3.22% 1262 7.34% 241826 2.98%

24 18090 3.21% 14072 3.16% 7039 2.79% 2123 3.11% 1220 7.10% 219233 2.70%

25 19575 3.47% 14699 3.30% 7953 3.15% 2109 3.09% 1128 6.56% 253943 3.13%

26 14687 2.60% 11590 2.61% 6446 2.55% 2002 2.93% 1207 7.02% 201032 2.48%

27 16691 2.96% 13058 2.94% 7230 2.86% 2106 3.08% 1211 7.05% 221178 2.73%

28 21152 3.75% 16875 3.79% 8297 3.29% 2302 3.37% 1370 7.97% 264168 3.26%

29 24658 4.37% 19857 4.46% 10280 4.07% 2596 3.80% 1513 8.81% 310997 3.83%

30 14685 2.60% 11426 2.57% 6114 2.42% 1877 2.75% 1056 6.15% 183967 2.27%

Hourly usage for April 2008

Hourly Statistics for April 2008

Hour
Hits Files Pages KBytes

Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 582 17465 3.10% 448 13452 3.02% 273 8202 3.25% 8415 252454 3.11%

1 438 13163 2.33% 334 10039 2.26% 234 7033 2.79% 7766 232969 2.87%

2 318 9553 1.69% 251 7531 1.69% 210 6319 2.50% 7265 217935 2.69%

3 269 8092 1.43% 214 6439 1.45% 191 5732 2.27% 6451 193532 2.38%

4 214 6424 1.14% 163 4908 1.10% 165 4958 1.96% 5590 167685 2.07%

5 229 6889 1.22% 174 5243 1.18% 173 5214 2.07% 6005 180151 2.22%

6 276 8287 1.47% 191 5742 1.29% 168 5049 2.00% 6011 180341 2.22%

7 398 11954 2.12% 304 9140 2.06% 224 6732 2.67% 7713 231401 2.85%

8 681 20451 3.62% 538 16167 3.63% 321 9632 3.82% 11151 334520 4.12%

9 1016 30489 5.40% 807 24232 5.45% 420 12616 5.00% 14067 422019 5.20%

10 1225 36774 6.52% 975 29250 6.58% 501 15058 5.97% 16263 487894 6.01%

11 1168 35052 6.21% 938 28141 6.33% 487 14612 5.79% 16137 484117 5.97%
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12 1187 35610 6.31% 920 27615 6.21% 473 14204 5.63% 15770 473089 5.83%

13 1192 35786 6.34% 942 28262 6.35% 502 15077 5.97% 17085 512550 6.32%

14 1147 34432 6.10% 929 27877 6.27% 497 14929 5.91% 16864 505923 6.23%

15 1150 34523 6.12% 921 27635 6.21% 493 14812 5.87% 16220 486615 6.00%

16 1014 30445 5.40% 803 24102 5.42% 413 12416 4.92% 12138 364129 4.49%

17 979 29382 5.21% 756 22686 5.10% 402 12070 4.78% 11893 356780 4.40%

18 839 25175 4.46% 636 19095 4.29% 357 10731 4.25% 10438 313153 3.86%

19 902 27088 4.80% 710 21327 4.80% 385 11563 4.58% 11422 342651 4.22%

20 908 27265 4.83% 714 21438 4.82% 382 11462 4.54% 11362 340850 4.20%

21 904 27129 4.81% 716 21498 4.83% 375 11262 4.46% 11355 340638 4.20%

22 965 28961 5.13% 787 23639 5.31% 407 12216 4.84% 12610 378289 4.66%

23 795 23855 4.23% 643 19308 4.34% 350 10525 4.17% 10521 315631 3.89%

Top 30 of 2568 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 23118 4.10% 1154776 14.23% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

2 19021 3.37% 420160 5.18% /feed/atom

3 16795 2.98% 807269 9.95% /

4 15618 2.77% 27987 0.34% /wp-content/themes/3ColumnK2/styles/switch/switch.css

5 15614 2.77% 209861 2.59% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

6 15610 2.77% 36003 0.44% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css

7 15571 2.76% 7589 0.09% /wp-content/themes/3ColumnK2/css/print.css

8 12345 2.19% 853041 10.51% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

9 12339 2.19% 75620 0.93% /feed

10 12226 2.17% 450787 5.55% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

11 12224 2.17% 37675 0.46% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/k2functions.js.php

12 12206 2.16% 124003 1.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

13 12197 2.16% 37508 0.46% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

14 12195 2.16% 50721 0.63% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/rollingarchives.js.php

15 12193 2.16% 46176 0.57% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/trimmer.js.php

16 8868 1.57% 8116 0.10% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

17 4378 0.78% 249 0.00% /robots.txt

18 1413 0.25% 678 0.01% /artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html/trackback

19 1240 0.22% 43319 0.53% /artikel/657/het-servet-van-edwin-de-roy-van-bouwfonds.html

20 1102 0.20% 28119 0.35% /contact

21 1050 0.19% 45190 0.56% /artikel/660/kabinet-kreeg-fitna-informatie-via-afluisteren-wilders.html

22 1049 0.19% 19949 0.25% /wp-content/themes/3ColumnK2/rollingarchive.php

23 1041 0.18% 51923 0.64% /artikel/655/wie-werd-er-gisteravond-ontmaskerd.html
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24 964 0.17% 25205 0.31% /wp-klokkenluideroffline/user.php

25 893 0.16% 40450 0.50% /artikel/563/edwin-de-roy-en-de-vastgoed-mafia.html

26 804 0.14% 32036 0.39% /artikel/678/frank-van-kappen-en-rob-de-wijk-opgeblazen.html

27 746 0.13% 25523 0.31% /artikel/689/kabinet-gaat-nu-ook-familieleden-spekken.html

28 690 0.12% 1595 0.02% /feed/rss

29 667 0.12% 27543 0.34% /artikel/680/huis-van-oranje-lost-zaak-spijkers-op.html

30 653 0.12% 10345 0.13% /comments/feed

Top 10 of 2568 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 23118 4.10% 1154776 14.23% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

2 12345 2.19% 853041 10.51% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 16795 2.98% 807269 9.95% /

4 12226 2.17% 450787 5.55% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

5 19021 3.37% 420160 5.18% /feed/atom

6 15614 2.77% 209861 2.59% /wp-content/themes/3ColumnK2/style.css

7 12206 2.16% 124003 1.53% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/slider.js.php

8 214 0.04% 81393 1.00% /artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html

9 12339 2.19% 75620 0.93% /feed

10 1041 0.18% 51923 0.64% /artikel/655/wie-werd-er-gisteravond-ontmaskerd.html

Top 10 of 2054 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 16795 2.98% 11237 17.01% /

2 12345 2.19% 8867 13.42% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/prototype.js.php

3 12339 2.19% 6941 10.51% /feed

4 1413 0.25% 4267 6.46% /artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html/trackback

5 121 0.02% 3711 5.62% /backend.php

6 19021 3.37% 2474 3.75% /feed/atom

7 220 0.04% 2394 3.62% /wp-comments-post.php

8 80 0.01% 1956 2.96% /modules.php

9 23118 4.10% 1545 2.34% /wp-klokkenluideroffline/modules.php

10 1240 0.22% 422 0.64% /artikel/657/het-servet-van-edwin-de-roy-van-bouwfonds.html

Top 10 of 2040 Total Exit Pages

# Hits Visits URL
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1 16795 2.98% 6271 9.31% /

2 12339 2.19% 6167 9.16% /feed

3 8868 1.57% 5935 8.81% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/comments.js.php

4 12197 2.16% 4287 6.37% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/livesearch.js.php

5 1413 0.25% 4258 6.32% /artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html/trackback

6 121 0.02% 3804 5.65% /backend.php

7 19021 3.37% 2606 3.87% /feed/atom

8 220 0.04% 2594 3.85% /wp-comments-post.php

9 80 0.01% 1800 2.67% /modules.php

10 12226 2.17% 1619 2.40% /wp-content/themes/3ColumnK2/js/effects.js.php

Top 30 of 17183 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 14561 2.58% 14561 3.27% 395610 4.87% 230 0.34% 195.248.77.10
2 13410 2.38% 13302 2.99% 691428 8.52% 64 0.09% 74.226.166.33
3 6673 1.18% 4520 1.02% 200282 2.47% 104 0.15% 82.94.179.41
4 5522 0.98% 5509 1.24% 296609 3.65% 1 0.00% 65.0.43.184
5 4902 0.87% 3775 0.85% 151687 1.87% 125 0.18% 66.249.66.165
6 3774 0.67% 656 0.15% 16575 0.20% 130 0.19% 212.61.234.36
7 2655 0.47% 1855 0.42% 19820 0.24% 134 0.20% 83.117.29.149
8 2611 0.46% 2432 0.55% 24765 0.31% 154 0.23% 82.92.74.21
9 2456 0.44% 159 0.04% 2369 0.03% 51 0.07% 62.108.20.241

10 2364 0.42% 941 0.21% 15555 0.19% 443 0.65% 213.84.145.35
11 1840 0.33% 1709 0.38% 19758 0.24% 48 0.07% 86.87.97.10
12 1802 0.32% 1674 0.38% 16716 0.21% 90 0.13% 171.21.80.126
13 1766 0.31% 1333 0.30% 14981 0.18% 84 0.12% 77.249.160.72
14 1714 0.30% 4 0.00% 47021 0.58% 44 0.06% 86.88.131.192
15 1648 0.29% 1612 0.36% 71523 0.88% 46 0.07% 77.91.224.20
16 1611 0.29% 1415 0.32% 14100 0.17% 65 0.10% 86.94.42.228
17 1588 0.28% 1052 0.24% 17277 0.21% 331 0.48% 194.109.160.249
18 1579 0.28% 1160 0.26% 43914 0.54% 23 0.03% 66.249.73.89
19 1430 0.25% 1350 0.30% 14469 0.18% 50 0.07% 84.245.5.201
20 1359 0.24% 1265 0.28% 14573 0.18% 66 0.10% 80.126.77.105
21 1347 0.24% 926 0.21% 9678 0.12% 72 0.11% 83.117.97.98
22 1328 0.24% 1104 0.25% 47504 0.59% 289 0.42% 67.195.37.158
23 1309 0.23% 277 0.06% 6150 0.08% 65 0.10% 84.28.206.154
24 1291 0.23% 1205 0.27% 12651 0.16% 60 0.09% 82.171.243.225
25 1288 0.23% 1211 0.27% 13449 0.17% 73 0.11% 84.87.25.150
26 1279 0.23% 655 0.15% 6658 0.08% 62 0.09% 84.85.205.216
27 1258 0.22% 1184 0.27% 12672 0.16% 71 0.10% 195.169.217.160
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28 1247 0.22% 159 0.04% 2628 0.03% 939 1.37% 80.126.166.89
29 1231 0.22% 1121 0.25% 11984 0.15% 60 0.09% 84.25.234.82
30 1219 0.22% 798 0.18% 9472 0.12% 247 0.36% 81.205.21.9

Top 10 of 17183 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 13410 2.38% 13302 2.99% 691428 8.52% 64 0.09% 74.226.166.33
2 14561 2.58% 14561 3.27% 395610 4.87% 230 0.34% 195.248.77.10
3 5522 0.98% 5509 1.24% 296609 3.65% 1 0.00% 65.0.43.184
4 6673 1.18% 4520 1.02% 200282 2.47% 104 0.15% 82.94.179.41
5 4902 0.87% 3775 0.85% 151687 1.87% 125 0.18% 66.249.66.165
6 1648 0.29% 1612 0.36% 71523 0.88% 46 0.07% 77.91.224.20
7 1328 0.24% 1104 0.25% 47504 0.59% 289 0.42% 67.195.37.158
8 1714 0.30% 4 0.00% 47021 0.58% 44 0.06% 86.88.131.192
9 1579 0.28% 1160 0.26% 43914 0.54% 23 0.03% 66.249.73.89
10 1173 0.21% 895 0.20% 38205 0.47% 9 0.01% 66.249.67.183

Top 30 of 1338 Total Referrers

# Hits Referrer

1 186766 33.10% www.klokkenluideronline.nl/
2 150442 26.66% - (Direct Request)
3 25003 4.43% www.klokkenluideronline.nl/index.php
4 9862 1.75% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/style.css
5 7774 1.38% www.klokkenluideronline.nl/artikel/689/kabinet-gaat-nu-ook-familieleden-spekken.html
6 7512 1.33% www.klokkenluideronline.nl/artikel/563/edwin-de-roy-en-de-vastgoed-mafia.html
7 7207 1.28% www.klokkenluideronline.nl/artikel/657/het-servet-van-edwin-de-roy-van-bouwfonds.html
8 7144 1.27% klokkenluideronline.nl/
9 6877 1.22% www.klokkenluideronline.nl/wp-content/themes/3ColumnK2/css/rollingarchives.css
10 6586 1.17% www.klokkenluideronline.nl/artikel/678/frank-van-kappen-en-rob-de-wijk-opgeblazen.html
11 6160 1.09% www.klokkenluideronline.nl/artikel/579/kay-van-der-linde-een-ton-per-zetel.html
12 5445 0.97% www.klokkenluideronline.nl/modules.php
13 5129 0.91% www.google.nl/search
14 3841 0.68% www.klokkenluideronline.nl/artikel/655/wie-werd-er-gisteravond-ontmaskerd.html
15 3689 0.65% www.klokkenluideronline.nl/artikel/660/kabinet-kreeg-fitna-informatie-via-afluisteren-wilders.html
16 3409 0.60% www.klokkenluideronline.nl
17 3109 0.55% www.klokkenluideronline.nl/wp-klokkenluideroffline/modules.php
18 2641 0.47% www.klokkenluideronline.nl/artikel/662/we-worden-bestolen-bestolen-bestolen-6.html
19 2397 0.42% www.klokkenluideronline.nl/artikel/668/rechter-westenberg-in-hoger-beroep-tegen-micha-kat-2.html
20 2114 0.37% www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html
21 1965 0.35% www.klokkenluideronline.nl/artikel/671/zaak-spijkers-journalist-moet-betalen-en-rectificeren.html
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22 1927 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/676/pvda-gaat-ten-onder-nu-aan-spindoctor.html
23 1917 0.34% www.klokkenluideronline.nl/artikel/680/huis-van-oranje-lost-zaak-spijkers-op.html
24 1495 0.26% www.klokkenluideronline.nl/feed
25 1475 0.26% www.klokkenluideronline.nl/artikel/444/geachte-joris-demmink-werk-aan-de-winkel.html
26 1462 0.26% www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
27 1429 0.25% www.klokkenluideronline.nl/artikel/653/staatsterreur-rukt-op-nu-door-minister-eurlings.html
28 1306 0.23% 64.233.183.104/search
29 1250 0.22% www.klokkenluideronline.nl/artikel/694/pvda-nu-echt-een-criminele-organisatie.html
30 1185 0.21% www.klokkenluideronline.nl/artikel/242/update-neef-nicht-huwelijk.html

Top 20 of 535 Total Search Strings

# Hits Search String

1 88 9.09% klokkenluider
2 67 6.92% klokkenluiders
3 22 2.27% diederik stradmeijer
4 22 2.27% klokkenluideronline
5 16 1.65% label:skip
6 13 1.34% klokkenluider online
7 13 1.34% www.klokkenluideronline.nl
8 11 1.14% dennis lesmeister
9 10 1.03% kay van der linde

10 10 1.03% olivier lambert
11 9 0.93% jan van vlijmen bouwfonds
12 8 0.83% micha kat
13 8 0.83% vastgoed fraude
14 7 0.72% bouwfonds fraude olivier
15 7 0.72% imcagroup.nl
16 5 0.52% deloitte
17 5 0.52% jan van vlijmen vastgoed
18 5 0.52% kay van der linden
19 5 0.52% paul ruijs
20 4 0.41% bouwfonds lambert

Top 15 of 1478 Total User Agents

# Hits User Agent

1 71617 12.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 68805 12.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
3 40277 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 27842 4.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 26759 4.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.13) Gec
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6 22352 3.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.8.1.14) Gec
7 18757 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 15813 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 14561 2.58% Feed Source
10 14247 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 13622 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 10143 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 9578 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13) 
14 6739 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0Beta; webcrawler at wi
15 5861 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14) 

Usage by Location for April 2008

Top 30 of 105 Total Locations

# Hits Files KBytes Location

1 385845 68.38% 301781 67.85% 4132150 50.92% Netherlands
2 70795 12.55% 58518 13.16% 2395913 29.52% United States
3 46621 8.26% 34313 7.71% 637478 7.86% Unresolved/Unknown
4 14567 2.58% 14563 3.27% 395611 4.87% Jordan
5 11469 2.03% 9943 2.24% 128442 1.58% Belgium
6 5423 0.96% 4493 1.01% 65490 0.81% Germany
7 5034 0.89% 3470 0.78% 47440 0.58% Great Britain (UK)
8 3409 0.60% 2950 0.66% 43277 0.53% Spain
9 2869 0.51% 2235 0.50% 37491 0.46% France
10 1858 0.33% 1788 0.40% 33907 0.42% China
11 1753 0.31% 909 0.20% 20522 0.25% Israel
12 1386 0.25% 1210 0.27% 11573 0.14% United Arab Emirates
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13 1282 0.23% 1008 0.23% 13586 0.17% Europe Region
14 996 0.18% 453 0.10% 17050 0.21% Poland
15 752 0.13% 442 0.10% 14378 0.18% Canada
16 723 0.13% 565 0.13% 6841 0.08% Argentina
17 664 0.12% 547 0.12% 10009 0.12% Sweden
18 637 0.11% 479 0.11% 7202 0.09% Switzerland
19 565 0.10% 521 0.12% 6654 0.08% Finland
20 518 0.09% 414 0.09% 4517 0.06% Portugal
21 424 0.08% 142 0.03% 2170 0.03% Bulgaria
22 383 0.07% 308 0.07% 5370 0.07% Austria
23 371 0.07% 234 0.05% 5670 0.07% Thailand
24 364 0.06% 344 0.08% 3953 0.05% Denmark
25 330 0.06% 24 0.01% 8601 0.11% Korea (South)
26 316 0.06% 251 0.06% 3544 0.04% Italy
27 309 0.05% 230 0.05% 3169 0.04% Aruba
28 261 0.05% 53 0.01% 665 0.01% Turkey
29 260 0.05% 87 0.02% 1465 0.02% Russian Federation
30 253 0.04% 196 0.04% 2871 0.04% Australia
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. at Klokkenluideronline’haatzaaier‘ zaak tegen ’analyseert‘Demonisator 

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Links kan niet haatzaaien, alleen rechts! De Demmink-namenlijst van Zembla en Can »

Demonisator ‘analyseert’ zaak tegen ‘haatzaaier’.
Gepubliceerd door Micha Kat 23 januari, 2009 in Algemeen. 

folkert2.jpg Nu moeten de persen toch echt worden gestopt! Folkert Jensma, de man die NRC 

mede naar de kloten heeft geholpen wegens incompetentie, kruiperigheid en lafheid, 

‘analyseert’ in NRC van gisteren de zaak tegen ‘haatzaaier’ Geert Wilders terwijl Jensma zelf 

aangeklaagd is geweest wegens het demoniseren va Pim Fortuyn! Onder de kop ‘Hof vreest nieuwe 

haat en wrok door Wilders’ ‘behandelt’ de demonisator zes vragen omtrent ‘de kwestie’. Waar Wilders 

vooral wordt vervolgd wegens zijn vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf, heeft Jensma zelf de 

populairste politicus van het land die op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen direct in 

verband gebracht met de holocaust en de moord op 6 miljoen Joden! Maar Folkertje werd met geen 

haar gekrenkt. Niets aan het handje. De rechterlijke macht weet precies wie er in dit land mogen en 

moeten worden gedemoniseerd en wie moeten worden beschermd! En dat terwijl Fortuyn op dezelfde 

dag dat hij zijn demoniserende woorden schreef als een stuk vee werd afgeslacht terwijl van 

opkomende ‘moslimhaat’ als gevolg van Wilders helemaal niets te merken is! Is er een prijs voor 

journalistieke hyprocrisie? Nee? Dan stelt deze website die per nu in: de Folkert Jensma-award!

7 Reacties op “Demonisator ‘analyseert’ zaak tegen 
‘haatzaaier’.”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

23 Jan 2009 om 09:20 

Misschien kan er óók een ‘award’ ingesteld worden voor politieke hypocrisie?

2.  Juriste 

23 Jan 2009 om 10:09 

NRC Handelsblad manipuleert de kwestie rond de beslissing van het Hof om vervolging in te stellen tegen 
Wilders.

De toespraak van Willem Alexanders in Abu Dhabi, geeft weer dat een Nederlandse prins een belerende 
toespraak houdt tegen de Sheikh van Abu Dhabi. De Nederlandse prins is te gast en verwijst naar de ondergang 
van het Romeinse Rijk in zijn toespraak en vertelt de Sheikh hoe deze met de olievoorraden zou moeten 
omgaan. Wellicht is de koninklijke familie bezorgd over de aandelen in de olie. 
M.i. kan deze belerende toespraak beledigend overkomen op de machtige oliesheikh, die zijn moslimbevolking 
laat studeren aan universiteiten wereldwijd. De neerbuigende houding ten aanzien van moslims is typisch voor 
Nederland, omdat moslims in de onderklasse van de maatschappij terechtkwamen. 
http://www.rtl.nl/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2009/
weken_2009/04/0120_1550_willem_alexander_waarschuwt_voor_peak_oil.xml
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. at Klokkenluideronline’haatzaaier‘ zaak tegen ’analyseert‘Demonisator 

23 Jan 2009 om 10:34 

De ellenlange toespraak van de prins, watermanager, is te lezen op de link op RTLZ. Een Nederlandse prins, 
deskundige watermanager, kan dus de Arabische Sheikh ook adviseren over de benutting van de oliereserves. 
Alsof de Sheikh niet zelf zijn deskundige adviseurs heeft. 
Prinses Maxima deelde de Omaanse vrouwen mede dat het zo goed was dat zij uit hun huizen zijn gekomen. 
Mijn ervaring is dat Arabische vrouwen in de Golfstaten aan universiteiten studeren (en huispersoneel hebben 
voor hun kinderen). Maxima is er aan gewend om moslimvrouwen in Nederland te emanciperen, maar zij was te 
gast in een moslimland, waar vrouwen aan universiteiten studeren en personeel hebben voor het huishoudelijke 
werk en de kinderverzorging. 
Wilders heeft kritiek op het Nederlandse systeem waarin moslims 
zich niet kunnen ontwikkelen en zich vastklampen aan de koran en 
moskeeen bouwen om zich in terug te trekken.

4.  De Mink 

23 Jan 2009 om 13:30 

En wat heeft dit artikel nu van doen met klokkenluiden? Het lijkt meer op het lozen van persoonlijke frustraties 
van de schrijver…

Micha, je zakt af naar het niveau van een kleuter die gaat gillen als hij in de supermarkt niet die lollie krijgt die 
hij wil.

5.  groot 

23 Jan 2009 om 13:55 

A propos kruiperige en laffe informatieverstrekkers. 

Op Wikipedia wordt gewerkt aan een kultuuromslag. Als een lemma eenmaal door de Wikipedia Kulturkammer 
“niet encyclopedisch” wordt verklaard, mag deze nimmer meer op (het nederlandse) Wikipedia worden 
gepubliceerd, 

” ongeacht de wijze waarop het onderwerp in dat artikel wordt behandeld en ongeacht de beschikbaarheid van 
verifieerbare bronnen over dat onderwerp” 

Het onderwerp ligt nou voor stemming. Is voorgedragen door dezelfde persoon uit de amsterdamse Optiewereld 
die Micha Kat uit Wikipedia wil wippen.

Nodeloos toe te voegen dat op dit moment een ruime meerderheid van de Kulturkammer VOOR een verruiming 
van haar bevoegdheden is. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stemlokaal/Verwijdering_niet-encyclopedische_onderwerpen

@de mink

U bent niet op de hoogte van de artikelen op NRCOmbudsman.nl?

6.  Waarheid 

24 Jan 2009 om 05:39 

Kan de link naar de toespraak van de “waterprins” en zijn Maxima helaas niet openen hier in het Midden 
Oosten. Ter verduidelijking, de prins behartigt Nederlandse Waterbelangen, en is geinteresseerd in 
waterprobelematiek, maar om hem nu als deskundige watermanager op te voeren…..daar is toch echt veel 
meer voor nodig. Als ik 1 ding hier geleerd heb in het Midden Oosten: men laat zich niet vertellen wat men zou 
moeten doen….zelf beslissen en meedenken is het motto. 
En wat de juriste schrijft over arabische vrouwen die uit hun huizen komen….volledig mee eens, arabische 
vrouwen hebben veel meer mogelijkheden om zich te emanciperen dan wij in het westen denken en gebruiken 
di emogelijkheden ook. Door de vele goedkope Aziatische huishoudhulpen en kinderoppassers kunnen veel 
vrouwen een gemanicpeerd leven leiden. Zelfs als ze getrowud zijn behoort studeren en werken tot de 
mogelijkheden. Ik ken persoonlijk gezinnen waar de vrouw gewoon 1 of 2 jaar gaat studeren in het buitenland 
en kinderen en oppas gewoon meenemen…..

7.  tropie 

24 Jan 2009 om 21:18 

inmiddels is er op wikipedia ook klokkenluidersonline zelf op de verwijderpagina geplaatst

http://nl.wikipedia.org/wiki/KlokkenluiderOnline

belachelijk
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Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Totale paniek bij hysterie rond Obama Links kan niet haatzaaien, alleen rechts! »

Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd
Gepubliceerd door Micha Kat 21 januari, 2009 in Algemeen. 

wilders_600212d.jpg Een criminele pedofiel die de levens van honderden 

demmink2.jpg

minderjarigen heeft verwoest 

(Demmink links op de foto met een kinderhandelaar 

hoogwaardigheidsbekleder uit Azerbaidjan) wordt geen haar gekrenkt. Sterker: de minister 

van Justitie zit wekelijks met hem aan tafel om het justitieel beleid van ons land door te nemen. Een populaire, 

door het volk verkozen politicus, lid van de tweede kamer, fractievoorzitter van zijn partij, wordt vervolgd door de 

Staat om politieke uitspraken. Nederland anno 2009. Verzet! Op de barricaden! Na jaren van justitiele blunders 

en rechterlijke dwalingen begint het systeem nu met het direct uit de weg ruimen van zijn tegenstanders! Wat 

gebeurt er met een volk dat voor tirannen zwicht? Dan dooft het licht!

83 Reacties op “Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

21 Jan 2009 om 18:38 

Op het AD-internet heb ik inmiddels al gereageerd op een bericht d.a.g. in dezelfde geest als dit stuk. 
Benieuwd of mijn reactie geplaatst gaat worden.

2.  rabarberke 

21 Jan 2009 om 18:54 

Ik ben het politiek niet eens met Wilders, maar nu ga ik wel op ‘m stemmen. Dikke kans dat hij de bezem haalt door de 
magistratuur.

3.  Dick Twist 

21 Jan 2009 om 18:57 

Had op de televaag gereageerd en die reactie (onderstaand) werd geaccepteerd en staat er nog.

Ik denk dat deze actie van justitie Geert een goed platform biedt om zich breed te profileren en dat de internationale media 
er beslist aandacht aan zullen schenken. Wel merkwaardig dat justitie geen aandacht lijkt te willen schenken aan de 
beschuldigen aan het adres van hun eigen SG tegen wie toch wel ernstiger beschuldigen worden geuit.

4.  jang 

21 Jan 2009 om 19:11 
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Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

Vervolgd wil nog niet zeggen veroordeeld.

Ik houd hoop.

5.  rabarberke 

21 Jan 2009 om 19:15 

Micha, stuur het dossier naar Wilders. Hij zal nu justitie achter ‘m aan zit best die joker willen spelen.

6.  Verbeet 

21 Jan 2009 om 19:18 

rabarkerke om 19:15 
Da’s ‘n ijzersterke. Doen Micha.

7.  Verbeet 

21 Jan 2009 om 19:23 

Overigens t.a.v. Geert Wilders. Hem zullen 7 zaken tenlaste worden gelegd. Ik schat dat hij wordt veroordeeld op een of 
twee zaken en dat de rest zal leiden tot vrijspraak, want vrijheid van meningsuiting. 
Laten we Geert steunen. Dus Geert, open een rekening waarop wij onze bijdrage in jouw verdediging kunnen storten.

8.  buscadordelaverdad 

21 Jan 2009 om 19:47 

Deze zionistische jude0-trekpop uit Chazarië (Let op zijn Aziatisch/Mongoloïde trekjes: http://sultanhabnoer.files.wordpress.
com/2008/04/wilders.jpg ) wordt alleen maar ‘vervolgt’, omdat hij dan net zoals hitler na zijn ‘veroordeling’ als een 
geloofwaardige outcast van het huidige kunstmatig gecreerde en bewust in stand gehouden ‘rechts-systheen’ naar buiten kan 
lopen! Met een blauwdruk van zijn ’strijdplan’ (zein-kampf) tegen al het ‘islamofacistische’ onrecht onder zijn hand en in alle 
‘beperkingen’ achter de bouten geschreven? Hahaha het moet toch niet gekker worden mijn gedeconditioneerde/geliefde 
medelanders toch? Zijn gehersenspoelde en met fluoride gebleekte tanden behebte ‘aanhang’ zal daar zeer zeker voor 
zwichten, en hem als een obama der lage landen ten bate van de synachogem van satan als hun ‘redder’ bewierroken. Zullen 
wij wedden dat er al een batterij talmudische (judeo-cons) juristen klaar staan om hem via politiek gekonkel als een van hun 
vele useful idiots op het schild van ‘onze’ Hol-landse demoncratie te mogen hijsen?( http://www.volkskrant.nl/binnenland/
article1108450.ece/Israel_applaudisseert_voor_Wilders_on_tour ) De maffiamaatjes van de holohoaxindustrie ( http://
pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&no_cache=1&no_cache=1&tx_veguestbook_pi1[pointer]=8&tx_ttnews
[tt_news]=2343&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=3727cfb2a5 ) zijn er als de kippen bij om wie dan ook die (net zo 
gemanipuleerd overigens) verdwaasd in een anti-judeo-facistische demonstratie voor zijn recht opkomt voor het ‘gerecht’ te 
slepen? Als tegelijkertijd een van hun misbruikbare politieke imbecielen ( http://empire.blogsome.com/images/wildersklaag.
jpg ) hetzelfde doet maar dan in hun voordeel, dan is dat zeker wel kosjer en voordelig om verder te kunnen gaan met het 
hypocriete haatzaaien en polariseren. Ik heb zo langzamerhand wel begrepen dat als het om de tot standkoming van the jew-
world-order gaat, alles en iedereen die dat in de weg staat als goyim-vee van het toneel te laten verdwijnen? In your bloody 
wet dreams jullie geslepen geldwisselaarssss. The feast of the beast is over… 
http://nl.youtube.com/watch?v=pWhJzFSSflU&feature=channel_page

9.  joep 

21 Jan 2009 om 20:16 

Bij Wilders is een Art. 12 procedure in gang gezet toen het OM na aangifte niet wilde vervolgen.

In geval van SG Joris Demmink zou dat dus ook moeten gebeuren. 
Of dat effectief is? Er is een verschil: Wilders behoort niet tot de clan, en Demmink wel.

10.  pedorechter 

21 Jan 2009 om 20:26 

Ik heb alle zeven uitspraken waar die links-fascistoïde clubjes als Nederland Bekent Kleur en hun huilebalkende 
moslimbroeders over vallen. Kon er geen ongerechtigheid in ontdekken, laat staan een oproep tot geweld. Conclusio ergo: 
een politieke vervolging, op last van de slecht tegen zijn verlies kunnende (Tweede Kamer: Godlasterwetje dient geschrapt) 
christenzeloot, kolonel Ernesto Hirsch Ballin.

11.  Herman van Houten 

21 Jan 2009 om 20:28 

Kennelijk zijn er nog wat onafhankelijke rechters in Amsterdam die de wet laten gelden voor iedereen.

Voor alle duidelijkheid, Joris Demmink c.s. waren tegen vervolging van Wilders omdat Wilders beloond moest worden voor 
zijn steun aan kinderverkrachters.
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Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

Wilders is nu begrijpelijk “verontwaardigd”, hij had immers zijn deel van de afspraak, namelijk de steun aan 
kinderverkrachter Joris Demmink, keurig nagekomen.

12.  E-bee 

21 Jan 2009 om 20:30 

Uitgerekend in de stad met de corruptste masonic burgemeester/kopsbeheerder ter wereld. Een stad waar TBS,ers nogmaals 
aan hun compulsies mogen toegeven, waar in dat Westelijk stadsdeel een pedo op een schooltuin de hand boven het hoofd 
wordt gehouden, de corrupte politie met toezichtcamera,s op kontjes van vrouwen staan in te zoomen in Zeeburg, waar 
beveiligingsbedrijven zonder vergunningen en met personeel met strafblad, zwart mogen werken, het bedrijf van de 
straatcoaches, To Serve And Protect, hun eigen personeel en de belasting dienst kunnen oplichten onder leiding van Job 
Cohen en een strafbladhouder/geweldpleger, en documentfraude en valsheid in geschrifte de normaalste zaak van de wereld 
is. Verbaast me niets.

13.  Dick Twist 

21 Jan 2009 om 20:31 

@buscadordelaverdad,

Ik heb geprobeerd je boodschap te begrijpen en vergeef me mijn falen.

Dacht ineens aan vroeger toen iemand me uitlegde wat feedback eigenlijk was, letterlijk vertaald achteruitvreten geloof ik, 
zoiets als vomeren zeg maar.

Ik wil aannemen dat je bijdrage positief bedoeld is en dat het bijdraagt zodat het hoofddoel van het zuiveren van de 
misstanden, zoals de webmaster beoogt, in onze samenleving bereikt wordt.

14.  buscadordelaverdad 

21 Jan 2009 om 20:54 

“Ik heb geprobeerd je boodschap te begrijpen en vergeef me mijn falen.” http://g4rg4ntu4.wordpress.com/2007/08/23/
agent-provocateur/

Hallo Dick, ik heb er ook te lang mee onder mijn ziel moeten lopen… Totdat ik hem uit mijn achterste haalde en ermee ging 
doen waarvoor het was geschapen. Mijn onbeschaafde hoofd welteverstaan. Wegens het niet ‘mogen’ genieten van de 
hersenspoel-behandelingen aan de vaderlandse conditionerings-academies, heb ik mij niet kunnen bekwamen in het afgericht 
dan wel ingekadert pootjes geven. Het spijt me echt niet Dick vaarvoor is het te laat… (zie link) 
http://www.erichufschmid.net/Zio-provocateurs.html

15.  zdrastwoei droek 

21 Jan 2009 om 21:20 

Weer een stapje verder in de ver-mohemmedanisering van NL. Maar wij blijven waakzaam, nooit zullen we toelaten dat onze 
vrijheid wordt verkwanseld aan een voor-middeleeuws en duister geloof, en daar kunnen alla en zijn profeetje niets aan 
veranderen.Mijn stem is volgende keer voor Geert, een eenzame moedige stem in het laffe politieke systeem.

16.  E-bee 

21 Jan 2009 om 21:45 

Selectief toepassen van het recht, ik ga daarom niet opeens op Wilders stemmen. Blijft een vriend van die zionistische 
financiers van oorlogen. Het gaat om de waanzin dat in NL de fascistische machtselite alles kan doen, maar je voor je mening 
wordt vervolgd.

17.  donkey 

21 Jan 2009 om 22:10 

@joep

Is al gebeurd, zie 2 juni 2008: 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

Als je dit leest geert, doe er eens wat aan! 
Ben benieuwd of je word aangeklaagd voor laster als je over joris begint, had je zoiezo niet nog een appeltje te schillen met 
een bepaalde minister? Je kan het dan nog zo verachterlijk noemen dat mohammed het met een klein meisje deed, maar 
daar droeg je geen verantwoordelijkheid voor. Voor onze S.G. van justitie heb je dat wel! Zoals janmaat zei EIGEN VOLK 
EERST!

Aanpakken die Demmink!

18.  RuudHarmsen 
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Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

21 Jan 2009 om 22:25 

Niet mee eens. Of Geert Wilders ergens schuldig aan is, dat weet ik niet, maar wat ik wel weet, is dat de onafhankelijke 
rechter daarover moet oordelen, en niet het OM. 

Precies dat is vandaag beslist: Wilders moet vervolgd worden, en de rechter gaat beslissen. Van mijn kant dus: applaus.

Precies zo hoort het met Joris Demmink te gaan: vervolgd door een onafhankelijke instantie (dus NIET het OM met de 
verdachte ZELF indirect aan het hoofd) en een oordeel door onafhankelijke rechters (voorzover we die nog hebben in 
Nederland, dat is zeker ook een aandachtspunt).

Die hele seponeerbevoegheid van het OM, het zogenaamde opportuniteitsbeginsel, is veel te ver doorgeschoten. Naar mijn 
mening dient dit door wetswijzigingen aanzienlijk aan banden gelegd te worden, en/of de artikel-12 procedure dient wettelijk 
aanzienlijk verruimd en versoepeld te worden. 

Het is dat ik voor politicus niet in de wieg gelegd ben, en dat ik de LPF-chaos vrees (kandidaat-malloten genoeg, hier en 
elders), anders richtte ik een politieke partij op om via de verkiezingen van 2010 de rotzooi van Nederland eens een keer op 
te gaan ruimen. Want dat is hard nodig; die 150 die nu in de Kamer zitten zijn kennelijk collectief incompetent. Ze houden 
zich vooral bezig met werkweigering: hun opdracht is namelijk o.a. het controleren van de regering, en dat doen ze dus 
gewoon niet. 

In het bedrijfsleven kun je voor werkweigering op staande voet ontslagen worden. Met Tweede Kamerleden kan dat gelukkig 
niet, in een democratie, want wij hebben die niet-communicerende klunzen met z’n allen zelf gekozen.

Weg ermee. Alle 150 nieuw, dat is mijn leus.

19.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 22:43 

rabarberke, 21 Jan 2009 om 18:54 
=== 
Ik ben het politiek niet eens met Wilders, maar nu ga ik wel op ‘m stemmen. Dikke kans dat hij de bezem haalt door de 
magistratuur. 
/===

Pardon? Geert Wilders is een van die politici die NOG NOOIT met ook maar een letter, of zelf een los bit, gereageerd heeft op 
mijn honderden oproepen aan de Tweede Kamer om nou eindelijk eens hun werk te gaan doen, namelijk het controleren van 
de regering.

Ik hamerde steeds op vooral twee issues: 
- Schrijfproeven in de Deventer moordzaak, zie voor een recent overzicht: 
http://www.deventermoordzaak.com/documenten/Handschriftdossier.pdf

- Elke verdachte van strafbare feiten moet voor de onafhankelijke rechter, ook hoge ambtenaren. De schijn van 
belangenverstrengeling moet daarbij vermeden worden. Dus als die ambtenaar indirect de baas is van het 
onderzoeksinstutuut (het Openbaar Ministerie), dan dient hij hangende het onderzoek minstens geschorst te worden en beter 
ook in voorarrest genomen (zoals in vergelijkbare gevallen met gewone burgers ook gebeurt).

Reactie dus van Wilders en de PvvV: 
Nul komma NUL. 
Hero Brinkman is even heel belangstellend geweest over de kwestie schrijfproeven, maar hij is kennelijk teruggefloten door 
Raynmond de Roon, de justitiespecialist, die al elders nergens iets van wilde horen. 
Conclusie: ook de PvdV is ingepakt door het frauderende bevoegd gezag. Verwacht van deze mensen dus niets.

Van collega superrechtse partij ToN, met Rita Verdonk: alleen één belofte die gewoon niet is nagekomen. 
Zie hierover http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080821v.htm .

Het idee dat van deze rechtse partijen iets te verwachten is, is dus gewoon een illusie. 

Op links idem dito: de SP is geen haar beter.

Ze moeten echt bij de volgende verkiezingen ALLEMAAL weg, bij de eerstvolgende verkiezingen. Deze mensen zijn collectief 
incompetent.

20.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 23:02 

rabarberke, 21 Jan 2009 om 19:15 
=== 
Micha, stuur het dossier naar Wilders. Hij zal nu justitie achter ‘m aan zit best die joker willen spelen. 
/===

Hahaha. Zoveel naïviteit. Wilders is al tientallen malen over een periode van jaren op deze zaken gewezen, en HIJ DOET ER 
NIETS mee, hij reageert niet eens. 

Maar wijs hem gerust nog eens massaal op zijn verantwoordelijkheden. Hij verdient het. En Rita Verdonk en de SP en Groen 
Links ook. En het CDA en PvdA. Allemaal van hetzelfde laken een pak, geloof mij maar.
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Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

21.  E-bee 

21 Jan 2009 om 23:07 

Politiek is bedacht om de naieve massa,s bezig te houden en dat lukt prima zo te zien hier. Het systeem deugt niet en dus 
moet je het systeem wijzigen anders komen er gewoon 150 andere uitbuiters voor terug. Politieke sytemen zijn een creatie 
van uitbuiters. 
Die hun eigen agenda volgen en hun eigen zakken gaan vullen. 
Vooralsnog hebben ze in dit land niets geleerd van WW2.

22.  PP 

21 Jan 2009 om 23:07 

“a former senator/lawyer , john decamp, wrote a book which has never resulted in a libel suit or challenge which basically 
showed that top members of the government (including barney franks and george HW Bush) were implicated in pedophilia 
and drug running/abuse. nothing ever came of this. it was shut down. this is all verifiable”

http://www.atlargely.com/2009/01/absolutely-damning-hjc-report-reining-in-the-imperial-presidency.html#comments

23.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 23:08 

D’66, Pechtold: idem. Zowat elke dag op tv, en o wat is hij populair. Maar als het om echt belangrijke zaken gaat: geen 
gehoor. Helemaal niks.

Hier een overzicht: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080815d.htm 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/parlemen.htm

Met die mensen valt echt niet te praten, ze doen hun eigen ding, en met burgers en kiezer hebben ze echt helemaal niks te 
schaften. Waarom zouden ze ook? Ze krijgen hun salaris en wachtgeld toch wel. Zonder last en ruggespraak. Dat is een goed 
principe. Maar er is ook het idee “volksvertegenwoordiger”. Maar met “het volk” hebben deze mensen echt niks te maken. 
Daar spreken ze niet mee, dat is beneden hun stand.

24.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 23:12 

zdrastwoei droek, 21 Jan 2009 om 21:20 
=== 
Weer een stapje verder in de ver-mohemmedanisering van NL. Maar wij blijven waakzaam, nooit zullen we toelaten dat onze 
vrijheid wordt verkwanseld aan een voor-middeleeuws en duister geloof, en daar kunnen alla en zijn profeetje niets aan 
veranderen. 
/===

Ja, ook proost, vriend!

Vergeet niet dat de Bijbel minstens net zo duister en pre-middeleeuws en volkenmoordelijk is als de Qur’aan.

Het vernisje van de moderne beschaving is maar erg recent, zeker niet ouder dan 64 jaar, en dan nog grotendeels “met de 
mond belijden maar niet doen”.

25.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 23:16 

Donkey: 
=== 
Ben benieuwd of je word aangeklaagd voor laster als je over joris begint, had je zoiezo niet nog een appeltje te schillen met 
een bepaalde minister? Je kan het dan nog zo verachterlijk noemen dat mohammed het met een klein meisje deed, maar 
daar droeg je geen verantwoordelijkheid voor. Voor onze S.G. van justitie heb je dat wel! 
/===

Geert Wilders en consorten gaan echt niks aan de kwestie Joris Demmink doen. Interesseert ze helemaal niks. Ja, als 
Demmink nou een Marokkaan, moslim of Antilliaan was, ja dan hadden ze hem allang aan de schandpaal genageld. Maar nu 
niet.

Zo werkt het gewoon. De PvdV is een one-issuepartij, anti-islam, en verder net zo principeloos en ingepakt als al die anderen.

26.  E-bee 

21 Jan 2009 om 23:49 

=====================================================================RuudHarmsen: 
“Maar met het volk hebben deze mensen echt niks te maken”, “allemaal hetzelfde laken een pak”, “weg ermee alle 150 
nieuw”, “geloof mij maar” ” deze mensen zijn collectief incompetent”, etc. 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1434/geert-w-wel-joris-d-niet-vervolgd.html (5 of 19) [3/11/2009 2:47:08 AM]

http://www.atlargely.com/2009/01/absolutely-damning-hjc-report-reining-in-the-imperial-presidency.html#comments
http://rudhar.com/
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080815d.htm
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/parlemen.htm
http://rudhar.com/
http://rudhar.com/


Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

=====================================================================Hoewel u al 
jaren blijkt te schrijven aan de politiek, valt mij op, heeft dat geen enkel resultaat geboekt en bij u geleid tot een zeker 
scepticisme, die u oa ook richt op comments hier, prima hoor. 
U heeft daar overigens wel een hardnekkig “geloof” in nietegenstaande de sobere resultaten en dat andere geloof wat u 
eerder aanhing, heeft u ook al afgezworen, en u bent nu hier gekomen bij klokkenluideronline.nl. Net als anderen hier.

Bent u inmiddels toch met mij eens dan, dat wij in een fascistische staat cq rechtssysteem leven? Anders ga ik er vanuit dat 
u iemand bent die in niets en tegelijk alles gelooft.

27.  rabarberke 

22 Jan 2009 om 00:27 

@Ruud Harmsen

” Pardon? Geert Wilders is een van die politici die NOG NOOIT met ook maar een letter, of zelf een los bit, gereageerd heeft 
op mijn honderden oproepen aan de Tweede Kamer om nou eindelijk eens hun werk te gaan doen, namelijk het controleren 
van de regering.”

en

“Hahaha. Zoveel naïviteit. Wilders is al tientallen malen over een periode van jaren op deze zaken gewezen, en HIJ DOET ER 
NIETS mee, hij reageert niet eens. ”

Waarom zou hij zo’n joker tegen de hoogste ambtenaar van justitie vroegtijdig uitspelen als hij op het randje van het 
strafbare balanceert? Omdat Ruud Harmsen dat honderden vraagt?

Hij kan de kaart beter uitspelen als hij bedreigd wordt en onder druk staat. Straks dus.

28.  E-bee 

22 Jan 2009 om 00:37 

@Rabarbeke. 
Precies, in de rechtzaal, goed punt voor zijn betoog. 
Geeft ongekende mogelijkheden voor de vrijheid van meningsuiting als dat een precedent wordt, zal dus wel niet zo ver 
komen misschien.

29.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 00:39 

=== 
en dat andere geloof wat u eerder aanhing, heeft u ook al afgezworen, 
/===

Nee hoor, ik niet en mijn ouders ook al niet of nauwelijks meer. Wel eerdere generaties. En gaan eeuwen overheen om van 
zoiets te herstellen.

30.  E-bee 

22 Jan 2009 om 00:43 

@RuudHarmsen. 
Oneens, afhankelijk van de intelligentie van de beschouwer. 
Het kan zelfs in een realisatie van een fractie van een seconde. 
Kwestie van doorzien.

31.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 00:43 

=== 
Geeft ongekende mogelijkheden voor de vrijheid van meningsuiting als dat een precedent wordt, zal dus wel niet zo ver 
komen misschien. 
/===

Lees nog even de grondwet na. Vrijheid van meningsuiting staat helemaal nergens, er staat alleen dat je niet vooraf verlof 
hoeft te vragen. Daarná, als je het al hebt gepubliceerd, mogen ze je gewoon om je mening arresteren, veroordelen, 
gevangen zetten of martelen, dat is allemaal NIET in strijd met de Nederlandse grondwet. Lees maar eens nauwkeurig na. 
Het staat echt nergens.

Wel in het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Daar is Nederland ook aan gebonden, schijnt het. Maar de 
afdwingen is erg moeilijk en duur.

32.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 00:46 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1434/geert-w-wel-joris-d-niet-vervolgd.html (6 of 19) [3/11/2009 2:47:08 AM]

http://rudhar.com/
http://rudhar.com/
http://rudhar.com/


Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd at Klokkenluideronline

=== 
Waarom zou hij zo’n joker tegen de hoogste ambtenaar van justitie vroegtijdig uitspelen als hij op het randje van het 
strafbare balanceert? Omdat Ruud Harmsen dat honderden vraagt?

Hij kan de kaart beter uitspelen als hij bedreigd wordt en onder druk staat. Straks dus. 
/===

Nou prima. Ik hoop dat je gelijk hebt. Als het zo in orde komt, zal ik publiekelijk de lofrompet over Geert Wilder steken (of 
bespelen? al die oud-Hollandse uitdrukkingen ook …).

Maar eerst zien, dan geloven. Ik blijf sceptisch, maar blijf hoopvol.

33.  E-bee 

22 Jan 2009 om 02:08 

Geloven moet je in de kerk doen vind ik. En het mooie van hoop is, het naieve geloof, dat het misschien, ondanks alle 
signalen die al jaren het tegendeel zichtbaar en onzichtbaar aangeven, toch nog goed afloopt met de niet bestaande maar 
volgens je bedrogen ogen wel bestaande democratie. 
Zo kun je jaren hardnekkig je geloof in de politiek blijven stellen zonder door te hebben dat het fascisme betreft en nog 
blijven denken dat je in een democratie leeft en nog verwachten dat er wel 1 fatsoenlijke politicus bij is die zich NIET aan het 
embargo op vragen over justitie zal houden. Hoe naief…

34.  E-bee 

22 Jan 2009 om 02:36 

——————————

“Lees nog even de grond wet na.” 
——————————–

Cynische retoriek allemaal weer. Ik heb uw hardnekkige geloof gelukkig niet in de werkzaamheid van een corrupte 
rechtsstaat, en dat had ik al gedaan. Onschuldigen worden hier veroordeeld ten dienste van de belangen van deze overheid 
maar de grondwet werkt nog wel of zo? Beroepsmatig heb ik de wetboeken ook moeten bestuderen. Zijn niet toe te passen, 
dan voor en ten dienste van de corrupte elite, remember, gezien het korte termijngeheugen hier, de SG van justitie is in een 
normaal functionerende democratie staatsgevaarlijk want beinvloedbaar, is dan van belang, nu niet het geval, want staat nu 
overduidelijk ten dienste van de agenda,s van de overheid. Een vraag in de kamer kan dat veranderen maar gezien het 
embargo gebeurt dat niet, Moeilijk hoor, dat dots verbinden.

35.  groot 

22 Jan 2009 om 04:03 

@E-bee 22 Jan 2009 om 02:36 
Ruud Harmsen heeft volgens mij een punt

” 
als je het al hebt gepubliceerd, mogen ze je gewoon om je mening arresteren, veroordelen, gevangen zetten of martelen, dat 
is allemaal NIET in strijd met de Nederlandse grondwet … 
Wel in het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Daar is Nederland ook aan gebonden, schijnt het. Maar de 
afdwingen is erg moeilijk en duur. 
”

@buscadordelaverdad 
21 Jan 2009 om 19:47 

Als je het zou beperken tot 

” ‘vervolgt’om na zijn ‘veroordeling’ als een geloofwaardige outcast naar buiten te lopen” 

zou je meer handen op elkaar krijgen.

36.  buscadordelaverdad 

22 Jan 2009 om 07:21 

“zou je meer handen op elkaar krijgen.”

Ik vind het jammer dat jij denkt dat ik hier becommentarieër om handen opelkaar te krijgen de heer(?) groot. Als ik hier (Op 
klokkenluider online nog wel!) al omgeven wordt door mensen als Tess en Inanna die brutaal en uit de hoogte mede 
commentatoren via hun geconditioneerde bekrompenheid gaan lopen ‘bedreigen’ met de lange arm van de hun o zo fevoeide 
(sencuur) ‘wet’, gaan bij mij WEL alle alarmbellen rinkelen waarbij ik me tegelijkertijd afvraag met wie we hier dan wel of 
niet te maken hebben. En dan ook nog Micha overstelpen met geslepen ‘raad’ over hoe en waarom van zulke onwelgevallige 
‘lastpakken’ af te komen? Sorry hoor maar tegen zoveel erin gestampte ‘geleerdheid’ en afgerichtte intimidatie propaganda 
kan zelfs de Hamas in Gaza-strook niet meer op toch? (BIG-smile!!!) 
http://www.erichufschmid.net/TFC/Jewish-Nazis.html

PS: Groot, ik zal je grootse raadgevingen in het vervolg overigens wel in overweging nemen . Thanks! Woef, woef…
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37.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 10:46 

E-bee: 
=== 
Politiek is bedacht om de naieve massa,s bezig te houden en dat lukt prima zo te zien hier. Het systeem deugt niet en dus 
moet je het systeem wijzigen anders komen er gewoon 150 andere uitbuiters voor terug. Politieke sytemen zijn een creatie 
van uitbuiters. 
/===

Stel dat je gelijk hebt. Wat voor alternatief stel je dan voor? De dictatuur van het volk?

38.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 10:51 

E-bee: 
=== 
Een vraag in de kamer kan dat veranderen maar gezien het embargo gebeurt dat niet, […] 
/=== 
Ik ben al vaak gevraagd wat dat is, dat embargo, waar je dat op baseert. Maar ik krijg nooit antwoord.

39.  E-bee 

22 Jan 2009 om 13:05 

Eens met Buscadordelaverdad. Dat oproepen van het verbod tot publiceren is afkomstig van enge personen die lange tenen 
hebben gekregen door vervalsing van de geschiedenisboekjes op school, en zich informeren bij en door dezelfde elite 
gefiancierde gekleurde MSM incl TV, zich weigeren te informeren mbt het jezuieten-nazikarakter van de bestuurselite door 
wie ze zich dagelijks laten afpersen en zgn besturen, hier anderen afkrakken met hun eigen narrwminded visies. En dat 
niettegenstaande we hier jaren met een nazi pedo hebben geleefd die vriendelijk werd toegewuifd door de generaties die 
deze zooi mede tot stand hebben lopen brengen en nu willen bepaen wie hen gaat regeren, niettegenstaande er geen 
politicus bij is die kritische vragen mag maar vooral zal stellen in de kamer, zonder zijn lucratieve baantje in gevaar te 
brengen. Ook Wilders niet. 
Het beste is om dit uit te laten razen want de intellectuele slaapkoppen zullen niet eerder leren voor dat er een wereldoorlog 
heeft plaatsgehad en de enkele overlevenden weer als hun overgrootouders mogen gaan leven.

40.  dutchlionfrans 

22 Jan 2009 om 13:46 

Ik schreef gisteren naar Kamerleden die nog wel een e-mail-adres hebben - de rest is ARROGANT on-democratisch:

Politiek: Maak wetten die ondeugdelijke rechters kan vervolgen en uit hun funktie kan ontheffen! Maak een eind aan het 
systeem dat rechters zich nergens voor hun wangedrag en onrecht hoeven te verantwoorden en dat zij immuun zijn voor 
strafvervolging óók al zou die 100 maal terecht zijn en het recht dat eisen! Maak een eind aan de benoeming van rechters 
voor het leven! Maak een eind aan de rechts’zooi’ in Nederland!

Hoe krankzinnig en het boekie zoek de Nederlandse rechters zijn, bewijst dit optreden van het MAFFIA-Hof Amsterdam. 
Maffia omdat zij met de politiek onder één hoedje speelt - ONAFHANKELIJK IS DE NEDERLANDSE RECHTER ABSOLUUT NIET! 
- behalve dat het betekent dat hij voor zijn/ haar misdaden niet aan de tand kan worden gevoeld en vervolgd! En 
rechtspreken kan hij / zij óók niet! Het gaat de dwaze rechters enkel om te scoren!

Het wordt tijd dat de bezem door de rechterzooi heengaat. En als dat wettelijk niet mogelijk is, wordt het tijd dat de hele 
Nederlandse rechtspraak op de helling gaat - daar heeft zij door haar onrecht zelf al lang voor gezorgd - en dat de wet deze 
rechters naar huis stuurt, nadat zij éérst zelf een strafvervolging aan de broek hebben gekregen die hen vervolgt voor het 
recht maken van wat krom is en krom maken van wat recht is!

Wég met het absoluut ondeugdelijk systeem dat rechters voor het leven benoemt.

Wég met het systeem dat rechters die niet deugen gewoon kunnen blijven zitten en hun onrecht voort mogen zetten, in 
plaats van dat zij naar huis kunnen worden gestuurd op basis van hun wangedrag!

Wég met deze modderpoel - poldermodel - van rechters die twee handen op één buik zijn (de kliek van de rechters en 
advocaten onderling in de éérste plaats) met de rechtsfiguren in de politiek!

41.  Dorotee 

22 Jan 2009 om 13:52 

@ Micha 
Artikel 12 bepaalt dat het OM in principe zelf mag beslissen wie het voor de rechter wil brengen. Wie het niet eens is met de 
beslissing van het OM om iemand (lees Demmink) niet te vervolgen, kan daarover via de Artikel 12-procedure klagen bij het 
gerechtshof. Het Hof beoordeelt dan de wenselijkheid en haalbaarheid van vervolging. Het gerechtshof kan het OM 
VERPLICHTEN (!) iemand te vervolgen. Per kaar worden meer dan 2000 van deze procedures gestart. Een goed voorbeeld is 
Jomanda die het OM aanvakelijk niet wilde vervolgen voor de dood van Sylvia Millecam.

42.  dutchlionfrans 
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22 Jan 2009 om 14:43 

Dat de pedofiel Joris D. niet wordt vervolgd, is hoogstwaarschijnlijk omdat hij dingen weet waarmee hij andere 
hooggeplaatsten kan chanteren/ chanteert! 

Dáárom en alleen dáárom heeft indertijd de journalist Willem Oltmans schade-vergoeding gekregen. Hij wist namelijk té veel 
over het Koninklijk Huis! Die wilde niet dat wat hij wist aan de grote klok werd gehangen. 

Nimmer is zulke schade-vergoeding het gevolg van rechtspraak! Bij Oltmans niet en bij Spijkers niet, enz. 

Oltmans wist te veel> Schadevergoeding

Spijkers gaf te veel druk vanuit de media > Schadevergoeding.

Mijn afkeuring om mijn Charismatisch-Evangelisch Christen geloof is niet politiek opportuun - je mag Christenen ongestraft 
schoppen, slaan, beledigen, ontslaan - en daarom - ondanks de Kamervragen in 1989 en het grote artikel in het 
Reformatorisch Dagblad - > géén schadvergoeding, maar ontslag met een militair pensione van fl. 600,=/ maand, zodat ik 
mijn huis moest verkopen; mijn Poolse verloofde geen BEZOEKERS-Visum kreeg en elke deur naar verder werk gesloten is 
gebleven. Was ik homo of moslim of Jood geweest dan was de hel losgebarsten en zou ik schadevergoeding hebben 
gekregen. Nu ben ik een soort van gevangene van de Nederlandse Staat: Sciaal geïsoleerd etc.

43.  groot 

22 Jan 2009 om 14:57 

@ E-bee 22 Jan 2009 om 13:05 

Volgens mij is iedereen heer mondig genoeg toch? Wie heeft een verbod nodig? Daar trek je echt niemand mee over de 
streep!

Met het spaanse zoeken-naar-waarheid moet ik wel denken aan het voorbehoud van Observator en de opmerking van Kat; 
zorg dat je je als platform zo open mogelijk presenteert, ook naar nieuwkomers, wat de verantwoordelijkheid is van ons 
allemaal (Observator), en geen megafoon-conversaties naar andere reageerders (Kat).

44.  E-bee 

22 Jan 2009 om 15:35 

Iedereen moet zijn mening kunnen geven, het gaat mij om lieden die menen een oproep te moeten doen aan Micha Kat. 
Zeer afkeurenswaardige houding is dat die voortkomt uit een storend gebrek aan perceptie voorkomend uit onwetendheid. 
Men weigert zich ook op de hoogte te stellen want het vooruitzicht is niet hoopvol want er is en komt oorlog dus stopt men 
liever zijn kop in de klei.

Dus: Helemaal eens met Buscadordelaverdad, je moet politiek zionisme niet verwisselen met antisemitisme. “En maar janken 
over Anne Frank” want dat is wat deze beesten hier beschermen moet. Half NL roept voortdurend iets over de politieke Islam 
of moslims, dat ben ik overigens niet, maar over de nazi-slachters in Israel die in hoge mate de buitenlandse VS politiek 
bepalen, en ook hier in NL, hoor je bijna niemand. Iedereen die politiek of in bestuurlijke kringen werkzaam is en zijn religie 
uitdraagt of zich daarop beroept, hoort niet in de politiek thuis maar in een moskee of kerk of wat dan ook. Dat zijn altijd en 
al eeuwen de fascisten die geloofsdoctrines mengen met uitbuiting en slavernij. Of dat nu Tamoedische Joden, Rooms-
katholieke satanisten of Moslims zijn. Een milennia-oude bezigheid hier. Ik heb niets tegen spiritualiteit maar dit zijn geen 
geloven maar politiek georeinteerde slavernijsystemen van babylonische priesterklassen naar wie de poltiek zich heeft 
ingericht.

45.  Samantha 

22 Jan 2009 om 16:35 

Volledig eens E-bee. Gelukkig dat er hier en daar toch mensen zijn, ook zoals Buscadordelaverdad, die écht wakker zijn! 
Wanneer anderen eindelijk bereid zouden zijn te onderzoeken om zich werkelijk te informeren via andere dan de 
geïndoctrineerde en manipulerende regimepers, zouden ook zij eindelijk wakker worden. Dan zou de massa op termijn 
eindelijk in staat zijn weerstand te bieden aan de satanisch pedofiele monsters! Ik las ergens iemand in een van deze 
discussies: als Demmink gepakt wordt, lopen er nog zoveel anderen rond… Misschien als ééntje van dat netwerk valt, dat de 
rest meevalt. Dat is de reden waarom Demmink de handen boven het hoofd gehouden wordt en hij voorlopig nog als een 
gladde paling overal doorheen glibbert: anders sleurt hij de rest met zich mee… Dus als de bedreiging te groot wordt, zal hij 
wel een hartaanval op de fiets ofzo krijgen… 

Sam

46.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 17:41 

E-bee, 22 Jan 2009 om 13:05 :

Wartaal en waanzin weer. 
Mijn mening, ieder de zijne.

47.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 17:47 
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dutchlionfrans, 22 Jan 2009 om 13:46 
=== 
Ik schreef gisteren naar Kamerleden die nog wel een e-mail-adres hebben - de rest is ARROGANT on-democratisch: 
/===

Vrijwel alle Tweede Kamerleden hebben een e-mailadres. Ze staan gewoon vermeld op de site http://www.tweedekamer.nl/ . 
Verder kunnen leden die wél een e-mailadres hebben, ook best arrogant en/of ondemocratisch zijn, en omgekeerd. Ik zie 
daar geen verband tussen.

=== 
Politiek: Maak wetten die ondeugdelijke rechters kan vervolgen en uit hun funktie kan ontheffen! Maak een eind aan het 
systeem dat rechters zich nergens voor hun wangedrag en onrecht hoeven te verantwoorden en dat zij immuun zijn voor 
strafvervolging óók al zou die 100 maal terecht zijn en het recht dat eisen! 
/=== 
Dat is in strijd met trias politica, de scheiding der machten. Daar ben ik dus tegen. 

Als dat systeem werkelijk aangehouden en toegepast werd, inclusief de bijbehorende zogenaamde ‘checks and balances’, dan 
waren de problemen allang opgelost. Maar het wordt niet toegepast, en daardoor gaat het mis. Ik zeur al jaren de Tweede 
Kamer aan hun kop om over de principe en de praktische uitwerking ervan met mij in discussie te gaan. Maar dat weigeren 
ze. Dat is veelzeggend.

Niet rechters moeten zich verantwoorden, maar wel ambtenaren, zoals Joris Demmink en de fraudeurs bij de schrijfproeven 
in de Deventer moordzaak. Dat gebeurt niet. Dat is de fout. En dat kan alleen omdat het parlement weigert zijn werk te doen.

48.  Michi 
22 Jan 2009 om 17:48 

Persoonlijk denk ik niet dat Wilders de anti-politicus is die hij zelf beweert te zijn. Zijn steun voor het coffeeshop verbod, aan 
Israël en zijn bekrompen ideeën over religie maken hem tot een soort van gecontroleerde vijand van de gevestigde orde. 
Onthoud goed, als je beide partijen in een discussie controleert, controleer je feitelijk de gehele discussie.

Dat neemt niet weg dat zijn vervolging totaal absurd is. Of dit nou bedoeld is als aandachtstrekker voor Wilders, of als 
aanklacht tegen de vrijheid van meningsuiting. De laatste is verreweg de meest waarschijnlijke, en ook de gevaarlijkste. Dat 
de rechtsspraak sowieso al inbreng heeft op politiek vlak is absurd te noemen. En dan helemaal als dat zooitje corrupte 
elitaire kak daar over moet gaan beslissen.

49.  E-bee 

22 Jan 2009 om 18:06 

RuudHarmsen: Niet rechters moeten zich verantwoorden maar ambtenaren, etc. Dat kan alleen als het parlememnt weigert 
zijn werk te doen, etc. 
———————————————————— 
In de jaren 80 heeft het fascisme geruisloos zijn intrede gedaan en de eerste die om waren was justitie, niet het parlement. 
Lijkt me dus sterk dat er nu nog moreel gezonden zijn die dat wel even veranderen zullen. 
Het parlement is democratisch “gekozen” door het misleidde volk en net als elders werden die verkiezingen allang 
gemanipuleerd. Voorlopig is die orde der jezuieten priesters van het CDA hier de machthebber. Zeer ondemocratische 
besluitvorming en genocide waren het gevolg om niet te spreken vam die misvormde NL kindertjes die hier van komen en 
zorgvuldig uit de media zullen worden gehouden. 
Dat parlement doet elke dag ondemocratisch zijn werk. Wat is dan het probleem?

50.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 18:10 

dutchlionfrans, 22 Jan 2009 om 13:46 
=== 
Wég met het absoluut ondeugdelijk systeem dat rechters voor het leven benoemt. 
/===

Wat wilt u er dan voor in de plaats? Een systeem waarbij rechters kunnen worden ontslagen? Door wie? Door politici? Dan 
ontstaat het gevaar dat juist rechters ontslagen gaan worden, die uitspraken deden waar politici of andere belangengroepen 
niet blij mee waren. 

Zo’n systeem is dus nog véél slechter dan wat we nu hebben.

Wim Kan zei het al: weet wat je hebt, je weet nooit wat je krijgt.

=== 
Wég met het systeem dat rechters die niet deugen gewoon kunnen blijven zitten en hun onrecht voort mogen zetten, in 
plaats van dat zij naar huis kunnen worden gestuurd op basis van hun wangedrag! 
/===

En wie gaat bepalen welke rechters niet deugen? Op grond van welke criteria? Wie definieert wangedrag? Hoe voorkomen we 
daarbij dat oneigenlijke belangen een rol gaan spelen?

dutchlionfrans, 22 Jan 2009 om 14:43 
=== 
Dáárom en alleen dáárom heeft indertijd de journalist Willem Oltmans schade-vergoeding gekregen. Hij wist namelijk té veel 
over het Koninklijk Huis! Die wilde niet dat wat hij wist aan de grote klok werd gehangen. 
/=== 
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Waarom duurde het dan zovele jaren van procederen voordat Oltmans eindelijk dat geld kreeg? Als hij te veel wist, waarom 
hing hij dat dan al die tijd niet aan de grote klok, en waarom zorgde al die jaren een eventuele dreiging om dat wel aan de 
grote klok te hangen, er niet voor dat hij de gewenste genoegdoening al kreeg?

dutchlionfrans, 22 Jan 2009 om 14:43 
=== 
Mijn afkeuring om mijn Charismatisch-Evangelisch Christen geloof is niet politiek opportuun - je mag Christenen ongestraft 
schoppen, slaan, beledigen, ontslaan - en daarom - ondanks de Kamervragen in 1989 en het grote artikel in het 
Reformatorisch Dagblad - > géén schadvergoeding, maar ontslag met een militair pensione van fl. 600,=/ maand, zodat ik 
mijn huis moest verkopen; mijn Poolse verloofde geen BEZOEKERS-Visum kreeg en elke deur naar verder werk gesloten is 
gebleven. Was ik homo of moslim of Jood geweest dan was de hel losgebarsten en zou ik schadevergoeding hebben 
gekregen. Nu ben ik een soort van gevangene van de Nederlandse Staat: Sciaal geïsoleerd etc. 
/===

Onbegrijpelijk verhaal. Ook onduidelijk wat het verband met het voorgaande is. Ik ervaar dit vooralsnog als paranoïde 
wartaal. Het spijt me.

=== 
Was ik homo of moslim of Jood geweest […] 
/=== 
Wel denk ik dan weer — maar dat vinden anderen dan misschien weer artaal — dat als Demmink Marokkaan of Antiliaan was 
geweest, de “Partij voor de Zogenaamde Vrijheid” van Geert Wilders hem allang afgezet had. Nu doen ze stelselmatig 
helemaal niks. Een one-issue partij, de PvdV: anti-moslim, anti-Antillianen, en verder totaal principeloos. Waardeloos dus, 
weg ermee.

Re: groot, 22 Jan 2009 om 14:57 

Hier snap ik niks van. Vreemd, want toen we eens naast elkaar op een plastic bankje zaten (zelfde persoon toch, of vergis ik 
me?) leek je wel een verstandig denker en prater.

Re: E-bee, 22 Jan 2009 om 15:35 

Ook weer wartaal en onzin. Dat is althans wat ik erin lees, iets anders kan ik er echt niet van maken. Maar het staat 
uiteraard iedereen vrij er iets anders van te maken of in te zien. Dat is het mooie van een vrije samenleving.

Samantha, 22 Jan 2009 om 16:35 
=== 
Volledig eens E-bee. Gelukkig dat er hier en daar toch mensen zijn, ook zoals Buscadordelaverdad, die écht wakker zijn! 
/=== 
Buscadordelaverdad is, dat zei ik al eerder, overduidelijk een openlijke anti-semiet en neo-nazi. Zulke mensen diskwalificeren 
zich, dat luister ik verder niet meer naar. Ook niet naar mensen die hun steeds opnieuw steunen, zoals Samantha meer dan 
eens deed.

51.  E-bee 

22 Jan 2009 om 18:36 

RuudHarmsen: Ik zeur al jaren de politiek aan hun kop om over de principe en de praktische uitwerking werking hiervan met 
mij in discussie te gaan. Maar dat weigeren ze. Dat is veelzeggend. 
———————————————— 
Klopt en ze hebben groot gelijk ook. Want dan wil je bedrogen worden, tegen beter weten in, en van zo iemand moet je echt 
helemaal niks aannemen. Bovendien: Echt waar, al ja-ren-lang? Komt wat zeurderig en narcistisch over allemaal maar vooral 
blijven doorgaan zou ik zeggen. 
——————————————————————- Buscadordelaverdad, overduidelijk een openlijke antisemiet en neonazi. Zulke 
mensen diskwalificeren zich, dat luister ik verder niet meer naar. Ook niet naar mensen die un steeds opnieuw steunen zoals 
Samantha meer dan eens deed. 
—————————————————————– 
Onbegrijpelijke wartaal van iemand die al jaren brieven stuurt naar de vertegenwoordigers van het misleidde volk. 
————————————————— 
De echte nazi,s zitten oa hier in NL en ook in de VS en Israel. Ik zal wat pics van bebloedde kinderlijkjes achterwege laten. 
Het konunkluk kot broedde ze hier ook uit. Neo,s zijn namaak. Antisemiet is een aanduiding die wordt gebezigd door naieve 
personen met een vernauwd bewustzijn maar daar niet door blijken te worden gehinderd, mogelijk in dienst om op weblogs 
discussies onderuit te halen. Hardnekkighed is vaak hun kenmerk.

52.  dutchlionfrans 

22 Jan 2009 om 18:44 

@ Webmaster Erg jammer dat je mijn eerste bijdrage met links hebt weggehaald. 

@RH: Je schreef: “Dat is in strijd met trias politica, de scheiding der machten. Daar ben ik dus tegen.” 

De trias politica betekent dat de machten elkaar controleren en in balans houden. Dat is al sinds het begin van de 
Nederlandse Staat niet het geval!

Vorig jaar schreef ik al: http://www.dag.nl/binnenland/aanklacht-wilders-volgens-advocaat-onnodig-102176 
…. 
“Veel tegenwoordige wetten zijn geïnspireerd door de nieuwe Nederlandse Staatsreligie van het ‘politiek-correctivisme’ of 
ECO-sectarisme en deugen niet. Ondeugdelijke wetten kunnen niet anders dan overtreden worden. Rechters die aan de hand 
van dergelijke ondeugdelijke, onrechtvaardige wetten recht moeten spreken, spreken PER DEFINITIE ONRECHT! 

Want, zo zegt Wet Algemene Bepaling art. 11 uit 1829 (!!!): “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen 
geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.”
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De Trias Politica werkt in Nederland vanwege deze Wet niet! Nederland is daarom geen rechtstaat maar een rechtsCIRCUS! 
De rechter die wérkelijk recht mag spreken wijkt van de wet die tot onrecht leidt af, om het recht te laten zegevieren! 

Maar dat mag in Nederland dus niet! Ondeugdelijke wetten zijn een manier om Nederlandse burgers te dicteren en een 
STAAT DIE DICTEERT IS HAAR LEGITIMITEIT KWIJT! De STAAT DIE DE BURGERS DOOR MIDDEL VAN ONDEUGDELIJKE 
WETTEN DICTEERT, BEROOFT, en ander ONRECHT doet, IS HAAR LEGITIMITEIT KWIJT. OPSTAND TEGEN EEN DERGELIJKE 
STAAT IS LEGITIEM, JA, VEREIST! 

Dergelijke rechtszaken vallen onder wat de USA noemt: “LASTER-TERRORISME” Zo kan iedere idioot die genoeg geld heeft 
een rechtszaak aanspannen tegen een iemand die iets publiekelijk communiceert en zeggen dat het hem of zijn religie e.d. 
beledigt.

53.  Samantha 

22 Jan 2009 om 18:46 

–”Buscadordelaverdad is, dat zei ik al eerder, overduidelijk een openlijke anti-semiet en neo-nazi”–

Het is niet omdat jij dat zegt, Ruud, dat het ook zo zou zijn… Onderscheid maken is niet iedereen gegeven. Onderscheid is 
wel wat in de bijdrage van Buscadordelaverdad, en die van anderen, gemaakt werd; in tegenstelling tot zij die veralgemenen 
om te kunnen dreigen. 

–”Zulke mensen diskwalificeren zich, dat luister ik verder niet meer naar. Ook niet naar mensen die hun steeds opnieuw 
steunen, zoals Samantha meer dan eens deed.”–

Jou reactie op mijn bijdrage is dan wel erg vreemd… 

Meningen zijn (voorlopig nog…) vrij, dus het maakt niet uit wie al dan niet naar mij “luistert”. Ik geef hier gewoon mijn 
mening, niet alleen voor jou. 

Beledigen en uitsluiten is de methode van de satanische pedo-elite… Zij lachen zich kreupel, bovenop hun zoveelste 
slachtoffertje, om zulke volgzaamheid. 

Sam

54.  dutchlionfrans 

22 Jan 2009 om 18:59 

@RH

In de USA kunnen rechters worden weggestemd door burgers! Hetzelfde is het geval met sheriffs. Die worden door de 
burgers gekozen. Als zij er een puinhoop van hebben gemaakt, worden zij door de burgers niet meer gekozen! dat is 
democratie!

In Nederland zitten wij opgescheept met een rechter-kliek waartoe advocaten - in de vorm van substituut - rechters - horen. 
Vandaar MAFFIA! 

Rechters die niets te vrezen hebben, wat zij ook aan uitspraken doen en hoe zij zich ook misdragen, worden vanzelf 
ARROGANT van hun macht! Dit is een onacceptabel systeem!

Mijn verhaal moet je nog maar eens goed doorlezen. Ik geef drie personen / cases aan die géén Schadevergoeding kregen 
door middel van de rechtspraak - die hun taak dus verzuimen te doen - maar door druk van óf de dreiging van 
openbaarmaking van onfrisse feiten over het Koninklijk Huis, óf de druk van de media, óf het gebrek aan druk zodat in mijn 
geval géén Schadevergoeding is uitgekeerd.

Al deze drie de cases geven aan dat Nederland géén rechtsstaat is! En als je geen druk kunt uitoefenen, ben je de pineut. 

Is het nu duidelijk, Ruud?

Dat - in reaktie op je opmerking - Kamerleden mét een e-mail-adres óók arrogant kunnen zijn, is duidelijk. Maar zij zijn 
tenminste democratisch aanspreekbaar (tot bepaalde hoogte), terwijl de Kamerleden die géén e-mail-adres hebben (en ik 
heb de e-mail-adressen van het Internet, van de door jou genoemde site) duidelijk maken dat ze geen enkele inbreng van 
hun kiezers willen. Die gebruiken stemmers (want wij zijn géén kiezers; wij hebben niets te kiezen in dit land! Wij mogen 
alleen maar een kruisje zetten bij een naam die door anderen op de lijst is gezet!) om ervoor te zorgen dat ze op die zetel 
kunnen zitten. Maar verder willen zij van de stemmers niets horen! Dat is ARROGANT!

55.  buscadordelaverdad 

22 Jan 2009 om 19:00 

“Zulke mensen diskwalificeren zich, dat luister ik verder niet meer naar.” 
Mijnheer Harmsen: Ik weet nu zolanghzamerhand wel dat verkapte pedocraten zoals jou soort dat van zichzelf alhier 
doorzichtig ventileren, verkleed in semi-judeo-christenlijke schijnheiligheid er altijd maar weer op uit zijn om een ieder die ze 
niet willen begrijpen in het defensief voor iets wat ze niet zijn tegen de muur te zetten. Jou soort kickt daarop dat weet ik. 
Het spijt mij voor je dat ik mij niet tot aan dat niveau van jou soort leedvermaak ga laten verleiden dan wel neerhalen. Wat 
ik je trouwens wel wilde vragen is om een betere foto dan deze ( http://rudhar.com/about/RH070119.jpg ) van je op je 
webstek te plaatsen? Ik ben namelijk bezig om je te vereeuwigen op deze pagina ( http://www.erichufschmid.net/
Neanderthals/Blame-the-Neanderthals.html ) zodat je voor altijd en eeuwig internationaal gesignaleerd blijft als degenen 
onder de mensheid die er om bekend staan zich altijd geslepen te ‘verdedigen’ met benzine als ze lont ruiken en op het punt 
van instorten staan… Tjuuuus ruuuud ga toch naar huuuussss met je debielen-buuuus.
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PS: Sam en E-bee bedankt voor jullie ideologische en oprechtte support. Dat waardeer ik heel erg. Lieden als boer-harmsen 
zijn in real-life zo verstoken van menselijke warmte, dat ze als door een bij gestoken afgunstig en als een adder van afgunst 
en geslepen gekonkel niet meer weten wat ze met zoveel positiefs aan moeten. Laten wij er maar samen om gaan bidden dat 
hij zijn verloren schijheiligheid weer hervindt in godes-naam? Want dit is geen doen zo vinden jullie ook niet? Respect 
nogmaals…

56.  dutchlionfrans 

22 Jan 2009 om 19:05 

@ webmaster: Disregard my remark about having removed my contribution with the many good links!

Negeer mijn opmerking. Ik was té snel door deze pagina gerold en zag die bijdrage niet, zodat ik ten onrechte dacht dat die 
door je verwijderd was. Mijn excuus.

57.  E-bee 

22 Jan 2009 om 19:24 

RuudHarmsen: Wim Kan zei het al; Weet wat je hebt je weet nooit wat je krijgt. 
—————————————————–

Ronduit wartaal. Het is namelijk heel erg voorspelbaar wat je krijgt als je de elite ongestraft zichzelf laat verrijken en je door 
de banken de burgers laat beroven, geleid door het meest oorlogszuchtige land ter wereld en haar vazalregeringen zoals in 
NL. Het is naast de overige beweringen, erg lastig om iemand nog serieus te nemen die zelfs in Wim Kan gelooft als het op 
politiek aankomt…

58.  dutchlionfrans 

22 Jan 2009 om 19:40 

Ook de Oostenrijkse rechtspraak deugt niet! Het wordt tijd om de rechters overal de oren te wassen ! 

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/01/straf_voor_politica_na_islamkr.html

Straf voor politica na islamkritiek.

Ook in Oostenrijk moeten politici uitkijken wat ze zeggen over de Islam. Een Oostenrijkse parlementariër is vandaag 
veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk voor negatieve uitlatingen over de islam. Op verkiezingscampagne noemde 
Susanne Winter de islamitische profeet Mohammed een kinderverkrachter.

Ook had de 51-jarige politica voorgesteld in het park van de stad Graz een dierenbordeel in te richten, om te voorkomen dat 
moslims zich nog langer aan jonge meisjes zouden vergrijpen. Winter kreeg ook een boete van 24.000 euro opgelegd. De 
rechtbank verweet de politica opruiing en het kleineren van een religieuze leer.

Susanne had de euvele moed tegen de ARROGANTIE van de macht met hun absurde ideeën over de islam in, de WAARHEID 
TE ZEGGEN OVER DE ISLAM!

Susanne’s opmerkingen waren een verfrissing vergeleken met het domme gewauwel van de lafhartige politici! (Openbaring 
21:8 zegt dat álle lafhartigen zullen belanden in de Poel van Vuur en Zwavel - voor eeuwig! Aanrader: www.spiritlessons.
com )

Die machtigen maken zich zo allemaal schuldig aan LANDVERRAAD! En daarop staat de doodstraf! 

Dus ik zou de Nederlandse strafrechter(s) aanraden: Er komt een dag dan zijn de rollen omgekeerd, en zal je je hebben te 
verantwoorden voor je misdragingen als rechter! Al zou het duren voor het Laatste Oordeel, en dan is het écht te laat!

59.  joep 

22 Jan 2009 om 20:10 

[b]onder de rechter[/b]

als een zaak onder de rechter / in onderzoek is (schrijfproef Deventer Moordzaak) dan zwijgt iedereen uit de kamer (kleine 
letters, want liever alle 150 nieuw).

Zo niet bij Geert Wilders. De ene politicus schreeuwt nog harder dan de andere.

Politici onbetrouwbaar tuig??? U mag zelf het antwoord geven.

60.  RuudHarmsen 

22 Jan 2009 om 21:49 

dutchlionfrans, 22 Jan 2009 om 18:44 
=== 
De trias politica betekent dat de machten elkaar controleren en in balans houden. Dat is al sinds het begin van de 
Nederlandse Staat niet het geval! 
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/===

Precies, dat zei ik ook. Zijn we het daarover eens.

=== 
Want, zo zegt Wet Algemene Bepaling art. 11 uit 1829 (!!!): “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen 
geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.”

De Trias Politica werkt in Nederland vanwege deze Wet niet! 
/===

Nee, fout, dit wetsartikel (dat ik overigens op http://www.wetboek-online.nl niet kon terugvinden) geeft juist de trias politica 
in essentie weer: er is een taakverdeling: de wetgever stelt de wetten vast, niet de rechter; de rechter beoordeelt hoe de 
wetten van toepassing zijn op concrete situaties, vergrijpen en geschillen, dat doet niet de wetgever. 
Daarom is het usance dat Kamerleden zich niet uitspreken over zaken die obder de rechter zijn (wel zag ik het Teeven, ex-
officier van justitie, net nog doen, maar dat is de afwijkende praktijk, niet de wel kloppende theorie.)

61.  groot 

23 Jan 2009 om 03:43 

@ RuudHarmsen 22 Jan 2009 om 18:10 

“Hier snap ik niks van. ”

Links of Rechts, Judeo of Rooms, het zijn unieke tralies van dezelfde kooi. 

Zolang de opgesloten mensen zich maar laat afleiden door geschreeuw over waarheid of verlichting, blijven individuen zich 
op elkaar richten en blijven de tralies intact.

De meesten hier willen het hok openbreken. En het niet elkaar moeilijk maken met een achterhaald dualisme. 

Neemt niet weg dat ik Wilders zie als iemand die aan ons verkocht wordt door “linksrechts” Mainstream, gesteund door het 
militair/industriele complex, wat op haar beurt weer bestaat uit enzovoort.

62.  buscadordelaverdad 

23 Jan 2009 om 06:45 

Hier ruud luister nog maar eens naar de redenen dat er met joris d., wildermans, e.a. politici of hoeren in het algemeen zo 
makkelijk volksmennerij wordt bedreven. Zonder gelijk maar als een hersenloze moron hier de gedeconditioneerde en 
postende doeners tegen je in het hatnas te hoeven jagen, zal je daamee ervaren dat je net zoals deze onder de loep 
genomen ‘leidende’ dombo (in mee-gelinkte mp3-bestand) van de VS-of-pissraël, eerst vuistdiep in de darmen van de 
synachogem van satan moet zitten, vooraleer je als politieke kaffer-sloofje de goy-kruimels voor de jew-world-order van het 
wereldlijke politiek/financiele toneel verradelijk mag oplikken. Dus kom me nou niet weer aan met je anti dit of dat ridel, 
want dan stuur ik de konkelende juristen van de holohoaxindustrie (met de hun altijd maar weer: “ik ben de eeuwige 
slachtoffer” klagende maffiamaatjessss weet je nog? http://www.krux.nl/uploadedImgs/aipac.jpg ) schaamteloos op je af 
goed? Hier luister maar eens: 
http://theinfounderground.com/archives/TiU Radio 22nd-Jan-09 Obama The Latest Jewish President.mp3

63.  buscadordelaverdad 

23 Jan 2009 om 07:29 

nog een poging: 
http://theinfounderground.com/archives/TiURadio22nd-Jan-09ObamaTheLatestJewishPresident.mp3 
En als het wederom niet lukt: 
TiU Radio 22nd-Jan-09 Obama The Latest Jewish President.mp3 
BRON: http://theinfounderground.com/archives/ 

Dat vervelende censurerende moderaten ook altijd…

64.  donkey 

23 Jan 2009 om 07:50 

@E-BEE 15:35 

“Zeer afkeurenswaardige houding is dat die voortkomt uit een storend gebrek aan perceptie voorkomend uit onwetendheid.”

En dat komt weer door een gebrek aan daadkracht. Mensen moeten blijkbaar opnieuw leren, dat als je iets wil je ervoor zal 
moeten strijden! Of het nu gaat om objectieve nieuwsgaring, of om het verwijderen van corrupte en criminele politici. 

Ik ontken de problemen niet, maar neem de volgende keer eens de economische krachten achter het darfur conflict,of een 
van de vele anderen,eens als voorbeeld. Ik denk dat iedere groep voor zichzelf het beste probeert te bereiken, wij ook. 
Verder ben ik het volstrekt met je eens, er zou geen plaats moeten zijn voor het geloof in de politiek. Helaas zullen we ze 
niet allemaal kunnen bekeren en moeten we het voorlopig doen met de scheiding van kerk en staat. als het aan mij ligt word 
daar eerst maar eens wat strenger op toegezien. 
Alle begin is moeilijk! 
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http://www.youtube.com/watch?v=luAteAz3WQ0 
Alles op deze wereld draait om de strijd om grondstoffen, heb je die dan heb je de macht. Uiteindelijk heb je hier niks aan als 
je er niks mee doet en zullen je >achterkleinkinderen wegsmeulen, terwijl ze zelfvoldaan naar de ik weetniethoeveelste 
aflevering van goede tijden zitten te kijken maar niet doorhebben dat de zon groter word. Het is zoals het filmpje al zegt nog 
een grote stap, maar in de ruimte zijn de resources oneindig. Alleen al de kennis om er te komen en te overleven, is meer 
waard dan al het geld op aarde. 
We hadden al minimaal 20 jaar op mars kunnen zijn! 
Wat mij betreft heeft dit gedrag ons al meer dan genoeg vertraagd. http://www.youtube.com/watch?v=Eh0eM4tAISQ 
We kunnen samen de cosmos verkennen, of hier blijven en straks eeuwig branden. Hemel en hel, het is maar hoe je het 
bekijkt!

Ben duidelijk ver afgedwaald, maar ik denk echt dat we dit soort grote dromen alleen kunnen bereiken als we beginnen om 
de “kleine” problemen,zoals demmink, aan te pakken. Misschien ben ik naief, maar we moeten het systeem zo zien te 
wijzigen dat overheidsdienaren die onze resources verspillen keihard aangepakt en gestraft worden. Stap voor stap de 
corruptie bevechten. We kunnen alleen de ruimte in als we een systeem hebben, dat daadwerkelijk het beste met zijn 
burgers voor heeft. Ik weet dat ik me zeer waarschijnlijk nooit met “warpspeed” zal voortbewegen, maar ik ben al blij als we 
gratis openbaar vervoer kunnen regelen tijdens mijn levensduur. 

Dat brengt de mensen lekker bij elkaar. ;-)  

Voorlopig zitten we met de huidige politici opgescheept. 
Ze werken voor ons maar dienen ons niet echt. Het enige wat we hier aan kunnen doen is herrie blijven maken tot genoeg 
mensen inzien waar het werkelijk om gaat. Verlies jezelf niet in politieke praatjes of stromingen, maar kijk naar de feiten en 
wat goed voor ons allemaal is. Het is zeer goed om de geschiedenis te bestuderen, maar vergeet nooit dat er nu ook 
geschiedenis word gemaakt. 
Volgens mij komen wij o.a. op deze site omdat we onderzoek willen naar Joris. Daarom kunnen we beter kijken hoe we 
kunnen samenwerken om dit te bereiken, dan naar wat onze verschillen in mening zijn. 

Die zullen er altijd wel blijven ;-)  

p.s. Gekozen rechters en sherrifs, ik ben voor! 
Misschien kunnen we er zelfs een tv verkiezing met sms actie van maken om het een beetje dragelijk te houden. Als alle 
rechters toch even eerlijk zijn en allemaal dezelfde kleding aanhebben, dan wil je toch wel die ene met net dat beetje extra 
gevoel voor zang en dans.

65.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:35 

buscadordelaverdad, 23 Jan 2009 om 06:45 
=== 
van de VS-of-pissraël, 
/===

Ploink!

66.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:38 

Ik snap echt niet dat Micha Kat die buscadordelaverdad hier gewoon zijn vunzigheden maar laat neerplempen. Ik had ‘m er 
allang afgekickt.

Maar het is zijn site, ik ga er niet over.

67.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:40 

buscadordelaverdad 
=== 
Dus kom me nou niet weer aan met je anti dit of dat ridel, want dan stuur ik de konkelende juristen van de holohoaxindustrie 
(met de hun altijd maar weer: “ik ben de eeuwige slachtoffer” klagende maffiamaatjessss weet je nog? 
/===

Dus je gaat me ook nog bedreigen?! Goed, dan nog een keer hardop:

Buscadordelaverdad is maar al te duidelijk een openlijk anti-semiet en neo-nazi.

68.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:43 

donkey: 
=== 
We hadden al minimaal 20 jaar op mars kunnen zijn! 
/=== 
Wat een onzin. Dat is nergens voor nodig.
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69.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:46 

Donkey: 
=== 
We kunnen samen de cosmos verkennen, of hier blijven en straks eeuwig branden. Hemel en hel, het is maar hoe je het 
bekijkt! 
/=== 
We kunnen ook de bevolking geleidelijk iets laten teruglopen (de voorbereidingen daarvoor gebeuren al, spontaan: er worden 
in erg veel landen minder kinderen geboren), dan is de aarde groot genoeg om iedereen welwaart te kunnen bieden.

70.  Rudolf Paul 
23 Jan 2009 om 08:47 

Ben het met Ruud Harmsen eens wat betreft buscadordelaverdad. 
Ik zie die persoon liever niet meer op deze site, hij kotst alles onder.

71.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:48 

Donkey: 
=== 
Ben duidelijk ver afgedwaald, maar ik denk echt dat we dit soort grote dromen alleen kunnen bereiken als we beginnen om 
de “kleine” problemen,zoals demmink, aan te pakken. 
/===

Dus je ziet het afzetten van Demmink als noodzakelijke voorwaarde om bemande vluchten naar Mars te kunnen uitvoeren? 
En tevens ben je tegen het militair-industrieel complex (of was dat weer iemand anders?)?

Dat is wat ik bedoel met alles-met-alles-verbinders. Hoe erg kan iemand de weg kwijt zijn?

72.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:51 

Donkey: 
=== 
maar ik ben al blij als we gratis openbaar vervoer kunnen regelen tijdens mijn levensduur. 
/===

Gratis? Het zal dan toch gewoon uit de collectieve middelen betaald moeten worden, dacht je niet? Of wil je de chauffeur 
zonder salaris laten werken? En de busfabrikant moeten maar bussen doneren?

73.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 08:53 

Donkey: 
=== 
Volgens mij komen wij o.a. op deze site omdat we onderzoek willen naar Joris. Daarom kunnen we beter kijken hoe we 
kunnen samenwerken om dit te bereiken, dan naar wat onze verschillen in mening zijn. 
/===

Als ik al die, in mijn ogen echt volkomen dwaze, ideeën zo zie her en der op deze site, dan zijn er wat mij betreft helaas 
beslist geen mogelijkheden tot enige politieke samenwerking.

74.  Cornelia 

23 Jan 2009 om 11:08 

dan zijn er wat mij betreft helaas geen mogelijkheden tot enige politieke samenwerking. 
————————————————————-

Dat IS de opzet,van sommige hier. 
Dit is mij ‘ haarfijn’ vertelt, door de heer rj heijn.

Met vriendelijke groeten 
Cornelia van den Broek

75.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 12:46 

Cornelia: 
=== 
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dan zijn er wat mij betreft helaas geen mogelijkheden tot enige politieke samenwerking. 
————————————————————-

Dat IS de opzet,van sommige hier. 
/===

Wat? Om tot samenwerking te komen? Of om die te torpederen?

76.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 12:48 

Cornelia: 
=== 
Dit is mij ‘ haarfijn’ vertelt, door de heer rj heijn. 
/===

In heb Ronald Jan Hein ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Jan_Heijn ) hier nog iets zien schrijven. Waarom hem er dan 
bijhalen?

77.  dutchlionfrans 

23 Jan 2009 om 13:50 

Mijn bijdrage is blijkbaar onzichtbaar voor het publiek…

Dus deze verkorte versie dan maar:

Heel interessante achtergrond van deze actie van het MAFFIA- Gerechtshof Amsterdam: http://www.hetvrijevolk.com/?
pagina=7740

78.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 13:59 

dutchlionfrans, 23 Jan 2009 om 13:50 
=== 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7740 
/===

Zwaar overtrokken, hitserig artikel. De schrijvers zien even over het hoofd dat Wilders nog helemaal niet veroordeeld is, 
maar dat het gerechtshof alleen maar besloten heeft dat de EVENTUELE strafbaarheid aan de wet moet worden getoetst door 
een RECHTBANK, en niet door het OM.

En daar ben ik het helemaal mee eens. Het opportuniteitsbeginsel (OM beslist veel dingen naar eigen goeddunken) moet 
volgens mij fors worden ingeperkt. Ovj’s zijn geen rechters en mogen ook niet op hun stoel gaan zitten. Dat gebeurt nu vaak 
wel. O.a. vaak waar het gaat om strafbare feiten gepleegd door OM’ers of justitieambtenaren zelf.

79.  dutchlionfrans 

23 Jan 2009 om 14:44 

Ik wil toch nog even de aandacht vestigen op wat Melanie Phillips schreef in The Spectator: http://www.spectator.co.uk/
melaniephillips/3277841/a-defining-moment.thtml

Ze schreef o.a. 
“During the 1930s and World War Two, the Muslim Brotherhood in Palestine – from whom, incidentally, Hamas are directly 
descended – were the allies of Hitler. Heinrich Himmler observed:

Muslims responded to the call of Muslim leaders and joined our side because of their hatred of our joint Jewish-English-
Bolshevik enemies, and because of their belief and respect for, above all — our Fuehrer.

And Churchill wrote in turn:

In truth though, just as the British stoicism recalls the same from 65 years ago, so too, there is a deep and instructive 
similarity between the Nazis and the Islamic-fascist forces that attacked then and attack today. The fact of the matter is that 
even more important than invoking the famous British ‘stiff upper lip,’ to fight this current war to victory requires 
understanding and accepting the similarities between the Nazis and the Arab-Islamic terrorist armies.

Ze concludeert dat Churchill als hij dat vandaag gezegd zou hebben, hij in Nederland vervolgd zou worden.

@ Ruud: Je moet de tekst van de rechters goed lezen: Dan zie je dat zij hem hebben veroordeeld! En welke strafrechter gaat 
tegen wat zij oordelen in? Ha, dan moet je er een hebben die sterk in zijn schoenen staat. En die lijkt mij in Nederland niet te 
vinden.

80.  E-bee 

23 Jan 2009 om 15:13 
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En dan verbind ik weer Jewish-English-Bolshevik= Rothschilds? 
Zomaar een factie die bezig is met de NWO.

81.  Cornelia 

23 Jan 2009 om 17:48 

Om te torpederen, Ruud.

Cornelia

82.  dutchlionfrans 

26 Jan 2009 om 14:40 

Net heb ik Tweede Kamerleden en media het volgende geschreven:

Wanneer rechtbanken instrumenten van terreur worden in de handen van special-interest groups, is dit de schuld van de 
wetgever die géén deugdelijke, afdoende wetgeving heeft gemaakt! 

“…The Saudi, Khalid Salim bin Mahfouz, has filed dozens of such lawsuits against American authors alleging libel and 
defamation of character. In numerous cases these lawsuits, clearly intended to intimidate and silence free speech and press 
rights, have led to publishers making public apologies, issuing retractions, or pulling books from stores. Why does bin 
Mahfouz file these lawsuits in Great Britain? Because, unlike in America, where the plaintiff who alleges he has been libeled 
must prove that the author libeled him, in Great Britain the author has to prove he didn’t. In other words, the burden of proof 
in Great Britain falls on the author, whereas in the United States, it falls on the person who alleges the libel. ” (zie het hele 
verhaal verderop)

Dus in het geval van aangifte tegen Geert Wilders in de USA moet de aanklager aantonen dat Geert Wilders hém beledigd 
etc. heeft, terwijl in Groot-Brittanië (en Nederland) Geert Wilders moet aantonen dat hij de aanklager níet heeft beledigd! 
Dus Nederland: Doe het niet langer als Groot-Brittanië, maar als de USA! 

Ik heb vorig jaar al zo’n oproep gedaan aan de hand van wat er in Engeland en de USA gedaan werd door rijke moslims. (zie 
hieronder nogmaals) In de USA heet dit “libel terrorism” oftewel LASTER TERRORISME.

WETGEVER: Maak een Wet die terroriseren door ondeugdelijke aangiften strafbaar maakt! Die laster terrorisme strafbaar 
maakt!

Ondeugdelijke aangiften zijn aangiten die tegen iemand worden gedaan met kwalijke bedoelingen, meestal ingediend door 
mensen die misbruik maken van het politieke klimaat om onmeetbare vage beschuldigingen als belediging van zijn persoon, 
zijn religie, en dergelijke, te uiten om elke tegenstand uit de weg te ruimen en door de klager onwenselijke gevonden 
meningsuiting de mond te snoeren. 

Aangiften die worden gedaan om iemand te terroriseren, te beroven (tijd, kosten verdediging, reputatie etc.), uit de weg te 
ruimen (door gevangenis- of andere straf), te verlammen, of op andere wijze te pesten, saboteren, hinderen, kapot te 
maken, de mond te snoeren, boeken, geschriften, of andere media van de aangeklaagde van de markt te laten nemen door 
Justitie etc!

Indieners van dergelijke aangiften dienen zélf door Justitie te worden vervolgd, tenzij zij duidelijk kunnen aantonen dat de 
aangeklaagde hém persoonlijk heeft beledigd!

Daarmee voorkom je dat mensen die er persoonlijk niets mee te maken hebben, zoals Mr. Spong, Mr. Haroon Raza, René 
Danen, Jörgen Raymann, Sheik Fawaz Jneid/ As Soennah moskee, Mr. Els Lucas buiten schot blijven bij het indienen van hun 
aanklachten, en zónder enig risico aanklachten in kunnen dienen om zélf te scoren!

83.  dutchlionfrans 

3 Feb 2009 om 13:31 

Nieuwste ontwikkeling: http://www.weeswaakzaam.info/2009/02/wilders-direct-naar-hoge-raad.html

Wilders direct naar Hoge Raad. 
Topadvocaat Bram Moszkowicz stapt naar het hoogste rechtscollege van ons land met het verzoek een eind te maken aan de 
vervolging van PVV-leider Geert Wilders.

Moszkowicz wil zo het bevel laten vernietigen waarmee het gerechtshof in Amsterdam onlangs opdracht gaf Wilders te 
vervolgen wegens haat zaaien en discriminatie. Wilders heeft Moszkowicz gisteren ingeschakeld als zijn nieuwe raadsman, zo 
bevestigen beiden tegenover De Telegraaf.

‘Gevecht keihard aangaan’

“Ik heb de beste advocaat van Nederland in de arm genomen om keihard het gevecht aan te gaan tegen de aanklacht die mij 
boven het hoofd hangt”, aldus Wilders gisteravond.

Moszkowicz zal de procureur-generaal bij de Hoge Raad verzoeken om een zogeheten ‘cassatie in het belang der wet’ in te 
stellen, zodat het bevel tot vervolging van Wilders in de prullenbak verdwijnt.

De strafpleiter doet daarmee een opzienbarende openingszet in deze spraakmakende zaak die over de hele wereld wordt 
gevolgd.
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Het hof bepaalde dat Wilders voor de strafrechter moet komen vanwege het aanzetten tot haat en discriminatie. Volgens het 
hof tast Wilders de waardigheid van moslims aan met zijn harde uitspraken.

De politicus moet van het hof ook terechtstaan voor groepsbelediging van moslimgelovigen, omdat hij de Koran heeft betiteld 
als ‘islamitische Mein Kampf’. Door ‘cassatie in het belang der wet’ is eerder een bevel van het Amsterdamse hof van tafel 
geveegd. Dat ging om de vervolging van de Surinaamse oud-legerleider Desi Bouterse voor zijn rol bij de decembermoorden. 
De Hoge Raad haalde daar een streep door omdat Nederland geen rechtsmacht had. Ook bij die zaak was mr. Moszkowicz 
betrokken.

Bron : Telegraaf

Mijn commentaar: 
Nou maar hopen dat de Hoge Raad nog deugdelijke écht onafhankelijke rechters heeft die écht recht spreken!

De Nederlandse RECHTSSTAAT & RECHTSPRAAK is dit: RECHTERS DIE RECHT VERKLAREN WAT KROM IS!

ONAFHANKELIJK betekent dat rechters de ergste misdaden kunnen plegen: het krankzinnigste, ergste ONRECHT - 
KROMspraak in naam van recht kunnen doen zónder dat zij bang hoeven te zijn daar verantwoording over af te hoeven 
leggen of te worden vervolgd, óf zelfs maar bang hoeven te zijn hun baan te verliezen!

Dát is de WAANZIN van de zogenaamde ‘recht’staat Nederland.
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Trek ook aan de bel!

« Haider wilde ‘afschaffing van de banken-mafia’ In geprek met Sjuul Paradijs (1) »

Haider: laatste interview, laatste woorden
Gepubliceerd door Micha Kat 14 oktober, 2008 in Algemeen. 

haider1.jpeg LEES OOK HETVRIJEVOLK OVER DE KRUISTOCHT VAN HAIDER TEGEN DE 

BANKEN-MAFIA

Q. What do you recommend to your fellow countrymen who fear for their savings? 

HAIDER: Don’t become nervous, because savings balances are safe by our [government’s] safety 

mechanism (aka, “deposit insurance”). In addition, it is important that they leave their money in the 

bank. Only by doing so can the economy get money in order to transact investments. Otherwise, we 

lose jobs. 

Q. Highly-paid managers caused the misery. Is there sufficient cause to prosecute them for their 

irresponsibility? 

HAIDER: Those who thoughtlessly dealt with entrusted money must reap the consequences. We need 

stricter oversight, a change of the criminal law, and a special courtyard for economic crimes. Those 

who earned gigantic sums of money are not poor. Their criminal responsibility must be 

established, then they must be locked up. 

Q. Is the economic program announced by Werner Faymann [new Conservative chairman] and Josef 

Proell [new Socialist chairman] the correct procedure? 

HAIDER: It depends on what the program contains. According to the constitution of the parliament, 

we need clarification. Because of how we are affected by the crisis, we expect to incur employment 

problems. If we want to compensate export losses sustained by a development of the national 

economy, then we must implement income-strengthening measures by reducing taxes. In addition, 

we need to provide something for the middle class, such as a fund to offset the loss of the banks as 

credit givers. 

INTERVIEWERS: REINHOLD DOTTOLO, HUBERT PATTERER 

http://tinyurl.com/49l8vs - kleinezeitung.at 

Zie ook deze posting op Youtube waarin Haider van leer trekt tegen de banken-mafia.

29 Reacties op “Haider: laatste interview, laatste 
woorden”
Feed voor dit bericht Trackback adres 
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1.  Rudolf Paul 
14 Okt 2008 om 08:18 

maffia met twee f’s, micha

2.  E-bee 

14 Okt 2008 om 09:35 

Meer over en opnamen van het ongeluk op “The Rumor Mill News” ook op: Ditkannietwaarzijn.

3.  Inanna 

14 Okt 2008 om 09:42 

Beste Micha, met je artikel op Het Vrije Volk zou je nog wel eens gelijk kunnen krijgen. Zie: 
http://conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=2&contentid=5464&page=2

4.  E-bee 

14 Okt 2008 om 10:06 

Filmpje op You tube met het gesprek met die bankiers, dat was zijn doodvonnis. Overigens goed verwoord door 
Haider. 

Er lijkt wel een explosie te hebben plaatsgevonden in de auto, de profielen zijn naar buiten geblazen.

5.  Herman van Houten 

14 Okt 2008 om 14:47 

“Mafia” is uit het Italiaans afkomstig en wordt daar gespeld zoals Micha Kat het heel correct hier ook doet.

Zet die spellingcorrector uit, die maakt namelijk gebruik van modieuze “woordenboeken” waarvan de 
samenstellers denken dat een fout vanzelf goed is als veel mensen die fout maken.

6.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 15:55 

‘Maffia’ en ‘mafia’ mag allebei. Maar meestal wordt gebruitk gemaakt van ‘maffia’.

7.  RuudHarmsen 

14 Okt 2008 om 15:58 

Re: Herman van Houten, 14 Okt 2008 om 14:47 

Is de spelling ‘maffia’ modieus? ‘Maffia’ staat ook al zo in de woordenlijst (in de volksmond ‘het groene boekje’) 
van 1954. Toen was ik nog niet eens geboren …

> “Mafia” is uit het Italiaans afkomstig en wordt 
> daar gespeld zoals Micha Kat het heel correct hier 
> ook doet.

Maakt niet uit, de Nederlandse spelling is met dubbel f, in overeenstemming met de gebruikelijke Nederlandse 
uitspraak, die ook wel flink zal afwijken van de Italiaanse (vele Italiaanse, misschien wel, want er zijn erg sterk 
afwijkende dialecten in dat land).

8.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 16:22 

Als Micha de internationale mafia bedoelde kan de Engelse benaming gebruikt worden. En dat is met één ‘f’. Er 
is geen regel die bepaald dat je geen Engelse woorden mag gebruiken. Het is lastiger als je een Engels woord 
aan een Nederlands woord koppelt. Dat zou niet correct zijn. 
Voor de rest laat ik het mierenneuken aan jou over RuudHarmsen.

9.  Herman van Houten 

14 Okt 2008 om 17:48 

“Maffia” schrijven is iets voor mensen die hun voornaam als “Sjuul” schrijven en een bordje “makkaronie” eten.

10.  Samantha 

14 Okt 2008 om 23:31 

Maakt het wat uit of het “maffia” is of “mafia”?.. Is het ene minder te begrijpen dan het andere of is het 
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duidelijk wat bedoeld werd? Gewoonlijk worden zo’n zaken aangegrepen om van het onderwerp af te wijken. 
Dat schijnt hier aardig gelukt te zijn. Rudolf Paul heeft zijn doel bereikt…

@ AIRVD 
Ook bij links wordt soms op de boodschapper geschoten ipv op het onderwerp. Verder zoeken via google – en 
de geleverde URL’s bij de videofragmenten - bewijst dat de ‘vertroebeling’ niet zozeer aan de boodschapper ligt 
dan wel aan het vooroordeel van de mensen. Indien men zijn twijfels heeft over de boodschapper dient men 
zich enkel gewoon verder te informeren -> over het onderwerp. David Icke heeft, net als anderen, op een 
bepaald gedeelte zijn medewerking verleend. Hij heeft de film van 4 uren niet zélf helemaal gemaakt… Chris 
Everard deed dat.

Ik ben freelance journaliste en heb zelf geen weblog. 

Sam

11.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 23:45 

@Samantha 
In dit geval ben ik het niet met je eens (vaak wel overigens). 
David Icke, de boodschapper, is helaas een beetje doorgedraaid. Hij heeft ietsje teveel paddo’s geslikt in Zuid-
Amerika. En is vervolgens -wellicht onder invloed van die rotzooi- feiten met fictie gaan mengen. Want hij 
gebruikt echte feiten -bijvoorbeeld dat 9/11 een false flag operatie is- en mengt dat vervolgens met complete 
gestoorde reptilian shapeshifters onzin. Dat laatste moet hij verzonnen hebben toen hij een van z’n vele paddo 
tripjes maakte. 

Of geloof jij in de reptilian shapeshifter ‘theorie’? Dat transformeren zou hooguit symbolisch opgevat kunnen 
worden. Maar hij gelooft letterlijk ín zo’n ‘transformatie’ en dan ben je niet meer serieus te nemen.

12.  Samantha 

15 Okt 2008 om 03:25 

@AIRVD

‘Of geloof jij in de reptilian shapeshifter ‘theorie’?’ – uw citaat.

Het is een delicate kwestie en hier alweer niet op zijn plaats. Maar ik wil er niet omheen draaien, al doet mijn 
geloof er niet toe. Het is ook nooit mijn bedoeling te overtuigen… Mensen kunnen alleen zichzelf overtuigen 
door zélf op onderzoek uit te gaan. 
Uw vraag komt op hetzelfde neer als het ‘geloof’ in buitenaardsen en UFO’s. Reptilians worden namelijk als 
“buitenaardsen” erkend door meerderen dan alleen David Icke. 

Mijn gedacht, maar wie ben ik: de wetenschappers van de nazi’s, onder andere, zijn niet voor niks 
overgeplaatst naar ondergrondse labo’s in Amerika. Mijn overtuiging is dat ze daar ontzettend ver staan met 
het genetisch manipuleren (en klonen) van levende wezens afzonderlijk en met elkaar (zij zijn daar trouwens al 
veel langer mee bezig dan van WOII). Ik geloof dus in de vorm van “reptilians”, maar als genetische 
manipulatie van mens met dier. Ik geloof ook in “vliegende schotels” maar eveneens door mensenhanden 
ontworpen. De Haunebu’s en de Vrils vlogen begin vorige eeuw immers al lustig rond in het luchtruim. Ze 
werden wel door mensenhanden gemaakt… http://www.u-subjects.nl/index.php/component/seyret/?
task=videodirectlink&id=110 - om maar te zwijgen over ‘Project BlueBeam’ http://www.youtube.com/watch?
v=YywD9c9M_hg

Indien er dezer dagen zoveel sprake is van UFO’s en eventueel daarin huizende ‘buitenaardse wezens’ is het 
alweer mijn overtuiging dat het gaat om experimenten van de NWO om de mensheid te misleiden door zelf 
ontworpen flying objects en ook gewoon projecties via satellieten – zie project BlueBeam; zelfs in combinatie 
om de misleiding ten top te drijven. 

David Icke is volgens mij, maar wie ben ik, misleid zoals velen. Maar wie weet: ben ik zélf wel misleid, wie 
heeft in deze tijd van hoge technologie en doorgedreven bedrog nog “de waarheid” in pacht?.. 

In de vorige videofragmenten ging het echter over het moordcomplot op Diana – nav het moordcomplot op Jörg 
Haider. De aangegeven misleiding en technologische snufjes om zover te geraken, zijn werkelijkheid. Men kan 
daar simpel achterkomen door verder onderzoek. Dat heeft niks te maken met eventuele “verwardheid” van 
David Icke. En ook zijn verdere verklaring over het occulte aangaande die veronderstelde moord past volledig in 
de kraam van de NWO. 

Sam

13.  E-bee 

15 Okt 2008 om 11:27 

Lasig onderwerp maar goed verwoord. Vliegende schotels zijn naar mijn mening een realiteit, en niet sinds 
eergisteren. 
De onderwerpen die je hier aanroert zijn delicaat maar er is te veel wat wij (nog niet weten, ik ben wel met je 
eens dat er gemanipuleerd wordt al denk ik eerder aan een mensachtig wezen en het is ook al heel lang aan de 
gang. David Icke lijkt me wat te gedreven voor deze onderwerpen en kan goed worden gebruikt om deze 
onderwerpen te ridiculiseren….

14.  AIRVD 

15 Okt 2008 om 11:32 

@Samantha 
Het is lastig met al die misleiding en desïnformatie. Vroeger zouden er ook dinosauriërs hebben bestaan, in dit 
verband is het weer niet zo raar wat David Icke beweert. Aan het bestaan van dinosauriers wordt over het 
algemeen niet getwijfeld omdat er zogenaamd tastbaar bewijs zou zijn. Gevonden botten zouden het bewijs 
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zijn. Ik weet het niet. 
Wat betreft die geheime voormalige nazi labs -ook in Antarctica- ben ik het met je eens.

15.  E-bee 

19 Okt 2008 om 23:35 

@Samantha 
Deze is interessant, uit 1994, maar wist alles van de huidige bankcrisis, duurt 119 minuten: 
Alex Collier 1994 Private Intervieuw Important

@AIRVD 
Forget about the Nazi bases, zie deze video.

16.  E-bee 

21 Okt 2008 om 22:37 

Flugzeug sturtzte in Cobra-Zentrale.

Het politie korps van deze Cobra Zentrale beveiligde staats-VIP.s, staatsgasten, antiterrorisme, bescherming 
van ambassades etc. en was ook verantwoordelijk voor jorg Haider. 
Weer opmerkelijk. De computers zijn in ieder geval vernietigd stond in het bericht.

17.  somber zicht 

22 Okt 2008 om 01:29 

http://pressemitteilung.ws/node/138696

Jörg Haider - Unfallursache ist unglaubwürdig 
Verfasst von Christoph Kastius am Di, 2008-10-21 21:10.

Noch immer kann der Unfall von Dr. Jörg Haider nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Dazu sind nämlich 
viele Fragen ungeklärt. In der Zwischenzeit stellt nämlich das Volk in ganz Europa den offiziellen Standpunkt in 
Frage.

Vor allem aber die Aussage des ehem. Personenschützers von Jörg Haider, in einem Interview bei Gerhard 
Wisnewski, deutet aufgrund der Bilder die veröffentlicht wurden, laut seiner Aussage auf eine 
Spengstoffeinwirkung hin.

Fassen wir mal die offizellen Standpunkte der Staatsanwaltschaft zusammen und stellen diese den Fragen aus 
dem Volke gegenüber:

Offizielle Darstellung: 
Dr. Jörg Haider soll um halb Zwölf im Stadtkrämer gewesen sein.

Frage: 
Wie kann es sein, das Herr Haider um halb zwölf im Stadtkrämer gewesen sei, obwohl Antenne Kärnten genau 
zu diesem Zeitpunkt ein Interview gemacht haben will. Vielleicht wurde das Interview ja aufgezeichnet und als 
LIVE präsentiert. Das würde dann erklären, das dieses Interview nicht um halb Zwölf, wie schon früh behauptet, 
aufgenommen wurde. Nur warum ist das Interview jetzt nicht mehr abrufbar?

Offzielle Darstellung: 
Es wurde schon früh behauptet, das Haider mit 142 kmh unterwegs gewesen sein soll. Und etwas später in 
einer anderen Zeitung von 183 kmh und dann wieder von 160 kmh die Rede ist.

Frage: 
Woher kommt die Behauptung über diese Geschwindigkeitsunterschiede und warum kann man sich nicht auf 
eine tatsächliche Geschwindigkeit festlegen?

Offizelle Darstellung: 
Haider ist mit dem Wagen köpfüber auf einen Hydranten gestoßen, wodurch das Loch im Dach entstanden sei.

Frage: 
Wie kommt es, das VW in seiner Darstellung von einem Betonpfeiler oder einem Eisenpfahl spricht und sich 
nicht auf den wirklichen Gegenstand festlegen will? Und wenn ein Hydrant laut offizieller Darstellung Schuld am 
Loch im Dach gewesen sei, warum ist dann die Unfallstelle nicht überflutet gewesen und kein Hydrant 
vorhanden?

Offizielle Darstellung: 
Haider hatte einen Wagen überholt und ist erst dann in die Unfallstelle gerast.

Frage: 
Wo ist der oder die Zeugin, die von Herrn Haider überholt wurde und warum hört man jetzt nichts mehr davon?

Offizielle Darstellung: 
Die Türen sind beim Überschlag herrausgerissen.

Frage: 
Warum ist ein heraus reißen der Türen nie bei einem anderen Auto passiert, obwohl laut Sicherheitsvorrichtung 
sowas hätte nicht passieren dürfen? Wenn ein Sprengmittel im Wagen das öffnen der Türen verursacht haben 
könnte, würde es nämlich erklären das bei einem Überschlag dann mit offenen Türen diese abreißen.

Hier nun zusammengefasst die wichtigsten Fragen aus der Bevölkerung:

1. Wie konnten Türen abreissen und nicht stark beschädigt gleich neben dem Auto liegen bleiben? 
2. Wo sind die Nummernschilder? 
3. Wo ist das Blut aus der Armwunde (laut Mediziner verschliesst sich Aorta bei einem Schock aber keinesfalls 
solange)? 
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4. Wo ist der Hydrant bzw. das Wasser von mind. 15-30 Minuten? 
5. Wieso ist die einzige Beschädigung am Heck so eine symetrische Beule? 
6. Warum gibt es keine qualifizierten Zeugenaussagen? 
7. Warum konnte kein Anrainer solche Geräusche vernehmen, dass er auf die Strasse gegangen wäre? 
8. Wieso werden die Teile auf der rechten Seite nicht näher gezeigt (Lackspuren bzw Abriebspuren bei Kollision? 
9. Wieso wurde angeblich die Sitzfläche des Fahrersitzes ausgeschnitten? 
10. Warum wurde in der Nacht die Motorhaube und die Front gesäubert? 
11. Wieso hat Haider laut Zeuge ein Foto von sich selbst in der Brieftasche? 
12. Wieso liest man als erstes wenn man als Erstversorger zu einem Unfall kommt das Fahrtenbuch welches 
zwischen Unfallauto und einem selbst liegt? 
13. Warum führt sich ein studierter Publizist und lange unter Haider gedienter einerseits verheultes rethorisch 
inkompetentes Kleinkind und andererseits als trauernde Informationen zurückhaltende Witwe auf? 
14. Warum ragten seine Beine aus dem Auto (lt. Zeuge)? 
15. Warum schwafelt man vom “friedlichen Schlaf”, wenn der linke Arm fast weggerissen wurde und der Kopf 
schwer verletzt ist (lt. Zeuge)? 
16. Warum wurden offensichtlich die Räder/Felgen getauscht? 
17. Warum gibt es keine Brems-/Rutschspur? 
18. Warum will Stefan Petzner keine Details über die letze Stunde von Jörg Haider enthüllen? 
19. Warum steht auf der Sargplakette “11.10.10.2008?? 
20. Warum bestreiten alle zitierten Zeugen, dass Jörg Haider an jenem Abend Alkohol getrunken hat? 
21. Warum darf die (bis dato) einzige bekannte Zeugin des Unfalls das Land verlassen (die Ermittlungen waren 
zu diesem zeitpunkt noch nicht eingestellt)? 
22. Warum gibt es widersprüchliche Aussagen der medien bzgl. der Abendgestaltung von Jörg Haider (antenne 
kärnten, krone, etc.)? 
23. Warum wird der Obduktionsbericht und der Bericht von VW nicht veröffentlicht um den Versuch zu starten, 
die bereits angeheizten Verschwörungstheorien zu entkräftigen? 
24. Warum wurden die Ermittlungen nach 2 tagen eingestellt? 
25. Warum wurde ein unanfechtbarer Tachostand 3 tage später gegen einen weiteren unanfechtbaren 
Tachostand ersetzt? 
26. Warum gibt es keine weitere (unabhängige) Untersuchung des Unfallfahrzeugs, insbes. z.B. der kreisrunden 
Öffnung des Daches über der Lenkerposition, der Elektronik und warum soll das Fahrzeug ggf. umgehend 
vernichtet werden ? 
27. Warum gibt es einen Stopp zur Ermittlung/Berichterstattung der Medien ? 
28. Wozu diente die abgesicherte Baustelle am Unfallort wirklich ? 
29. Warum liegt viel Papier auf der Strasse, aber kein Aktenkoffer? 
30. Wieviele Zeugen gab es nun wirklich - 1 oder 3 (lt. NEWS-Magazin)? 
31. Um welche Uhrzeit wurde nun der Chauffeur Dr. Haider´s nach Hause gefahren? 
32. Gibt es schon einen Nachweis wem Haider während der Fahrt bei 160 km/h eine SMS geschrieben hat? 
33. Wann war der genaue Todeszeitpunkt von Jörg Haider ? 
34. Warum wurde kurz nach dem Unfall bekannt gegeben, dass Alkohol als Unfallursache ausgeschlossen 
werden kann? 
35. Woher stammen die verschiedenen kleinen Löcher in der Karosserie, vor allem in der Motorhaube? 
36. Warum weiß VW nach mehr als einer Woche noch immer nicht, welches Material das Loch im Dach 
verursacht hat, obwohl die Untersuchungen abgeschlossen sind und lt. Staatsanwalt alles geklärt sein soll? 
(VW: “Betonpfeiler oder Stahlrohr”) 
37. Warum zeigt die Firma VW keinerlei Interesse daran, was das Dach ihres absoluten Spitzenproduktes so 
leicht durchstoßen konnte, um diese Fakten in die Weiterentwicklung der Sicherheit einfließen zu lassen? 
38. Warum behauptet die österr. Staatsanwaltschaft, daß es keinen Grund gäbe den Untersuchungsbericht zu 
veröffentlichen? 
39. Wieso durfte die Zeugin das Land verlassen, zu einem Zeitpunkt, als die Untersuchungen noch nicht 
abgeschlossen waren ? 
40. Wieso wurde eine weitere Untersuchung ohne Zustimmung der Familie bezüglich des Blutalkoholgehalts 
gemacht? 
41. Weshalb scheint bei der Polizei kein Bericht über den Einsatz beim Stadtkrämer (drei verdächtige Männer 
Nachts an der Tür), die offensichtlich dort vor Ort war?

Daran sehen Sie, das sehr wohl ein öffentliches Interesse an der Aufklärung des Unfalles von Herrn Dr. Jörg 
Haider vorhanden ist. Denn das Volk will nicht mehr länger belogen werden. Es erwartet Antworten.

Und nun noch zu den kriminalisierungsversuchen gegen jene, die sich mit diesem Unfall sachlich auseinander 
setzen wollen. Innerhalb der Öffentlichkeit ist man empört darüber, das man als Nazi oder rechtsradikal 
beschimpft werde. Diese Äußerungen aus der Presse sind ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte. Jeder 
hat das Recht Fragen zu stellen und ehrliche in sich schlüssige Antworten zu erhalten, ohne gleich diffamiert zu 
werden. Denn sonst könnte es eines tages passieren, das diese Schundblätter nicht mehr gekauft werden, weil 
man in seinem Recht auf Informationsfreiheit nicht mehr ernst gekommen, sondern nur noch kriminalisiert 
wird, wenn man unbequeme Fragen stellt. Und dann die unverschämte Antwort der Medien, es sei sinnvoll, aus 
Gründen der Pietät keine Fragen mehr zu stellen, obwohl es die Medien waren, die im Umgang mit Herrn Haider 
nach seinem Unfall geschmacklose Beleidigungen veröffentlicht hat.

Artikel: Christoph Kastius 
Het was vroeg beweerde dat Haider met 142 KMH zijn gang zou moeten zijn. En een beetje later in een andere 
krant van 183 KMH en daarna weer vanaf 160 KMH spreken.

Vraag: 
Waar komt de bewering over deze verschillen in snelheid en waarom het niet mogelijk is om het werkelijke 
snelheid?

Officiële presentatie: 
Haider is met de auto over een brandkraan köpfüber opgesteld waarbij het gat in het dak was ontstaan.

Vraag: 
Hoe komt het dat VW in zijn portrettering van een betonnen pijler of een stapel van ijzer en niet spreken met 
de werkelijke object bepalen wil? En als een blusinstallatie, volgens een officiële presentatie op de schuld gat in 
het dak was, waarom is de plaats van het ongeval niet was overstroomd en geen brandkraan beschikbaar?

Officiële presentatie: 
Haider had een trolley verouderd en is alleen de plaats van het ongeval gerast.

Vraag: 
Waar is de getuige of dat van de heer Haider verouderd is, en waarom hoor je niets meer van het nu?

Officiële presentatie: 
De deuren zijn op kantelen herrausgerissen.

Vraag: 
Waarom is een scheur in de open lucht nooit wanneer een andere auto langs, volgens veiligheidsinrichting 
hoewel iets niet gebeurd? Wanneer een explosieve apparaten in de auto’s opent de deuren kan hebben 
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veroorzaakt, zou verklaring voor het feit met een salto dan scheurt open de deuren.

Hier zijn een samenvatting van de belangrijkste vragen uit het publiek:

1e Zoals deuren werden gesloopt en niet ernstig beschadigd rechts naast de auto verblijven? 
2e Waar zijn de platen? 
3e Waar is het bloed uit de Armwunde (volgens de artsen doet aorta met een schok, maar niet zo lang)? 
4e Waar is de brandkraan en het water van ten minste 15-30 minuten? 
5e Waarom is de enige schade op de achtersteven een symmetrische bult? 
6e Waarom zijn er geen gekwalificeerde getuigen? 
7e Waarom kon niet zulke buren hoorden geluiden dat hij op weg zou zijn gegaan? 
8e Waarom worden de delen aan de rechterkant toonde geen dichter (Lackspuren schuring of sporen van het 
conflict? 
9e Waarom was vermoedelijk de zitplaats van de bestuurder niet meegerekend doorhakken? 
10e Waarom was de nacht van de kap en front schoon te maken? 
11e Waarom heeft Haider, volgens de getuige een foto van zichzelf in de portemonnee? 
12e Waarom lezen wanneer u voor het eerst als belangrijkste leverancier voor een ongeval tussen wat de reis 
en een auto-ongeval zelf? 
13e Waarom is een journalist en bestudeerd in het kader van een lange Haider geserveerd verheultes retoriek 
incompetent als een peuter en andere informatie rouwende weduwe terughoudend op? 
14e Waarom stond zijn benen uit de auto (volgens een getuige)? 
15e Waarom schwafelt een van de “vreedzame slaap” indien de linkerarm was bijna weggevaagd het hoofd en 
zwaargewonden (volgens een getuige)? 
16e Waarom waren blijkbaar de wielen / velgen uitgewisseld? 
17e Waarom is er geen Brems-/Rutschspur? 
18e Waarom Stefan Petzner wil geen details over het laatste uur van Jörg Haider onthullen? 
19e Waarom is op de kist plaque “11.10.10.2008? 
20e Waarom ontkennen dat allemaal geciteerd getuigen Joerg Haider die avond gedronken alcohol? 
21e Waarom zou de (tot dusver) enige bekende getuige van het ongeval, het verlaten van het land (de 
onderzoeken waren nog niet ingesteld)? 
22e Waarom zijn er tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot de media die de avond van Jörg Haider 
(antenne Karinthië, kronen, enzovoort)? 
23e Waarom is de autopsie rapport en het rapport, gepubliceerd door VW geen poging om te beginnen met de 
reeds fueled complot theorieën te weerleggen? 
24e Waarom werden de onderzoeken na 2 dagen? 
25e Waarom is onbetwistbaar Kilometerstand 3 dagen later tegen een andere leugen Kilometerstand vervangen? 
26e Waarom is er geen andere (onafhankelijk) onderzoek naar het ongeval voertuig, met name bijvoorbeeld de 
ronde opening van het dak op de positie stuurstang, elektronica en waarom moet het voertuig onmiddellijk 
worden vernietigd indien noodzakelijk? 
27e Waarom is er een einde komt aan het onderzoek / rapportage van de media? 
28e Wat betekend de beveiligde site van het ongeluk eigenlijk? 
29e Waarom is een stuk papier op de straat, maar geen koffertje? 
30e Hoeveel getuigen waren er echt - 1 of 3 (lt NEWS magazine)? 
31e Wat was nu de chauffeur na dr. Haider thuis? 
32e Er is reeds een bewijs van wie Haider tijdens het rijden bij 160 km / h, heeft een SMS? 
33e Toen was het exacte tijdstip van overlijden door Jörg Haider? 
34e Waarom werd kort na het ongeval, kondigde aan dat alcohol als oorzaken van ongevallen kan worden 
uitgesloten? 
35e Waar zijn de verschillende kleine gaten in de carrosserie, met name op de motorkap? 
36e VW weet waarom na meer dan een week nog steeds niet welk materiaal het gat in het dak de oorzaak van 
was, hoewel de onderzoeken zijn afgerond volgens de openbare aanklager en alles zou moeten worden 
verduidelijkt? (VW: “Tubular staal of beton pijler”) 
37e Waarom doet het bedrijf geen enkel belang bij VW wat het dak van hun absolute top product kan zo 
makkelijk doordringen tot deze feiten bij de ontwikkeling van de veiligheid als gevolg van verlof? 
38e Waarom de Oostenrijkse openbare aanklager beweert dat er geen reden is om het onderzoeksrapport 
zouden worden gepubliceerd? 
39e Waarom is de getuige om het land te verlaten op een moment dat het onderzoek nog niet is gefinaliseerd? 
40e Waarom werd een nader onderzoek zonder de toestemming van het gezin met betrekking tot het 
alcoholgehalte van gemaakt? 
41e Wat lijkt niet aan de politie verslag over het gebruiken van de stad Kraemer (drie verdachte mannen op de 
deur ’s nachts), die kennelijk was er ter plaatse?

Daar kunt u zien dat de zeer publieke belangstelling voor de opheldering van het ongeval door dr. Jörg Haider 
beschikbaar is. Omdat de mensen zullen niet meer worden gelogen. Hij verwacht antwoorden.

En nu probeert te criminaliseren die beroepshalve met dit ongeluk objectief deal willen. Binnen de 
overheidssector is verontwaardigd over, is dat we een nazi of misbruikt zouden zijn vrij ingrijpend veranderd. 
Deze uitlatingen van de pers zijn een duidelijke schending van de mensenrechten. Iedereen heeft het recht om 
vragen te stellen en eerlijk op zich afdoende antwoorden te ontvangen zonder te worden defamed. Omdat het 
anders kan gebeuren op een dag, dat laat dit waardeloos niet langer worden verkocht, maar omdat men in zijn 
recht op vrijheid van informatie is niet langer serieus komen, maar alleen strafbaar wanneer je ongemakkelijk 
vragen. En dan de uitzinnige reactie van de media, was nuttig, om redenen van piëteit geen vragen meer, al 
was het de media die bij het omgaan met de heer Haider na zijn ongeval smaakloos beledigingen gepubliceerd.

Artikel: Christoph Kastius

18.  E-bee 

22 Okt 2008 om 13:58 

Link naar Fluzeug sturtzte in Cobra Zentrale: 
www.kurier.at

19.  somber zicht 

27 Okt 2008 om 17:12 

@E-bee 
“Uit het verkoolde wrak kon een plaatje met het opschrift “Corvus-Airways” worden geborgen.”

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/424309/index.do?direct=424309&_vl_backlink=/home/
panorama/oesterreich/424337/index.do&selChannel=119

“Corvus wordt ook geassocieerd met de raaf uit het verhaal van de Ark van Noach. Na de bekende 
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overstroming, gebruikt Noach eerst een raaf om droge grond te vinden, maar die vogel keert nooit meer terug.”

http://www.hawastsoc.org/deepsky/crv/index.html

20.  E-bee 

27 Okt 2008 om 19:13 

In het artikel van Trowbridge H. Ford: “Why Austria,s Jorg Haider was assasinated?”, een interessant verband 
tussen de mindcontrolled Fritzl, die zijn eigen dochter tig jaar opsloot, Dutroux en Weinstein, welks laatste een 
spion van de Mossad was, Haider en anderen.

21.  somber zicht 

28 Okt 2008 om 04:13 

@E-bee

Waarvoor mijn dank.

22.  E-bee 

29 Okt 2008 om 10:41 

@Somberzicht.

Interessant artikel Kopp Verlag (of op Rumor Mills)

Das Volk ermittelt: Neue spuren im fall Haider.

foto,s.

23.  somber zicht 

29 Okt 2008 om 15:58 

@E-bee

Vrijheid van informatie, de Grote Leugen en het Internet. Een heerlijke combinatie. 
In Australie binnenkort niet meer verkrijgbaar.

http://www.prisonplanet.com/australia-to-enforce-mandatory-chinese-style-internet-censorship.html

24.  E-bee 

30 Okt 2008 om 20:40 

Achtergronden van de aanval op de Cobra einsatzgruppe in Oostenrijk, met een vliegtuig of naar verluidt, een 
afst. bestuurde drone met een paar lijken, in een artikel op internet van Sorcha Faal: Urgent attempt to stop 
WW3.

25.  somber zicht 

31 Okt 2008 om 09:13 

Wat te denken van Sorcha Faal’s bericht vandaag. 

Bush zou in Camp David worden gevangen gehouden door SFOD-D om te voorkomen dat ze zouden vluchten 
na het uitblijven van de beoogde reactie van Iran bij de Blackwater-provocatie in Syrie.

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=134911

26.  E-bee 

31 Okt 2008 om 10:08 

Een deel van deze theoristen, de hier genoemde Sorcha Faal is er een van, kunnen een hoax zijn. 
Onderscheidend vermogen is belangrijk en de artikelen moet je tegen andere publicisten afzetten als bv 
Webster Tarpley met zijn boek: The Making od a Manchurian Candidate. 
Zeker is dat de States intern verdeeld zijn evenals Europa. 
En dat staat niet in de Telegrof.

27.  somber zicht 

31 Okt 2008 om 10:27 

Kunnen we nu voorzichtig concluderen dat de octobersurprise het mislukken danwel ontbreken van de surprise 
was.

28.  E-bee 

31 Okt 2008 om 10:33 
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“Blackwater provocatie Syrie”. 
Van diverse kanten hoor ik Syrie genoemd worden. 
Syrie schijnt de VS te chanteren omdat daar burgers zijn gemarteld die vanuit Canada daar naar toe werden 
gevlogen. 9/11 critici. 9/11 lijkt te zijn uitgevoerd door DVD/Mossad/CIA in de berichten. 
Verder is daar een belangrijke basis die door de Russen wordt gebruikt en de VS willen gebruiken. Tegen de 
Russen. 
Israel schijn de Golanhoogte te moeten ontruimen en is in ongenade gevallen lijkt het. Voor teruggave van deze 
hoogte mogen ze het Palestijnen probleem naar eigen inzicht oplossen. Ze mogen Iran aanvallen, de VS richt 
zich op Rusland en China, maar als ze Amerikaanse wapens gebruiken zal de VS dit onmiddellijk vergelden. 
Er zijn diverse tops geweest oa in Hawai, Iran schijnt niet door de VS te worden aangevallen als Amadhinejad 
zich niet verkiesbaar stelt.In Europa lijkt Sarkozy onder vuur te liggen van de DVD/Mossad. Letterlijk. Er schijnt 
een poging tot te zijn geweest op zijn reis naar Israel. In dit verhaal zit Haider ook ergens en de aanslag op de 
Cobra eenheid in Oostenrijk.

29.  E-bee 

31 Okt 2008 om 10:46 

Het kan zijn dat de Blackwater provocatie in Syrie het uitwissen van bewijsmateriaal betrof. De VS mogen ieder 
land ter wereld binnenvallen en personen achtervolgen op vreemd grondgebied. 
De Oktober surprise: dit schijnt een reeks nieuwe aanslagen te betreffen op Europees grondgebied, false flags. 
In dat verband is de naam gevallen van CIA agent Tom Osman, ook wel bekend als Bin Laden. Staat een leuke 
foto op internet van Brezinski en Osman in CIA iniform. 
Er was een aanslag in Spanje onder de noemer ETA, even afwachten nog.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Maurice Lippens gaat kopje onder Breaking: Fortis-site staat vol met leugens! »

Beleggersdrama: Fortis en de afhaalchinees
Gepubliceerd door Micha Kat 4 oktober, 2008 in Algemeen. 

pingan.jpeg Wouter ‘New Deal’ Bos is thans volledig eigenaar van Fortis Nederland inclusief ABN 

Amro. De Wouter-teller staat nu op 16,8 miljard Euro. Dat kan hem nog duur komen 

te staan, want Fortis heeft de markt meerdere malen bedrogen hetgeen kan leiden tot enorme 

schadeclaims. Op welk bedrag eindigt de Wouter-teller? Een van de meest bizarre aria’s uit de Fortis-

operette betreft de ‘deal’ met de Chinese verzekeringsmaatschappij Ping An. Hierbij lijkt Fortis ook 

nog eens slachtoffer te zijn geworden van enkele falende advocaten van een topkantoor uit de 

Londense City.

“Nee, we vinden deze vragen te tendentieus om te beantwoorden. Ik heb er er nog wel even over 

gehad met onze communicatiemedewerker, that’s all.” Aldus Sietse Hepkema, managing partner van 

mondiaal advocatenkantoor Allen & Overy in Amsterdam. 

Op de website van topkantoor Allen & Overy staat sinds 25 maart 2008 een deal beschreven onder de 

kop Allen & Overy advises Fortis on Ping An’s acquisition of a 50% equity stake in Fortis Investments. 

Deze deal werd eind maart 2008 uitgebreid gevierd in de media waarbij de nadruk lag op de enorme 

financiele injectie van meer dan 2 miljard Euro voor het toen reeds in zwaar weer verkerende Fortis 

vanuit China. Typerend is een kop uit NRC Handelsblad: nieuwe vrienden bieden Fortis de helpende 

hand. 

Op 2 april was er een feestelijke closing van de deal in de Chineze stad Shenzen waarbij –volgens 

een persbericht van Fortis- ook advisors (advocaten) aanwezig waren. Toenmalig CEO van Fortis 

Votron sprak bij die gelegenheid van the start of a mutually beneficial partnership with tremendous 

prospects for the future. Bankverzekeraar Fortis ging gouden tijden tegemoet, daar durfde niemand 

aan te twijfelen begin april! 

Het zou allemaal anders lopen. Op 1 oktober lezen we in hetzelfde NRC Handelsblad de kop Ping An 

ziet af van belang in Fortis-divisie: tot grote opluchting van Chinese beleggers gaat de verkoop van 

Fortis Investments aan het verzekeringsconcern Ping An niet door. In het artikel wordt een wel uiterst 

summiere verklaring gegeven voor het in lucht opgaan van de miljarden-deal: ‘vanwege de 

kreditecrisis’. Fortis zelf geeft helemaal geen reden in een persbericht van 30 september! Twee 

maanden eerder nog zouden het de ‘Chinese toezichthouders’ zijn die mogelijk roet in het eten 

zouden kunnen of willen gooien (begin augustus zei Fortis nota bene nog de goedkeuring van deze 

toezichthouders ‘in het derde of vierde kwartaal’ te verwachten), maar daarover horen we thans niets 

meer. Hoe hard is een deal die door de peperdure ‘topadvocaten’ van Allen & Overy is begeleid? Hoe 

is het mogelijk dat deze deal opeens wordt ‘weggetoverd?’ En waarom laat Allen & Overy de deal 

gewoon staan op de site als een slager die bedorven vlees laat liggen in zijn koelvitrine? Vragen 

hiernaar worden door Sietse Hepkema dus afgedaan als ‘te tendentieus om op te reageren’ en ook de 

pr-afdeling in Londen vanwaar de deal werd gearrangeerd is bij monde van woordvoerder Karen 

Levin kort –en grammaticaal opmerkelijk- van stof: Thanks for your email. Having spoken to my 
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Dutch colleagues, I’m sorry but we are unable to offer commentary on this deal. Topadvocatuur anno 

2008: de zakken zijn gevuld en voor de rest kan iedereen lekker oprotten.

Een complot om de belegger te bedriegen

Op 30 september lezen we het volgende comment van J. Hendriks op de site van het Financiele 

Dagblad:

Op 29 april 2008 schitterde Louis Cheung van Ping An al door afwezigheid toen in Utrecht de 

vergadering van aandeelhouders van Fortis werd gehouden. Hij werd voorgedragen als lid van de 

Raad van Bestuur in verband met de belangrijke posities die Ping An bij Fortis al had ingenomen 

zoals een 4,9 % belang in het aandelenkapitaal ( dat zou worden uitgebreid tot 7 % ) en de 

deelname van 50 % in Fortis ( Ping An ) Investments B.V. waardoor Fortis een bedrag van 2,15 

miljard euro tegemoet kon gaan zien. We zijn bij de neus genomen.

asher.jpg Fortis heeft met steun en goedkering van Allen & Overy –de Londense partners Gary 

McLean en Alistair Asher zaten aan de knoppen- met veel tamtam een deal openbaar 

gemaakt die om wat voor reden dan ook geen deal blijkt te zijn. Een ‘fake’ of ‘sham-deal’ dus. 

Hierdoor is de belegger misleid dan wel bedrogen omdat hij geen getrouw beeld kreeg voorgespiegeld 

van de situatie bij de bankverzekeraar. Daarbij heeft het er alle schijn van dat Allen & Overy heeft 

gefaald richting client Fortis door de deal zo te adviseren, dat die opeens kan verdwijnen. Immers: 

het afhaken van Ping An is zeer in het nadeel van Fortis dat nu kan fluiten naar de 2,15 miljard Euro.

garymclean.jpgConclusie: Fortis heeft ten onrechte naar de markt gecommuniceerd dat er 

sprake is van een mega-deal met de Chinezen ter waarde van meer dan 2 

miljard Euro. Tot in augustus heeft Fortis de markt door persberichten in de waan gelaten van de 

hardheid van deze deal. Deze deal bleek echter een fake. Waarschijnlijk ging Fortis er zelf vanuit dat 

de deal helemaal rond was, maar door het falen van de advocaten van Allen & Overy bleken de 

Chinezen de deal lachend van tafel te kunnen vegen toen ze er geen zin meer in hadden. Hiermee 

hebben Fortis, de belegger in Fortis en nu ook de Staat enorme schade opgelopen.  

Terug naar de website van Allen & Overy. Blijft de bedorven deal staan omdat verwijdering een soort 

schuldbekentenis zou zijn waarmee de weg wordt geeffend naar aansprakelijkheidsstelling die de 

toekomst van het kantoor kan bedreigen (Fortis is er groot genoeg voor!)? Allen & Overy blijft het tot 

op dit moment gewoon communiceren op de eigen site:  Through this partnership, Ping An would 

significantly advance its strategy to establish a global asset management business and a Qualified 

Domestic Institutional Investor (”QDII”) platform while Fortis would significantly accelerate the 

development of its business in both China and Asia Pacific. According to the Memorandum of 

Understanding, Fortis Investments would be re-branded “Fortis Ping An Investments”.

Op Accountingweb een uitgebreider verhaal over deze materie; op klokkenluideronline nog meer 

leugens van Fortis.
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1.  AIRVD 

4 Okt 2008 om 11:50 

Ik ben in de veronderstelling dat de Chinezen zich terugtrokken doordat ze kennis hadden van de perikelen 
rond Lippens cs. Dat zagen ze als een groot risico en terecht is gebleken.
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2.  Micha Kat 

4 Okt 2008 om 12:04 

@AIRVD 
Haha.. Dat zou impliceren dat er in het contract tussen Fortis en Ping An een zogeheten ‘pedofielenclausule’ 
stond… Dat de Chinezen in default mogen komen als zou ‘blijken dat een van de directors van Fortis pedofiel is’. 
Zou kunnen, dat de advocaten van Ping An hebben gedacht: we gaan in zee met Belgen, dat zijn gekende 
viespeuken, we moeten dus absoluut een pedofielen-clausule opnemen in het contract…. 
Dat zou dan dus ook betekenen dat Fortis en zijn advocaten daarmee akkoord zijn gegaan… Daarmee zou 
Maurice Lippens dan persoonlijk aansprakelijk worden, want ja, je mag toch verwachten dat Fortis-directors bij 
de bespreking van de ‘pedofielen-clausule’ hun eventuele eigen pedofiele activiteiten ‘disclosen’…. wat een 
wereld!

3.  AIRVD 

4 Okt 2008 om 12:36 

He Micha, 
Misschien wel een clausule dat bestuurders en commissarissen van onbesproken gedrag dienen te zijn. 
Maar er is toch nooit een defenitief akkoord getekend? En anders zou het gedrag van Lippens dus mogelijk een 
ontsnapping hebben geboden. Ik onderschat de informatieverwerving van Chineze Geheime Diensten niet.

4.  AIRVD 

4 Okt 2008 om 15:42 

Ik probeer via google te achterhalen wie de aandeelhouders zijn van Ping An. Ik heb alleen kunnen achterhalen 
dat HSBC een aanzienlijk belang heeft. Wie de aandeelhouders van HSBC Group zijn, de grootste bank ter 
wereld, is een nog groter mysterie. Ik heb wel een vermoeden natuurlijk, het Engelse koningshuis. 
Maar weet iemand waar je die aandeelhouders kunt vinden?

5.  wimheitinga 

4 Okt 2008 om 17:22 

bericht voor micha: neem contact op met De Chef.

6.  erik22665 

4 Okt 2008 om 19:18 

De eerste legale stap richting dictatuur. 
Met deze troef in handen kan de staat ons nóg banger maken. 
Immers; je spaart, betaalt en belegt nu bij een 
’staatsbank’. 
Wij Nederlanders laten het “ANGSTIG” toe……. hoe lang nog?

O ja; hou even twee data in gedachten; aanstaande dinsdag de 7e (economie) en rond de 14e (hulp van 
buitenaf?)

.

7.  E-bee 

4 Okt 2008 om 20:26 

Het lijkt mij dat Bos helemaal niet wist/weet wat hij gekocht heeft, de beleggers zijn zeker ontevreden maar 
daar heb ik dus helemaal geen medelijden mee. Die hebben zich laten meedrijven op het magalomane karakter 
van deze organisatie. 
Ik denk dat Fortis dus nog veel verder onderuitgaat want het is een zak wind.

8.  Micha Kat 

5 Okt 2008 om 07:38 

Door de kredietcrisis staat het hele legal systeem nu op instorten, zoals in de VS blijkt uit de absurde 
verwikkelingen rond Wachovia, Citibank en Wells Fargo: 
http://www.nytimes.com/2008/10/05/business/05bank.html 
Daarbij vergeleken is de sham-deal van Fortis nog maar peanuts!

9.  anemoon 

5 Okt 2008 om 11:52 

blij dat ik hedenmorgen deze site ontdekt heb, zal er mijn voordeel mee doen!

10.  E-bee 

29 Jan 2009 om 20:19 

Ik neem aan dat die opmerking niet in relatie staat tot die pepmiddel reclame hieronder….?
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Banken-armageddon in de praktijk: casus Icesave
Gepubliceerd door Micha Kat 8 oktober, 2008 in Algemeen. 

icesave.jpeg Icesave is een onderdeel van de IJslandse bank Landesbanki (internet-bankieren) 

dat eind mei 2008 aankondigde activiteiten te gaan beginnen in Nederland. 

Inmiddels is duidelijk dat Landesbanki kopje onder gaat; de IJslandse regering heeft de bank 

maandag overgenomen. In Nederland zouden meer dan 50.000 spaarders zijn gezwicht voor de 

belofte van een rente van 5,25% zonder beperkende voorwaarden. Het nieuws over de nationalisatie 

van Landesbanki veroorzaakte een ‘e-run’ op de bankrekeningen waardoor de site blokkeerde en de 

spaarders niet meer bij hun geld kunnen. Uit de media pikken we de volgende -deels tegenstrijdige- 

berichten op:

Rekeninghouders die hun geld niet op tijd overgeboekt hebben, moeten nu mogelijk bij de IJslandse 

overheid aankloppen. De eerste 20.887 euro van het Icesave-spaartegoed valt onder het 

depositogarantiestelsel van de IJslandse centrale bank. Bedragen die daarboven komen, moet DNB 

uitbetalen indien Landsbanki zijn verplichtingen niet nakomt. DNB vergoedt dan de schade tot 

100.000 euro. (De Volkskrant)

Nederlandse klanten van de internetspaarbank kunnen volgens Icesave gewoon bij hun geld. DNB wil 

overleggen over de dekking op de spaartegoeden van Nederlandse rekeninghouders bij Icesave. 

Want mocht Landsbanki failliet gaan, dan zijn zowel de IJslandse als Nederlandse 

depositogarantiestelsels van toepassing op de rekeningtegoeden bij Icesave, zo stelt DNB.(Financiele 

Dagblad) 

UPDATE De IJslandse financiële sector verkeert in zwaar weer, maar Nederlandse spaarders van 

Icesave lopen geen gevaar meer. IJsland garandeert inmiddels de tegoeden van de spaarders 

helemaal. Dat geldt ook voor het kantoor van Icesave in ons land… (Algemeen Dagblad)

Sinds eind mei trok de bank ruim 50.000 Nederlandse klanten aan. ‘De zaken gaan gewoon door. Je 

kunt gewoon bij je rekening,’ aldus de woordvoerder. De site is echter zeer traag en inloggen is 

onmogelijk op dit moment. In het geval van een faillissement garandeert de IJslandse centrale bank 

Nederlandse spaarders een bedrag van 20.887 euro. De rest wordt tot een bedrag van 40.000 voor 

90 procent door de Nederlandse staat gegarandeerd. (Elsevier)

De bank had tot dinsdagmiddag op haar website staan dat het een zeer solide bankinstelling is met 

een positieve beoordeling van de kredietwaardigheid. Ook stond er dat spaargeld altijd op te nemen 

is. ‘Niets van waar’, aldus het NIB. ‘Op dit moment kunnen spaarders helemaal niet in contact komen 

met de bank of bij hun tegoeden komen.’ De Nederlandse Bank wil opheldering van IJsland over de 

problemen bij de bank IceSave. Nederlandse spaarders bij IceSave zouden niet meer bij hun 

tegoeden kunnen. DNB wil weten hoe zij worden gecompenseerd, als IceSave zijn verplichtingen niet 

meer kan nakomen.(BNR)

  

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

M]http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1130/banken-armageddon-in-de-praktijk-casus-icesave.html (1 of 3) [3/11/2009 2:48:12 A

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1132/big-four-maakt-geen-woorden-vuil-aan-kredietcrisis.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.banking-business-review.com/article_news.asp?guid=510F69DC-0BB9-4835-924C-E4D89A5F7291
http://www.volkskrant.nl/economie/article1075322.ece/DNB_bekommert_zich_om_Icesave-klanten
http://www.fd.nl/artikel/10256775/icesave-nederlandse-klanten-kunnen-spaargeld
http://www.fd.nl/artikel/10256775/icesave-nederlandse-klanten-kunnen-spaargeld
http://www.geldenrecht.nl/sparen/2673041/IJsland_garandeert_Icesave_spaarders.html
http://www.icesave.nl/
http://www.elsevier.nl/web/10206410/Nieuws/Economie/Icesave-bevriest-tegoeden-Britse-spaarder.htm
http://www.bnr.nl/artikel/10261464/nib-wil-beslaglegging-icesave
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


Banken-armageddon in de praktijk: casus Icesave at Klokkenluideronline

We concluderen dat het systeem dat spaarders zekerheid zou moeten bieden en het ‘toezicht’ van De 

Nederlandsche Bank de facto faalt omdat we de impasse met de IJslanders -wie doet wat en waneer 

en hoeveel- al helemaal kunnen uittekenen. Dit wordt nog wat, waarde lezers, als andere, grotere 

banken in Nederland ook worden geconfronteerd met een e-bankrun.  Niet voor niets doet Wouter er 

alles aan dat te voorkomen door ‘garanties‘ af te geven die simpelweg too good to be true moeten 

zijn. In de Icesave-casus kunnen we op micro-nivo zien dat er bij een bancaire crisis per direct een 

totale chaos ontstaat waarin tegenstrijdige berichten en toezeggingen over elkaar heen buitelen maar 

waarin slechts een ding zeker is: de ‘gewone man’ is zijn geld kwijt nadat de ‘elite’ alles voor zichzelf 

snel goed geregeld heeft. Maar dat is niets nieuws onder de zon; zo is het altijd gegaan.

10 Reacties op “Banken-armageddon in de praktijk: 
casus Icesave”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  esplanade 

8 Okt 2008 om 09:45 

Bovenstaande opsomming toont alleen maar aan dat dat het gros van de Nederlandse ‘financiele’ journalisten 
ook eigenlijk weinig verstand van zaken heeft. 

De garantieregeling wordt pas actueel als Icesave zijn faillissement aanvraagt, wat op het moment dat ik dit 
schrijf, nog niet gebeurd is. Mocht dat gebeuren, en mocht haar moedermaatschappij Landsbanki de spaarders 
niet willen tegemoet komen, dan moet inderdaad bij de IJslandse instantie, het Icelandic Depositors’ and 
Investors’ Guarantee Fund aangeklopt worden. Dat garandeert de eerste € 20,887. Voor bedragen daarboven 
tot € 100,000 zal de DNB dan garant staan (en deze spaarders kunnen heel dankbaar zijn voor het verhogen 
van die grens gisteren en dat IJsland zo lang wachtte met maatregelen. 

Dit is zuur voor deze spaarders, maar aan andere kant, wat verwacht je dan? Zo’n hoge rente, daar zitten 
bijbehorende risico’s aan. Hiervoor werd in juni, toen Icesave agressief begon te marketen, op verschillende 
websites al gewaarschuwd.

2.  AIRVD 

8 Okt 2008 om 10:44 

De truc acher dit gegoochel met garanties is straks de hele economie te laten klappen zodat hyperinflatie 
ontstaat, duizenden procenten inflatie. Dan is dat hele spaargeld geen cent waard en kun je voor 100000 euro 
een kilo aardappelen kopen. Exact zoals na de krach van 1929 gebeurde toen men voor 30 miljoen Deutsche 
Mark net wat voedsel kon kopen. 
Helaas voor de kleine kapitalisten, er is geen ontsnappen aan.

3.  Wijze van Zion 

8 Okt 2008 om 11:54 

- Die site was gisteren al uit de ether, onder het mom van ‘grote drukte’ 
-Ga er maar van uit dat IJsland (3000.000 inwoners) failliet is en onder curatele komt van bv een IMF. 
-Enkele spaarders zijn al een gerechtelijke procedure begonnen. 
- Al een paar maanden terug is er, met name door de Rabobank, gewaarschuwd; in bedekte termen, maar toch. 
Laat de inhaligheid van de Nederlandse spaarder maar een tijdje afkoelen; Katzengejammer noemen wij dat ! 
(sorry Kat)

4.  AIRVD 

9 Okt 2008 om 00:34 

Waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor de spaartegoeden van anderen terwijl die verdampt zijn door 
de grote kapitalisten, de bankiers. Die smerige banksters die je rond ziet rijden in die grote Mercedessen en 
BMW’s bestuurd door chauffeurs. Die gasten moeten eerst leeg geplukt worden en daarna zou men eventueel 
een beroep op de belastingbetaler mogen doen.

Lees in onderstaande link hoe de bankiers feest vieren omdat ze uitgekocht zijn:

http://www.depers.nl/buitenland/251369/Witte-Huis-woest-om-feestje.html

5.  esplanade 

9 Okt 2008 om 08:47 

@ AIRVD 
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Banken-armageddon in de praktijk: casus Icesave at Klokkenluideronline

Strikt gesproken is AIG geen bank maar een verzekeraar.

En op dat ‘feestje’ waren maar 10 AIG mensen aanwezig en niemand van de top. Het was een meeting voor 
beloning en aanmoediging van succesvolle tussenpersonen.

6.  RuudHarmsen 

9 Okt 2008 om 09:38 

=== 
-Ga er maar van uit dat IJsland (3000.000 inwoners) failliet is en onder curatele komt van bv een IMF. 
/===

Nulletje te veel, het zijn er maar drie honderd duizend.

7.  AIRVD 

9 Okt 2008 om 10:09 

@Esplanade 
In het nieuwsbericht van dePers wordt ‘gesproken’ over de top van AIG. Zelfs opperkapitalist Bush sprak zijn 
‘verontwaardiging’ er over uit. Als het een reguliere feestje ter beloning was geweest zou de president zich daar 
niet in mengen. Als je andere bronnen hebt mag je die vermelden. 
Ik schreef per abuis dat AIG ook een bank is.

8.  juwita 

9 Okt 2008 om 10:30 

Esplanade,

Met je opmerking over het lage niveau van het financiele journaille ben ik het eens. De aandelenlease-affaire is 
ook consequent neergezet als gevolg zijnde van een ”toevallige” beursmalaise oftewel, zonder de beursmalaise 
tussen eind 2000 en megio 2003 zouden deze wanproducten wel rendement hebben opgeleverd. Dit laatste is 
aantoonbaar onjuist. Voor de meeste producten gold dat het Break Even Rendement pas bij een stijging na 5 
jaar van 60 tot 75% bereikt zou worden en dan nog zou men alleen maar quite spelen. 

Meer in algemene zin, vind ik dat de financiale crisis (of moeten we na aandelenlease- en woekerpolisaffaire 
spreken over ”crises”) wordt gepresenteerd als een regenbui die ons overvalt en waaraan niemand schuld heeft. 
Aan de ontwikkeling van de derivaatconstructies vanaf het eind van de jaren tachtig hebben echter wel mensen 
van vlees en bloed achter de knoppen gezeten en is het groene licht verkregen of RvB niveau. De tijd voor het 
afleggen van verantwoording staat er straks aan te komen. Ook voor falende toezichthouders.

9.  esplanade 

9 Okt 2008 om 11:04 

@ AIRVD:

Hier is een link over het AIG resorttripje. 

http://www.ft.com/cms/s/0/fbdf91de-94d1-11dd-953e-000077b07658.html

Nog steeds is deze trip, in ieder geval vanuit een communicatie-perspectief, heel onhandig, maar een flinke 
nuancering tov ” de AIG top gaat zich lekker te buiten een paar dagen na de bail-out”, dient wel gemaakt te 
worden.

10.  niphtrique 

10 Okt 2008 om 22:39 

Ik heb nog wel een interessante theorie (alleen geen complot theorie):

www.naturalmoney.org

Money of the natural economic order
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« BREAKING: Zembla op 11 jan. over Demmink! BREAKING: Frank Leenders begint Hyves »

Hero Brinkman & het juridisch sekstoerisme
Gepubliceerd door Micha Kat 10 januari, 2009 in Algemeen. 

herobrinkman.jpeg Wilt u het ware verhaal horen achter de kolderieke ontwikkelingen rond 

PVV’er Hero Brinkman op onze onvolprezen Antillen? Het zit zo: deze 

eilanden vormen sinds jaar en dag een soort ’seksueel ballingsoord’ van falende en oversekste leden 

van onze rechterlijke macht. PV’tje vervalst? Een enkeltje Willemstad met een knipkaart voor de 

lokale bordelen is de beloning voor de corrupte Officier van Justitie. Lees hier alle backgrounds over 

dit aspect van onze rechtstaat waarover Wicher ‘de rammende rechter’ Wedzinga reeds zei ‘dat veel 

juridische hotemetoten zich op de eilanden laten verwennen door veelal Colombiaanse hoeren’. Ach, 

je hebt het als rechter of OvJ anno nu ook niet makkelijk: mogen ze effe lekker van bil onder een 

palmboom? Wie misgunt ze een periode van ‘effe lekker opladen’ voordat we harde crimi-realiteit zich 

weer aandient? Maar Hero Brinkman lijkt dit juridische porno-feestje nu ruw te willen gaan verstoren. 

Want als het aan Hero en de PVV ligt gooien we die heerlijke maagdelijke lust-eilanden op de 

schroothoop! Kijk, op dit soort voortvarende initiatieven zit de ‘oude politiek’ onder leiding van 

Demmink-partijgenoot Willibrord van Beek (VVD) natuurlijk niet te wachten. De gecorrumpeerde 

leden van het ‘POK’ (Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties, heette eigenlijk ‘PIK’ met de I voor 

Instituut maar dat werd een beetje pijnlijk) besloten Brinkman dus maar uit de delegatie te gooien! 

antillenbordeel.jpeg Daartoe werden ze mede aangezet door de ‘Arubaanse hotel-sector‘ die al 

die magistraten en hun Colombiaanse hoeren onderdak moet bieden 

waarbij de declaraties linea recta in een voorgedrukte envelop kunnen worden gestopt met als adres: 

Ministerie van Jusitie, directie Arubaanse Activiteiten, t.a.v. mr. J. Demmink.  Toen Brinkman 

ook nog eens ging roepen dat hij de zaak-Holloway opnieuw wilde aanpakken, deze zorgvuldig 

gemanipuleerde cover-up ten dienste van voormalig ‘rechter in opleiding’ en maitre de plaisir Paulus 

van der Sloot, toen begon Den Haag en de PIK POK toch wel een beetje te shaken van de stress…. 

Eerst werd via een Haagse spindoctor een opzichtige poging gedaan Brinkman in diskrediet te 

brengen door ‘naar buiten te brengen’ dat het kamerlid een ‘ordinaire dief‘ zou zijn, maar toen deze 

poging tot damage control te weinig effect sorteerde werd naar rigoreuzer maatregelen gegrepen en 

werd Brinkman uit de delegatie gezet, iets wat staatsrechtelijk volgens ons dus helemaal niet kan en 

wat dus nog een flinke en stijve staart kan gaan krijgen….
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Hero Brinkman & het juridisch sekstoerisme at Klokkenluideronline

10 Jan 2009 om 13:48 

LS…

Goed en duidelijk verhaal. 
Alleen nog even toevoegen: Juridisch & Parlementair Sex Tourisme. 
Daarom mocht Eikeltje Pechtold niet mee van zijn vrouw.

2.  Observator 

10 Jan 2009 om 16:54 

Brinkman vergat het aloude calvinistische ‘De waarheid is goed, maar hij dient niet altijd gezegd te worden’.

Hij had beter moeten weten, daar waar een calvi-refotrio op politiek nogal bedenkelijke wijze (of is het juist 
gebruikelijk in de politiek: bedenkelijkheid?) de macht in handen heeft gekregen en die niet wenst af te staan. 
Dat laatste ondanks de geprononceerde mening van veel van degenen die ze ten onrechte nog steeds beweren 
te vertegenwoordigen, de Nederlandse burger die dat, corrigerend, via polls laat weten: 50 à 60 zetels van de 
150 is wat weinig nietwaar? Neigt een beetje naar op ‘democratische’ (hiha) leugens gebaseerde dictatuur.

En dat doen ze dan via een door hun O.L.H. himself geformuleerd maar nogal dociel en vooral 
vervolgingontduikend bijbels mandaat: ‘Geef de keizer wat des keizers is’ enzo.

Wanneer begint de revolutie? 
Want we moeten toch aannemen dat de mééste mensen in Nederland een beetje bij hun verstand zijn. En een 
en ander niet pikken.
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Joost Tonino definitief op zijspoor
Gepubliceerd door admin 7 april, 2006 in Rechterlijke macht. 

KINDERPORNO-OFFICIER NIET IN GENADE AANGENOMEN

Deep throats in de wereld van advocatuur en justitie weten het zeker: het Openbaar Ministerie heeft 

recent besloten kinderporno-officier Joost Tonino geen nieuwe kans te geven als officier van justitie 

op een parket. Tonino kwam begin oktober 2004 ernstig in opspraak doordat er op zijn computer 

(kinder)porno werd aangetroffen alsmede informatie waaruit bleek dat hij zelf een actief participant is 

van sex-events. Tonino die als fraude-officier in Amsterdam een zeer gevoelige baan had werd van 

zijn functie ontheven en neergezet achter een bureau bij het Functioneel Parket, een afdeling van het 

OM die strafzaken behandelt die worden aangedragen door een bijzondere opsporingsdienst zoals 

ECD (Economische Controle Dienst)/FIOD en de AID (Algemene Inspectie Dienst). Daar blijft hij de 

komende jaren dus zitten. 

 
Han Tonnon, woordvoerder van het Parket-Generaal van het OM, wil over Tonino’s loopbaan helemaal 

niets zeggen. Ook doet hij geen mededelingen over de aard van zijn huidige werkzaamheden. Het OM 

heeft eind 2004 besloten geen vervolging in te stellen wegens het bezit van kinderporno tegen ‘hun’ 

officier Tonino, maar de Stichting Childright die opkomt voor slachtoffers van kinderporno is hiertegen 

in beroep gegaan via een artikel-12 procedure bij het Amsterdamse gerechtshof. Een deze weken 

wordt hierover een beslissing verwacht. Het is denkbaar dat het Hof het OM alsnog verplicht Tonino 

te gaan vervolgen. Dat Tonino niet mag terugkeren als Officier zou een aanwijzing kunnen zijn dat 

het deze kant op gaat.
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9 Apr 2006 om 22:36 

Geachte anoniem 9 april 2006, 19:19 uur,

Bedoelt u wellicht, dat ze bij Justitie secretaris-generaal van, dezelfde, Justitie Joris Demmink lieten lopen voor 
al even kwalijke (of ernstiger) praktijken? Joris heeft tenslotte ook een positie om mensen in bescherming te 
nemen. En tegenover deze man zijn wij allemaal kwetsbaar, of niet dan? Ik las zojuist in het nieuws het 
volgende bericht.

————————————————–  
Leraar bombardeerde meisje met seks-sms’jes 

Uitgegeven: 8 april 2006 13:52 

LONDEN - Een Britse docent die een twaalfjarige leerlinge in drie dagen tijd 130 seksueel getinte sms-berichten 
had gestuurd, heeft vier jaar celstraf gekregen. Bovendien mag de nu 26-jarige man nooit meer het beroep van 
leraar uitoefenen of op een andere manier in de nabijheid van kinderen werken. 

Dat meldde de Britse krant The Daily Telegraph zaterdag. De rechtbank in de Noord-Engelse stad Peterborough 
besloot tot de forse straf omdat de man een ‘zeer kwetsbaar’ kind had proberen te dwingen seks met hem te 
hebben. 

De voorzitter van de rechtbank verweet de docent dat hij in zijn beroep kinderen bescherming had moeten 
bieden en dat het onder druk zetten van een een minderjarige daar niet mee te verenigen is. Tijdens de 
behandeling van de zaak had het meisje verklaard ‘echt bang’ te zijn geworden, hoewel ze de leraar ook wel 
leuk had gevonden. 

————————————————  
Dit behoeft toch geen verdere uitleg?

Sam Broersma 
Zoutelande

4.  Anoniem 

16 Apr 2006 om 09:18 

Waarom Tonino niet vervolgen ?? Dat begrijp ik niet.

Het verzamelen van kinderporno op PC van overheid is toch strafbaar ? 
Dat de rechter dan met flauwekul redenering komt, dat die pictures mogelijk zijn achtergebleven op zijn PC bij 
bezoeken van diverse sites, dat is toch verdacht. Die rechter heeft toch eigenlijk de plicht om dis soort 
misstanden en misdrijven te bestrijden/ voorkomen. Als er nou enkele pictures in een TMP file zouden zitten, 
dan is dat excuus geldig, maar als iemand als Tonino dat in een zelf aangemaakte file heeft, dan is het goed 
fout.

Daarom lijkt dit weer bewijs te zijn, dat die rechter Tonino beschermd. En dat is goed fout. Rechters die een 
OfficiervanJ die misbruik maakt van kinderporno nog beschermt, daar moeten we toch vanaf. Hoe kun je nou 
vertrouwen in een rechter hebben, die zo’n foute OvJ beschermt ??

Tja, en dat het OM geen aktie onderneemt, dat is toch ook veelzeggend. Of zouden er daar nog zijn, die zich 
met kinderporno bezig houden ? 

Ach, het is jammer dat het journaille en onze ijverige parlementsleden zich hier niet mee bezighouden. 
Jammer, jammer…..
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« Maakten Wietse en Arjan ook ING kapot? Michel Tilmant verzint ze waar je bij staat »

Na Nina’s ‘transferred’ nu Michel’s ‘pressurized’
Gepubliceerd door Micha Kat 18 oktober, 2008 in Algemeen. 

micheltilmant1.jpg DE TIKKENDE TIJDBOMMEN VAN TILMANT STAAN OP EXLODEREN * 

GECORRUMPEERDE EX-DELOITTE TOPMAN LEIDT ‘AUDIT-

COMMITEE’ * 

ING-bestuursvoorzitter Michel Tilmant rept in het persbericht van turbulente tijden. De 

afwaarderingen beslaan een breed scala aan financieringen. Het gaat om aandelen- en 

obligatiebeleggingen, maar ook om verliezen op tegenpartijen bij financiële transacties, om 

afwaarderingen op vastgoed en om afwaarderingen op niet nader genoemde bezittingen die als ‘in 

elkaar gedrukt’ (pressurized) worden gekenschetst.

Aldus NRC Handelsblad naar aanleiding van een persbericht dat ING gistermiddag in blinde paniek 

onverwachts uitgaf toen de koers aan het instorten was.  Laten we er dit over zeggen: als je in een 

persbericht dat bedoeld is om duidelijkheid te bieden ‘Wietse en Arjan-achtige’ termen moet 

gebruiken als pressurized waarbij maar een associatie mogelijk is, namelijk die van tikkende 

tijdbommen die op exploderen staan, is er maar een weg te gaan: de uitgang! The cimena is on 

fire! We can smell the smoke! 

Of Wietse en Arjan de creatieve breinen zijn achter de ‘in elkaar gedrukte’ produkten is dus voorlopig 

niet niet te zeggen (al houden we ons hart wel vast), maar gelukkig… 

spreekt het persbericht ook van negative revaluations on ING’s Alt-A, subprime and CDO investments 

of approximately EUR 1.5 billion after tax were reflected in shareholders’ equity in the third quarter, 

bringing total shareholders’ equity to EUR 23.9 billion at the end of September. Kijk, dat is weer 

helemaal de taal van Wietse en Arjan!

hoogendoorn.jpg Intussen is het helemaal van de waanzinnige dat de voorzitter van het audit-

committee van ING, Piet Hoogendoorn, een voormalig topman is van Deloitte, 

de meest foute en zelfs criminele van alle accountanjcy-organisaties die nota bene een sleutelrol 

heeft gespeeld bij de kredietcrisis! Alles wat Deloitte aanraakt verandert in walmende puinhopen!
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Na Nina’s ‘transferred’ nu Michel’s ‘pressurized’ at Klokkenluideronline

Take the money and run ,makkelijker gezegd dan gedaan. 
Waar bij Fortis wordt toegegeven dat de comminucatie niet goed was ,is dat ook het geval bij NN ,ING ,Delta 
Lloyd ,Rabo bank etc. 
Ook al schrijf je direct naar de voorzitters van raden van bestuur ,zoals Tilmant ,Hoek ,Heemskerk ,KOK noem 
maar op ,je krijgt gewoon geen antwoord. 
Zij stelen al 25 jaar geld van mij ,en ze doen net of ze gek zijn. 
Maar ja gekken trekken de kaart,zeker in een fascistisch land.
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Meet Wietse and Arjan, credit crunch culprits at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Gelijkschakeling media: het slotoffensief Wordt pedograaf Lippens ‘viscount voedselbank’? »

Meet Wietse and Arjan, credit crunch culprits
Gepubliceerd door Micha Kat 16 oktober, 2008 in Algemeen. 

wietsedejong.jpg “Dag lezers van Klokkenluideronline! Wij zijn Wietse de Jong en Arjan de 

Boode, topadvocaten van het mondiale kantoor Greenberg Taurig. Wij hebben 

de laatste tien jaar zoveel financiele goocheltrucs uitgehaald die niemand begrijpt, dat de hele 

wereldeconomie nu op instorten staat! De grap is dat ons dat allemaal geen ene fuck kan schelen, 

want we zijn allebei meervoudig miljonair en hebben overal huizen en boten! Daarom leggen we het 

u allemaal hier gewoon rustig uit terwijl we bezig zijn onze kantoren te ontruimen en te ‘verhuizen’ 

naar een niet nader te noemen eiland met veel witte stranden. Laten we beginnen met de site van 

ons kantoor, en wel de pagina waarop de eminente expertise van Geenberg Traurig uit de doeken 

wordt gedaan op het gebied van strucured finance & derivatives. The structured finance markets have 

experienced tremendous growth in issuance volumes over the past several years, thanks to continual 

innovation, product diversification and globalization. Ja, dat kun je wel zeggen! We laten even wat 

begrippen van onze site de revu passeren waarbij de ingewijde lezer direct zal begrijpen hoe mooi we 

iedereen bij de kloten hebben! 

 

arjandeboode1.jpg Kijk, het staat er allemaal: Greenberg Traurig’s structured finance and 

derivatives attorneys participate in securitized and structured products 

encompassing almost every asset class in the mortgage, asset-backed, municipal and structured 

products markets. Mortgage! Om te gillen toch? Ons toegewijde team heeft voor honderden miljarden 

subprime hypotheken gebundeld, verstopt in zogenaamde ‘CDO’s’ en daar vervolgens hele mooie 

misleidende prospectussen voor opgesteld die niemand begreep waardoor al die banken die nu 

moeten worden opgekocht door de Staat deze toxic products gingen kopen! Maar dat is niet alles 

hoor, want diezelfde banken konden ook weer bij ons terecht voor advies over de wijze waarop ze 

deze ‘investeringen’ buiten de boeken konden houden via conduits en SPV’s zodat de belegger werd 

bedrogen! ‘Double billing’ noemen we dat bij GT: eerst breng je clienten tegen vette fees in trouble, 

en vervolgens adviseer je ze -tegen nog vettere fees- over ‘oplossingen’. Maar laten we even verder 

kijken op onze website! 

We structure and negotiate a wide range of mortgage-backed, asset-backed, tax-exempt, bond-

backed securities, as well as derivatives, structured products and structured investment vehicles. 

‘Tax-exempt’: die is mooi he? Ja, we naaien de Staat er gewoon even bij, diezelfde Staat die onze 

klanten nu moet redden natuurlijk. Triple billing!  We gaan door: We represent financial institutions 

and investors in structured derivatives, swaps and related derivative products. Weten jullie wat 

’swaps’ zijn? Better not! Haha! Some things better remain unknown! We hebben ervaring met -zoals 

u kunt zien- a wide range of structures and a wide range of asset classes: Debt-for-tax transactions, 

On balance sheet and off balance sheet structures -daar heb je het, off balance sheet, we zijn er heel 

open over, hoor! Wie maakt ons wat? Niemand!-  Hybrid structures with swaps, caps, guaranties, 

overcollateralization, excess spread or reserve funds -overcollateralization, geestig he?- Total return 

swaps, credit default swaps, first to default swaps and accreting basket swaps -we hadden hier op 
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Meet Wietse and Arjan, credit crunch culprits at Klokkenluideronline

kantoor soms ook best veel moeite het allemaal nog serieus te nemen, maar ja, the money was too 

good to be true!- Synthetic CDOs and securities, Structured investment conduit, Highly leveraged 

derivative products, nou ja, u geloof het verder wel, toch? Maar we willen u toch nog even wijze op 

onze speciale expertise in specifieke asset classes, want daar zijn we bij uitstek trots op! Leest u 

mee? Single-family prime, subprime and Alt-A residential mortgage loans, Commercial and 

multifamily mortgage loans, Auto leases and loan, Credit cards. Als je vanuit onze ‘derivaten-pagina’ 

doorklinkt naar de lijst van associated people die met name aan de knoppen zaten bij de grootste 

financiele zwendel uit de wereldgeschiedenis kom je mijn naam -Wietse de Jong- prominent tegen! 

Maar ik verwijs voor meer achtergronden over mijzelf en over Arjan ook naar onze eigen pagina’s op 

onze website.

Tot slot willen we u ook nog wel wat vertellen over ons kantoor in meer algemene zin. Het maakt nu 

allemaal toch niets meer uit, de wereld vergaat, onze zakken zijn gevuld het bier staat koud!  We 

zijn, we kunnen het niet anders zeggen, een honderd procent criminele organisatie. Enige 

trefwoorden: Florida recount, Jack Abramoff, Abu Ghraib Prison, John Scalia, ach, het staat allemaal 

met tientallen links beschreven op deze webpage. Maar nu moeten we er echt vandoor! We moeten 

onze kamers nog uitruimen, naar de plastisch chirurg voor een ander uiterlijk, de school van onze 

kinderen opzeggen… See you!  
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1.  esplanade 

16 Okt 2008 om 08:15 

Ha! Ik voel een kort geding aankomen. De insinuaties en ongefundeerde beschuldigingen gaan net iets te ver, 
en als zichzelf respecterende advocaten weten ze daar natuurlijk wel raad mee.

2.  juwita 

16 Okt 2008 om 09:19 

Ach ja en die Wietse wilde de aandelenleaseclaim tegen Fortis/Groeivermogen de schade van zo’n 300 miljoen 
ook al afwentelen op de Staat der Nederlanden. Met die vrijwaringsprocedure tegen de Staat haalde hij bakzeil 
bij de Rechtbank Utrecht. Gelukkig maakte de Landsadvocaat in die vrijwaringsprocedure nog wat rare 
bokkesprongen waardoor de rol van de overheid ten aanzien van de (ontbrekende) handhaving van de Wet op 
het Consumentenkrediet in een wel heel vreemd daglicht kwam te staan. Leverde die vrijwaringsprocedure 
(onbedoeld) toch nog wat munitie op voor appel en casatie straks. 
Hoe weet ik dit alles ? Gewoon doordat ik in een werkgroepje zit van juristen dat de Vereniging Consument & 
Geldzaken bijstaat.

3.  AIRVD 

16 Okt 2008 om 11:09 

@esplanade 
Net iets te ver? De heer Kat roept niet op tot lynchen van deze mensen, wat gezien hun aandeel in de 
verwoesting niet eens zo raar zou zijn. Maar te ver gaan, dat is onzin. 
De mensen die verantwoordelijk zijn voor deze ellende mogen met man en paard genoemd worden. Volgende 
stap zou zijn dat ze leeg geplukt moeten worden. Ter compensatie van de IceSAVE spaargelden en aankoop 
Fortis. Een speciaal tribunaal moet hiervoor opgericht worden.

4.  esplanade 

16 Okt 2008 om 12:27 

@ AIRVD:

Die opmerking over boten, huizen en miljoenen, waarvan geinsinueerd wordt dat die door inkomsten uit 
frauduleuze adviezen verkregen werden, gaat te ver en is onbewezen. Het zou me trouwens verbazen als ze 
werkelijk zulke activa zouden hebben, zo goed verdienen Nederlandse advocaten nou ook weer niet, met name 
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Meet Wietse and Arjan, credit crunch culprits at Klokkenluideronline

onder partnerniveau. Let op dat Micha geen enkel bewijs aandraagt over het vermogen van de heren.

Ook voor de verhalen over het voorbereiden van hun ‘vlucht’ wordt geen enkel bewijs aangedragen maar 
kunnen niet worden verdedigd met ‘voor het opleuken van het verhaal’. Ze versterken echter wel de indruk dat 
de heren ’schuldig’ zijn zonder dat aangegeven wordt aan wat. Een advocaat mag adviseren wat hij wil, zonder 
zijn client wetten te laten overtreden. Het is nog helemaal niet duidelijk of er wetten zijn overtreden.

5.  Micha Kat 

16 Okt 2008 om 13:05 

@esplanade 
Dat Greenberg Traurig belde regelmatig allerlei advocaten van andere kantoren op en bood deze werkelijk 
GIGANTISCHE winstdelen als ’shareholder’ van de tent, tot een miljoen euro per jaar. De top verdient nog veel 
meer. Je moet zo’n kantoor zien als een soort Icesave: alles is ingericht op het in zo kort mogelijke tijd vullen 
van de zakken van enkele geprivilegeerde shareholders

6.  juwita 

16 Okt 2008 om 13:26 

Esplanade, Micha,

Greenberg en Traurig heeft altijd wel ergens een, jonge ambitieuse advocaat in spé (en in krijtstreeppak) op 
haar WTC kantoor in Amsterdam rondhuppelen, die zich graag aan een dagvaarding in kort geding zet tegen 
Micha cq tegen Klokkkenluiers online zet. Naar ik heb begrepen uit informatie op deze website wordt betekening 
van de dagvaarding alleen wat lastig. De ”maten” va G & T zullen het vermoedelijk in deze hectische weken te 
druk hebben met andere zaken.

7.  Herman van Houten 

16 Okt 2008 om 16:26 

“Esplanade”, bent U Wietse de Jong of Arjan de Boode?

8.  esplanade 

16 Okt 2008 om 17:41 

@ Herman van Houten: 

Nee. 

Limited disclosure: ik heb wel ooit eens meegewerkt aan het opzetten van vennootschap waar CDOs inzaten. 
[ironische mode aan] Ik voel me zo schuldig aan dit debacle [/ ironische mode uit ]

9.  Micha Kat 

17 Okt 2008 om 04:48 

New York Times, vandaag:

Since mid-2007, when the credit crisis erupted, the country’s nine largest banks have written down the value of 
their troubled assets by a combined $323 billion. With a recession looming, the pain is unlikely to end there. 
The problems that began with home mortgages, analysts say, are migrating to auto, credit card and commercial 
real estate loans.

Allemaal Greenberg Traurig, Wietse en Arjan!

10.  Juriste 

17 Okt 2008 om 21:23 

Double billing’ noemen we dat bij GT: eerst breng je clienten tegen vette fees in trouble, en vervolgens adviseer 
je ze -tegen nog vettere fees- over ‘oplossingen’. 
Dat kom je overal tegen in de consultancy wereld, maar advocaten lijken er het patent op te hebben. Er zijn 
ook al kantoren die aanbieden om te “helpen” bij deze praktijken. Dan wordt het triple billing.
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« Wordt pedograaf Lippens ‘viscount voedselbank’? ‘Credit crunch’ Wietse en Arjan voor de rechter? »

Doodsbang Fortis past website aan
Gepubliceerd door Micha Kat 17 oktober, 2008 in Algemeen. 

hessels.jpg Fortis (de Nederlandse Staat) kan zich opmaken voor de grootste legal battle uit de 

Nederlandse financiele geschiedenis. Lees hier meer achtergronden over het 

naderende juridische slagveld. Intussen weten de bange honden van Fortis -nog steeds met onze Jan 

Michiel Hessels en ook de status van Maurice Lippens is onhelder, hij staat nog altijd vermeld op de 

site bij de board- niet hoe snel ze hun criminele sporen moeten wissen: ze hebben de valse 

informatie over de ratings van de kredietbeoordelaars die door deze site op 5 oktober werd onthuld 

inmiddels aangepast. Wat ze er nu van gemaakt hebben stamt opnieuw niet overeen met berichten in 

de (ook professionele) media, maar laten we er voor het gemak maar vanuit gaan het het nu wel 

klopt. De ratings zien er in elk geval erg laag uit.

4 Reacties op “Doodsbang Fortis past website aan”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  esplanade 

17 Okt 2008 om 14:14 

Nou ja, doodsbang Fortis past ratings aan…..dat is uit de lucht gegrepen.

Na het uiteenvallen van het Fortis concern werden door de verschillende agencies nieuwe ratings afgegeven. 
Die zijn keurig netjes meteen en correct op de site gezet, zo rond 7 oktober.

O, en op 5 oktobrer stond er geen valse infomatie op hun site, zie mijn commeznt bij die post destijds.

2.  harry van groen 

24 Okt 2008 om 12:15 

De heer Lippens heeft een paar maanden geleden nog veel geld,privé ,in Fortis gestopt. 
Waren dat echt aandelen of achteraf gewoon geld? 
Natuurlijk wist hij al lang wat er stond te gebeuren ,gezien het bezoekje van Votron aan onze Hoogachtende 
Hoogleraar Zalm. 
Dus ëen beetje dom”was dat wel . 
Of is het naar nu blijkt gewoon zwijggeld geweest voor al die Fortis mannen en misschien nog zo wat anderen ,
die net voor de omwenteling dit geld kregen? 
De Belgische regering is in ieder geval woedend. 
Maar ja als het gewoon privé gelden zijn dan behoeven zij niet zo woedend te zijn.” 
Regeren is nog altijd vooruit zien

3.  harry van groen 

24 Okt 2008 om 12:35 

Voor de week van de democratie /klokkenluiders 
Lees op internet “Leiden in last.” 
De groen-links wethouder John Steegh is nu het voorbeeld van onze ouwe politiek. 
Heel brutaal reageert hij: 
Ik vind het kwalijk dat er blijkbaar klokkenluiders zijn die geen poging hebben gedaan contact met mij op te 
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Doodsbang Fortis past website aan at Klokkenluideronline

nemen. 
Die John is wel een heel vies mannetje. 
25 jaar geleden meldt hij in de Leidsche krant groot schalige corruptie van de gemeente Leiden /Brokx/Nijpels-
bouwer Noorlander ,ook in een KROONPROCEDURE ,ondertekend door HM. 
Hij weet dan veel ,doet er niets meer aan ,maar chanteert nu de gemeente al 25 jaar met dit feit ,zo dat hij op 
zijn post kan blijven zitten. 
Al 25 jaar deel ik hem mede ,dat ik wel ben door gegaan,waar hij dus blijkbaar is gestopt. 
GEEN ANTWOORD 
Welke journalist pikt dit op=

1.  Gedwongen invoer zeehondenbont · Tessonome 

Pingback op 18 Okt 2008 om 18:34 
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Het servet van Edwin de Roy van Bouwfonds
Gepubliceerd door Micha Kat 2 april, 2008 in Algemeen. 

servet.jpg Edwin de Roy van Zuydewijn komt nu wel extreem dicht bij de verdachten in de 

vastgoedfraude rond Bouwfonds, Philips en Fortis. Dezer dagen werd, zo meldt het 

Financieele Dagblad, de heer Olivier Lambert gearresteerd. Zoals uit een eerdere publikatie op deze 

site bleek was de heer Lambert deputy managing director van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling BV 

en als zodanig de tweede man achter de reeds maanden vastzittende Jan van Vlijmen, dus niet zoals 

het FD schrijft ‘voormalig directeur financien’. Ook behoort Diederik Stradmeijer MRE thans tot de 

verdachten. Beiden zaten met Edwin in het management team van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling, 

maar Lambert was een intimus van Edwin, zo melden ons bronnen. Olivier Lambert heeft Edwin die 

hij kende uit het Leidse studenten-milieu zelfs bij Bouwfonds binnengehaald. Daar is een mooie 

anekdote aan verbonden. 

Lambert nodigde Edwin uit voor een ’sollicitatie-diner’ in een toprestaurant. De bespreking kwam al 

snel op het salaris dat Edwin zou gaan verdienen als general manager Bouwfonds Property 

Development. Toen zei Lambert dat hij het bedrag niet kon noemen (omdat het zo hoog was) maar 

het wel met pen op het servet kon schrijven waarna hij aanbood met Edwin te ruilen van servet. 

Edwin vouwde zijn servet vervolgens discreet open en zag het astronomische bedrag dat hem werd 

toebedeeld in ruil voor……. who knows? Een mooi corporaal Leids ballenverhaal…. Net als het verhaal 

dat Lambert is getrouwd met een barones en dat Edwin als ‘adelfetisjist’ daar enorm op kickte… De 

barones van Lambert zou in een Leids dameshuis hebben samengewoond met de egaa van Jan van 

Vlijmen, een van de hoofdverdachten. Societeit Minerva als broedplaats voor white collar crime… de 

scenario-schrijvers kunnen nu reeds aan de slag!

Heeft Edwin ook meegewerkt aan de grote vastgoedfraude en wordt hij inmiddels verdacht? Of is hij 

juist een van de geheime informanten van het OM, een ‘koninklijke klokkenluider’? Feit is dat de 

media tot nu toe niets hebben gemeld over de mogelijke rol van Edwin in deze high profile 

fraudezaak. To be continued.

2 Reacties op “Het servet van Edwin de Roy van 
Bouwfonds”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Peter Olsthoorn 

29 Apr 2008 om 13:14 

Goed spoor, mijnheer Kat. We sluiten aan, nog zonder conclusie of verdachtmaking: 
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« Woordvoerders SoZaWe zijn ontraceerbaar! Namen spionerende ex-GPD-ers bekend »

SoZaWe wil namen eigen voorlichters niet noemen
Gepubliceerd door Micha Kat 7 november, 2007 in Algemeen. 

nieuwspoort.jpg Het schiet niet erg op met de zoektocht naar de identiteit van de twee 

spionerende woordvoerders van de SoZaWe-bewindslieden. De GPD zelf, het 

slachtoffer van de spionage (bijna een jaar lang bijna 400 keer meegekeken!) sluit zich als een 

oester. Blijkbaar wil men daar intern de boodschap verspreiden: jongens, als jullie ooit duurbetaald 

voorlichter worden en gaan spioneren, wees dan niet bang dat we jullie een haar zullen krenken! 

Deze houding is eigenlijk goed te bergijpen, want al die GPD-journalisten azen natuurlijk op die 

lucratieve voorlichter-schappen waarbij je niets hoeft te doen en een luxe leven kan leiden vol met 

aangenaam vertier. Dan maar even bellen met SoZaWe zelf. He, dat is geinig! Ene Henk Boom neemt 

bij Persvoorlichting de hoorn op. Henk Boom…. is dat niet ook een journalist? “Ha Henk! Met Micha 

Kat spreek je van Klokkenluideronline!… Kun je mij de namen geven van de voorlichters van de 

minister en de staats?” Boom: “Nee, de zaak is in onderzoek. Neem contact op met Stephan 

Schrover, onze directeur. Wil je zijn 06 nummer?” “Ja, dat wil ik wel. Maar…

…ben jij niet ook ooit journalist geweest? Ik ken je naam!” Boom: “Ja, dat klopt. Ik ben ook journalist 

geweest.” “Bij welke media? Volgens mij heb je ooit in het buitenland gezeten.” Boom: “Ja, ik heb in 

het buitenland gezeten.” “Maar bij welke media heb je dan gewerkt?” Boom: “Waarom wil je dat 

weten?” “Jeetje man, ik ben een collega, ik vraag je alleen maar bij welke kranten of media je hebt 

gewerkt uit interesse… ik kan je ook googelen hoor, maar ik denk…” Boom had inmiddels de hoorn er 

reeds opgegooid.

Gelukkig had ik het 06-nummer van Schrover. Deze: “Nee, hangende het onderzoek doen we geen 

mededelingen. We hebben het namelijk over onderzoek naar mogelijke strafbare feiten.” Het is toch 

niet te begrijpen dat de identiteit van mensen die voor de overheid werken in belangrijke functies 

geheim kan blijven? Ik vraag me af wat mijn lot zou zijn als ik bijvoorbeeld mee zou kijken in het 

systeem van NRC Handelsblad. En dat zou uitkomen en de krant zou aangifte tegen mij doen. Ziet u 

de krantenkoppen al voor u? “Internetjournalist kijkt mee in systeem NRC”. Wie is die 

internetjournalist dan? Nou, ‘hangende het onderzoek’ doen we daarover geen mededelingen. 

Geintje. Misschien moet ik vanmiddag effe naar Nieuwspoort. Kijken of daar iemand me verder kan 

helpen! O ja: Henk Boom is correspondent geweest in Spanje voor ondermeer het Financiele Dagblad.
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De integriteit van Felix ‘de leugen’ Meurders (2)
Gepubliceerd door admin 10 april, 2006 in Media. 

KOMT MEURDERS ZIJN BELOFTE NA EN PAKT HIJ DE ADVOCATUUR AAN?

Mr. P.P.M. Ruijs 

Zwenkgras 69 

2804 NH Gouda 

telefoon: 0182 538171 telefax : 0182 572061 e-mail: p.ruijs@hetnet.nl

VARA 

t.a.v. Kassa 

Dhr. F. Meurders 

Postbus 175 

1200 AD Hilversum 

OPEN BRIEF Gouda, 9 april 2006

Geachte mijnheer Meurders,

Ruim een jaar geleden hadden wij in het kader van uw programma Kassa een korte brief-wisseling 

over knoeiende en onbetrouwbare advocaten. Wat mij daarvan nog het meeste is bijgebleven was uw 

verzekering dat het onderwerp uw warme belangstelling had. Sterker nog, u garandeerde in 

december 2004 zelfs: “Zodra wij mensen vinden waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze door hun 

advocaat bedrogen zijn zenden we het onderwerp bij wijze van spreken morgen nog uit. De redactie 

en ik zijn nog steeds enthousiast”.  

Nou zijn we al bijna zo’n 1½ jaar verder en ik mis wel eens een uitzending maar ik ben nog geen 

knoeiende advocaat in uw programma tegengekomen. En al heeft dat natuurlijk niets te maken met 

uw gesnabbel (zo heet dag toch?) als dagvoorzitter bij de Orde van Advocaten, het enthousiasme van 

u en uw reactie voor het onderwerp was wel erg zwaar aangezet, misschien net iets te. U begrijpt 

mijn dilemma: regeert de leugen ook/vooral of juist niet bij de Vara? 

 
Want er is alle reden om aandacht aan het onderwerp te besteden. Zelfs mevrouw Unger - u weet 

wel, dat nieuwe uithangbord van de Orde - moest met een conservatieve schatting onlangs toegeven 

dat er wel 200 criminele, knoeiende en blunderende advocaten in dit land rondlopen. De lokale 

dekens konden ze zelfs met naam en toenaam noemen en tegen die achtergrond valt het nog eens 

extra op dat u er al die tijd geen een kon vinden. 

Kijk, mevrouw Unger moest van haar baasjes – het bestuur van de Orde – heel hard wijzen op die 

200 brekebenen zodat de aandacht werd afgeleid van de rest, de dekens en die andere plu-che 

advocaten met een uurtarief van € 400 die tevens rechter zijn. Wij moesten toch vooral begrijpen dat 

die krijtstreepjes en mantelpakjes wel netjes waren maar in Scheveningen zeggen ze niet voor niets 
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De integriteit van Felix ‘de leugen’ Meurders (2) at Klokkenluideronline

dat de vis begint te stinken bij de kop. En niet bij die 200 slemielen. Die kregen immers alle ruimte 

van die vreselijke plaatselijke dekens (de Taekema’s e.a.) en vervolgens van hun amices uit de 

Raden en het Hof van Discipline, qua samenstelling allemaal voorgezeten door echte rechtbank (vice)

presidenten maar onovertroffen als het op het toedekken van sjoemelen, corruptie en verloedering 

aankomt. Ach, het is zoals met zoveel puinhopen. Nederland staat ongeveer uit het lood van de 

criminaliteit, het gesjoemel en het geblunder maar het bevoegd gezag weet altijd weer te melden dat 

het maar om een incident of een klein groepje slechterikken gaat. Gelukkig maar dat we 

programma’s als Kassa hebben met een redactie die de vingers precies op de zere plekken weet te 

leggen. Laatst nog met uw onderzoeken naar roomsoesjes, tuinhandschoenen, leverworst, 

keukenrollen en - daar was vast heel veel lef voor nodig- de ontmaskering van onbetrouwbare 

thuismonteurs met verborgen camera. 

Het is natuurlijk merkwaardig dat mw. Unger en haar amices die paar verkeerde middenstanders niet 

bij naam willen noemen en dat Kassa daar nog niet voor de deur heeft gestaan. Want die oplichters 

blijven ondertussen bij tal van nietsvermoedende klanten hun slag slaan. Het is alsof de Raad van 

Bestuur van een luchtvaartmaatschappij zich beklaagt over zijn vliegers met drankproblemen maar 

ze gewoon laat doorvliegen en Kassa zwijgt daarover. Nou kan je zo’n maatschappij nog mijden maar 

wil of moet je procederen dan ben je nog verplicht om met die louche types in zee te gaan ook.  

Een uiterst favoriete, zeer effectieve en nog niet zo lang geleden door het Hof van Discipline 

goedgekeurde manier om je klant te belazeren is de verzonnen ”vertrouwensbreuk”. Op een 

beslissend moment forceer je gewoon een dispuut met je klant. Je zegt bijvoorbeeld dat je de 

belangrijkste getuige niet wilt horen. Klant ontzet en boos en dan zeg je gewoon dat het 

noodzakelijke vertrouwen niet meer aanwezig is en gooi je de handdoek in de ring. Vergelijkbaar met 

een chirurg die tijdens de operatie opstapt. Dan weet je ook dat het slecht afloopt. Vooral de 

advocaat van de tegenpartij en diens klant weten dat te waarderen en drinken alvast op de goede 

afloop. Want de gedupeerde, al een vermogen aan advocaatkosten kwijt en in stress op zoek naar 

een nieuwe -lukt niet of te laat – is nog meer geld kwijt maar verliest uiteindelijk zijn zaak. Het Hof 

van Discipline neuzelt wat over een al dan niet tijdige opzegging en dit schorem kan ongestoord z’n 

gang blijven gaan en zit niet eens bij die 200 van mevrouw Unger. Ze blijven nog onbekend ook 

omdat het Haags gerechtshof in 1999 inzage in openbare tuchtrechtuitspraken verbood. Om de 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die uitspraak te waarborgen hadden ze voor die gelegenheid 

advocaat Waardenburg en diens oud kantoorgenoot de Brauw als rechter uitgezocht. Mijn suggestie 

aan u is dus vrij simpel.  

Zet Unger eens tegenover die klungels van de Consumentenbond en vraag eens wat die van die 

geheimhouding onder advocaten vinden. Omdat ze zelf ook van alles, inclusief de feiten over hun 

nooit uitgevoerde testen te verbergen hebben, kan dat onder leiding van een kanjer zoals u nog een 

leuke, onthullende uitzending worden. En u heeft niet eens een verborgen camera nodig. Dus …gaan 

we het nog meemaken dat het Vara meubilair de advocatuur durft aan te pakken of is het toch 

allemaal wat teveel gevraagd? 

Met vriendelijke groet,

Paul Ruijs 

Lees hier de eerste brief van Ruijs aan Felix Meurders en hier de tweede.
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Waarom NRC Next gedoemd is te mislukken
Gepubliceerd door admin 10 maart, 2006 Geen categoriein . 

ZESDE TABLOIDKRANT: STOP DE PERSEN!

O, wat zullen ’s lands media er weer een show van maken als volgende week de eerste editie van 

NRC Next van de persen rolt! Werd de introduktie van Google News niet eens gemeld in de journaals, 

reken maar dat in dit geval de filmploegen en masse zullen uitrukken om een glunderende 

demonisator Jensma voor de camera te laten uitleggen dat hij thans een ‘definitieve brug heeft 

geslagen met de internetgeneratie’. Of Next een succes wordt zal de toekomst uitwijzen, maar echt 

onder de indruk van een zesde tabloid kan het publiek na Metro, Spits, AD, Trouw en Parool amper 

nog zijn. Lees nu hoe de NRC Ombudsman over de nieuwe krant denkt.
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Don’t do it, Pastors!
Gepubliceerd door admin 9 maart, 2006 in Politiek. 

OPEN BRIEF AAN MARCO PASTORS

door Pamela Hemelrijk

Geachte meneer Pastors,

U gaat het toch niet doen hè? Beloof me dat u het niet zult doen! Uit het feit dat de PvdA Rotjeknor 

nu zelfs een informateur in de strijd probeert te werpen om een coalitie met haar aartsvijand te 

smeden, kun je afleiden hoezeer de soci’s in paniek zijn. Ze weten daar donders goed dat ze zowat 

de voltallige autochtone bevolking van Rotterdam tegen zich hebben, en daarom proberen ze nu uit 

alle macht om LR medeplichtig te maken aan hun toekomstige wanbeleid. Dat gelul over twee 

onverenigbare partijen die nochtans door de stembusuitslag “tot elkaar veroordeeld” zouden zijn, dat 

komt altijd van de zogenaamde progressieven. Als ze de verkiezingen verloren hebben, dan willen ze 

toch meeregeren, omdat ze de op één na grootste zijn, en als ze de verkiezingen gewonnen hebben, 

dan eisen ze dat hun grootste concurrent en tegenstander gaat meeregeren. Dat is, zo 

schoolmeesteren ze dan tot het volk, de enige manier om “recht te doen” aan de democratische 

beginselen. En sjoernalisten kakelen dat nog na ook. 

 
Maar het tegendeel is waar. Als de twee grootste winnaars samen gaan regeren, hoewel ze elkanders 

tegenpolen zijn, is dat de ergste ondermijning van de democratie die er maar denkbaar is. Het 

betekent namelijk dat er geen oppositie van betekenis meer is, en dat is precies waar die totalitaire 

gasten altijd op uit zijn. Ze hebben namelijk een pesthekel aan oppositie. Wat dat betreft zitten ze 

nog altijd op één lijn met Stalin, Paul Rosenmöller en Pol Pot, I’m sorry to say. Ze blèren dat het land 

onbestuurbaar wordt als er oppositie is. (En zij niet alleen trouwens: toen alle gevestigde partijen het 

in hun broek deden voor de opmars van Pim Fortuyn was deze bêtise ook onder VVD-ers, CDA-ers en 

D66-ers bon ton. Ze wilden ineens allemaal het liefste de democratie afschaffen, en dat staken ze 

niet onder stoelen of banken. Ze bestonden het zelfs om het “een holle frase” te noemen dat in een 

democratie de kiezer altijd gelijk heeft. Ik hoor het Henk Kamp nog zeggen: als er in de Kamer 

pardoes een nieuwe partij bijkwam, die zomaar oppositie zou gaan plegen, of (zoals Kamp het 

uitdrukte “groepen tegen elkaar op ging zetten”), dan was het natuurlijk einde verhaal, aldus Kamp. 

Want dan had je geen stabiel bestuur meer, aldus Kamp.) 

Het lijkt wel of niemand meer (en sjoernalisten al helemaal niet) enige waarde hecht aan oppositie 

als onmisbare factor in de samenleving. Een levendige oppositie, die de machthebbers dwingt 

verantwoording af te leggen en hen weerhoudt van machtsmisbruik, is onze enige kans op een beetje 

dragelijk bestaan. Het zou juist regel moeten zijn, in een fatsoenlijke democratie, dat de grootste 

rivaal van de winnaar in de oppositie gaat. Wie moet er anders voor zorgen dat het bestuur geen 

miljarden gaat verduisteren of zich laat omkopen door projectontwikkelaars? Die paar splinters die er 

overblijven met hun anderhalve zetel? 
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Don’t do it, Pastors! at Klokkenluideronline

Wie moet straks, namens ons allen, de subsidiestromen controleren die de PvdA weer gaat loslaten 

op Bevriende Relaties “in het veld” (zoals daar zijn krakers, obscure stichtingen van dominee Visser, 

gewelddadige dierenrechtenactivisten en brandstichtende antifascisten, om niet te spreken van al die 

zwendelaars die dik betaald worden om te gaan zitten creatief kleien met asielzoekerts, of voor het 

“signaleren” van discriminatie of het “in kaart brengen” van jeugdbendes, of het “monitoren” van 

armoede en schooluitval? Je kunt bijna nergens meer een grijpstuiver verdienen tegenwoordig, zeg ik 

altijd maar, maar in de armoedebestrijding is nog goedbetaald werk zat. Armoede is een 

bureaucratische groeimarkt. Armoe en werkloosheid zijn een goudmijn voor de uitgekookte 

opportunist, en de grootste bron van werkgelegenheid. Als er geen armoede en werkloosheid bestond 

zouden er in dit land honderdduizenden bureaucraten, case-managers, reïntegratiebegeleiders, 

docenten creatief kleien voor inactieven en andere goedbetaalde spitrituele sterrenwichelaars 

werkloos worden. Vandaar dat de FNV zijn uiterste best doet om armoede en werkloosheid zoveel 

mogelijk te bevorderen. Maar ik dwaal af. Wie, wil ik maar zeggen, moet die subsidiespuitende 

santekraam de komende vier jaar controleren, als het Leefbaar Rotterdam niet is? Laat je in 

godsnaam niet overhalen Pastors! Laat ze zelf maar uitdokteren wat ze aan moeten met de 

autochtone Rotterdamse bevolking, waarvan het overgrote deel hun bloed wel kan drinken. Geef ze 

niet de kans om over vier jaar, als de criminaliteit en de verloedering weer naar een absoluut 

hoogtepunt zijn gestegen, de schuld op een andere partij af te wentelen! Maar vooral: hou ze vanuit 

de oppositie in de gaten. Met argusogen. Namens ons. 

5 Reacties op “Don’t do it, Pastors!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

9 Mrt 2006 om 21:38 

Leefbaar Rotterdam heeft het heel duidelijke gesteld. Het is Leefbaar óf de PvdA. Al die mensen die Leefbaar 
hebben gestemd willen géén PvdA. Alle PvdA, SP en GroenLinks stemmers willen PvdA, SP respectievelijk 
GroenLinks. De enige coalitie die geloofwaardig is dus een ‘progressieve’ coalitie.

De Rotterdammers wilden het. De Rotterdammers zullen het krijgen.

2.  Anoniem 

9 Mrt 2006 om 22:51 

Je hoort het Pastors denken, bij ontvangst van de brief: “Ik probeer seriues politiek te bedrijven, maar ik krijg 
altijd vn die idioten achter mij aan…”.

De PvdA die “zowat de voltallige autochtonen bevolking” tegen zich heeft: dat is simpelweg een leugen. Maar 
mevrouw Hemelrijk kan het natuurlijk niet hebben dat heel veel autochtone Rotterdammers de PvdA zien zitten, 
dus doen we maar net alsof alleen de risée van de bevolking (lees: allochtonen) achter de partij staat. En 
omdat we helemaal geen argumenten meer hebben, zetten we ze voor het gemak weer (cliché, cliché!) in een 
rijtje met Stalin en Pol Pot.

Als mevrouw werkelijk zo bang is voor verkeerde subsidiestromen, dan zou een college mét Leefbaar Rotterdam 
natuurlijk een prima remedie zijn: je denkt toch niet dat wethouder Pastors geldstromen naar 
“brandstichters” (ook weer zo’n ongefundeerde betiteling) toestaat!?

Waarom zeggen “rechtse” mensen á la Hemelrijk toch altijd dat “het volk” heeft gesproken als “rechts” wint, en 
lijkt “het volk” ineens niet meer te bestaan als “links” wint?

3.  Anoniem 

10 Mrt 2006 om 01:23 

Shell. 
De enigste winnaar is de multinational Shell,die met haar zetbaas Wouter Bos een enorme troef heeft in 
socialistisch Nederland.Kennelijk heeft 85% van de Rotterdamse allochtone kiezer (80%landelijk)niet door,dat 
zij slechts een pion zijn in het mondiale spel om buiten Israël(een kunstmatige staat,die gebaseerd is op een 
puur Joodse identiteit)de goyem-volken ten behoeve van een multiculturele wereld van hun identiteit te 
beroven en hun souvereiniteit te ontnemen,de goyem-legers in een wereldleger om te vormen,benevens het 
geldsysteem en de grondstoffen van de wereld(Irak etc) in handen van een bepaalde elite te brengen om van 
daaruit een nieuwe wereldorde te scheppen.

4.  Anoniem 
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Don’t do it, Pastors! at Klokkenluideronline

10 Mrt 2006 om 11:17 

Ik snap dit niet. Alsof de subsidies het probleem vormen. Het beleid neemt absurde vormen aan in deze regio. 
Op elke hoek politie. Mensen worden gedwongen uit hun huis gezet en gedeporteerd.  
Hele gebieden worden ontruimd allemaal dankzij leefbaar R. leefbaar betekend in mijn optiek. Live and let live 
en dat is ver te zoeken. 
Een ieder die denkt dat links of rechts los van elkaar opereren verwijs ik door naar het land der fabelen waar we 
reeds in leven. Een opositie heeft alleen zin wanneer banken er geen grip op kunnen hebben en dat vergt toch 
wat meer dan een wisseling van de macht.

5.  Anoniem 

12 Mrt 2006 om 17:25 

Waarom maken “jullie”je toch zo druk om niets. 
Leefbaar Rotterdam heeft duidelijk gesteld niet samen met pvda in één college te gaan zitten. DUIDELIJK EN 
HELDER. 
En alles wat ik nu lees aan commentaar is franje en feitelijk lulkoek. 
NIET SAMEN MET DE pvda IS NIET SAMEN MET DE pvda. Duidelijk!!!!!!! 
De linkse kerk zit met een probleem.Waarom feitelijk? Het volk heeft het toch duidelijk aangegeven en er is 
toch een meerderheidscollege te formeren.
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Nieuwe brief Raad inzake klacht tegen NRC 
Handelsblad
Gepubliceerd door admin 9 februari, 2006 in Media. 

STICHTING KLOKKENLUIDERONLINE VOEGT ZICH BIJ KLACHT TEGEN NRC

Betreft:  

Kat/NRC Handelsblad  

Amsterdam, 6 februari 2006

Geachte heer Kat,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 1 februari jl. met bijlagen.

In artikel 4 van de statuten van de Stichting Klokkenluideronline.nl is bepaald dat het bestuur van de 

stichting bestaat uit ten minste twee leden, zijnde bij oprichting van de stichting uzelf en mevrouw 

Hemelrijk. In artikel 7 van de statuten is verder bepaald dat de stichting wordt vertegenwoordigd 

door het bestuur dan wel -indien het bestuur bestaat uit meer dan twee leden- twee gezamelijk 

handelende bestuursleden. 

 
UIt een en ander begrijp ik dat u niet zelfstandig bevoegd bent de stichting te vertegenwoordigen. 

Graag ontvang ik dan ook alsnog een bevestiging van een tweede bestuurslid dat de klacht mede is 

ingediend door de stichting, alsmede een kopie van een recent uittreksel uit het stichtingsregister 

waaruit de huidige samenstelling van het bestuur van de stichting blijkt.

Alvorens uw brief met bijlagen door te sturen naar NRC Handelsblad wacht ik uw reactie af. 

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D. Koene 

secretaris.
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Is Kat weer op eigen houtje aan het pionieren?
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Nieuwe brief Raad inzake klacht tegen NRC Handelsblad at Klokkenluideronline

2.  Anoniem 

10 Feb 2006 om 17:11 

Geestig. Kat beklaagt zich over coterietjes bij NRC met het Rijksmuseum. Dus dient hij een (weer uiterst 
bizarre) aanklacht in. Vervolgens meldt Klokkenluideronline in vette kop dat zij zich aansluit bij die klacht. En 
wie is “zij” dan wel? Kat en Co! Wat een ongelooflijk extra gewicht zal dat geven aan die klacht. Ze zullen stijl 
achterover vallen. En vervolgens natuurlijk in hun broek pissen van het lachen over weer zo’n oliedomme, 
onhaalbare gebakken lucht-klacht.

Tip: laat Hemelrijk ook in persoon eenzelfde klacht indienen. Dan zijn maar liefst DRIE (!!!) partijen aan het 
klagen.

Overigens: hebben Kat en Co zich wel eens beklaagd bij het KNMI over het weer?
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Journalist te koop: Tracy Metz (NRC )
Gepubliceerd door admin 2 februari, 2006 in Media. 

TRACY METZ: SLIJPSTEEN VAN HAAR EIGEN PORTEMONNEE

Ja, de NRC-Ombudsman is lekker aan het warmdraaien. Binnenkort gaat de website de lucht in en 

dan kunnen de heren van Lux et Libertas zich opmaken voor enige spectaculaire verassingen. 

Uiteindelijk zal de stinkende beerput NRC Handelsblad geheel worden doorgetrokken, daar ben ik van 

overtuigd. 

Maar nu eerst even aandacht voor een van de meest miserabele ‘krabbelaars’ van NRC, Tracy Metz. 

Zij liep reeds eerder tegen de lamp (in het boek Lux Libertas en Leugens) als mega-zakkenvuller 

(bijklussen voor diverse ministeries) en als voorbeeld bij uistek van de prostituerende NRC-

journalistiek. Tracy heeft recent weer een fraai staaltje van haar ‘journalistieke vermogens’ laten 

zien, zo meldt me een lezer. 

 
Gewoon treurig word ik van zo’n stuk van Tracy Metz in ‘de slijpsteen van de dikke darm’ (quote van 

Erik de Vlieger) van woensdag 25 januari. Zij kopt over vier kolommen prominent op pagina 3: 

Utrecht moet hoogste toren krijgen.  

(Let wel: zonder aanhalingstekens).

Als je het stuk leest blijkt er alleen sprake van een schetsontwerp van een wolkenkrabber door een 

architectenburo (’Architecten Cie’) en een projectontwikkelaar die - blijkbaar - journalisten op hun 

productpresentatie hebben uitgenodigd. Nergens blijkt ook maar een intentie van opdrachtgevers 

zoiets ooit te realiseren. Oftewel, het lukt architectenburo en projectontwikkelaar de NRC te 

gebruiken om een commercieel idee te lanceren. Ik ben niet thuis in de journalistiek maar volgens 

mij heet dat een ‘advertorial’ - met dien verstande dat er neem ik aan niets voor betaald is behalve 

een hapje en een drankje voor de dames en heren journalisten. De Volkskrant trouwens maakte het 

nog bonter door deze fata morgana op de voorpagina - en zodoende als zeer belangrijk nieuws - te 

presenteren. Daarbij komt dat het getoonde ’schetsontwerp’ mijns inziens - ik ben geen architect 

maar wel econoom - nooit commercieel gerealiseerd zal worden omdat het per vierkante meter grond 

en per vierkante meter buro-oppervlakte veel te duur zal zijn want commercieel gezien veel te 

uitbundig vormgegeven. Let trouwens ook op de titel - drie kolommen breed - boven de illustratie: 

“Wolkenkrabber in Utrecht wordt ruim honderd meter hoger dan hoogste gebouw”. Een letterlijke 

aankondiging die - gezien de tekst van het artikel - op niets gebaseerd lijkt. Deze illustratie komt 

gezien de bronverwijzing - rechtsonder voor de oplettende lezer - blijkbaar direct komt uit de koker 

van Architecten Cie.

En dat noemt zich dan ‘kwaliteitskrant’. Gelukkig was ik afgelopen weekeinde in Duitsland alwaar ik 

mij kon laven aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung en de 

Sueddeutsche Zeitung. Als je Jensma’s NRC daarmee vergelijkt springen de tranen je in de ogen….
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Journalist te koop: Tracy Metz (NRC ) at Klokkenluideronline

Hopende dat jij als ombudsman bij gaat dragen aan kwaliteitsherstel van NRC Handelsblad groet je 

hartelijk 

(Naam bij ombudsman bekend)

4 Reacties op “Journalist te koop: Tracy Metz 
(NRC )”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

3 Feb 2006 om 16:06 

De Vlieger had een mooie opmerking in zijn column. - De slijpsteen van de dikke darm-

2.  Louis van Overbeek 

5 Sep 2007 om 11:40 

‘Hoernalistiek’ wordt niet alleen bij de NRC bedreven, maar bijv. ook bij Trouw en het NOS-Journaal, vgl. mijn 
artikel ‘Een journalistiek Gomorra’ in het Katholiek Nieuwsblad van 31-08:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel24/kn2435c.htm

De emancipatie in deze bedrijfstak verloopt trouwens voorspoedig: zoals de NRC haar Tracy Metz heeft, heeft 
Trouw haar Esther Lammers. Maar in de klassieke prostitutie was dit natuurlijk ook altijd al het geval.

3.  echtgeld! 

28 Sep 2007 om 23:57 

Als licht en vrijheid een echte krant betrof zouden ze vast wel schrijven over: 
1. dat 200 miljard euro bijpompen om wat banken te redden vast wel tot een HELEBOEL inflatie zal leiden waar 
we vast HELE HOGE rentes voor nodig hebben om dat in toom te houden. 
2. Los van het feit, dat rente (na het bijpompen van geld dat er niet is) DE belangrijkste oorzaak van inflatie is 
in ons rare (maar voor de ‘happy’ few zeer lucratieve) geldsysteempje.

NRC? Was er klaar mee na hun ‘rationele’ ondersteuning van de VS verkrachting van Afghanistan.

en toen had ik nog geen flauw benul…………………

4.  Marc 

13 Apr 2008 om 15:42 

Misscien een late reatie, maar ik lees dit alles pas net. Ik vind dat jullie een hoop schreeuwen over iemand die 
ik vooral ken (van haar boeken: ‘PRET’ en ‘NIEUWE NATUUR’)als een breed en veelzijdig beschouwer. Als je je 
huiswerk doet, dan kom je er inderdaad achter dat er een hogere toren komt dan de DOM. En het is wel te 
betalen want de Rabobank gaat er huisvesten, en hoogte is nog steeds prestige. De toestemming voor deze 
hoogte is te danken aan de gemeente Utrecht die zich waarschijnlijk heeft laten beinvloeden door de sponsoring 
voor het nieuwe stationplan. Of het ontwerp van Architecten Cie inderdaad als defenitief gepresnteerd werd is 
wat voorbarig. Maar ja, dan is NRC ook maar een krant en geen wetenschapplelijk tijdschrift. Dus als jullie het 
daadwerkelijk met modder gaan gooien, moet je jezelf afvragen wie hier de daadwerkelijke lichtekooi is: Tracy 
Metz of de Gemeente Utrecht. Of misschien bankiert Tracy wel bij de Rabobank?
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« ‘Nieuwe’ AD wil geen meningen meer van lezers Super-PG Brouwer loog al eerder »

Raad voor de Journalistiek: geen oordeel over 
censuur rond ‘9-11′
Gepubliceerd door admin 6 september, 2005 Geen categoriein . 

‘RECHTSWEIGERING’ DOOR DE RVDJ INZAKE ‘9-11-KLACHT’ TEGEN DE VOLKSKRANT

Door M. op de Coul 

De uitspraak RvdJ 2005/42 over de klacht van M. Op de Coul tegen de Volkskrant die is behandeld in 

de zitting van 24 juni 2005, in aanwezigheid van de klager en afwezigheid van de verweerder, luidt: 

niet ontvankelijk. Deze uitspraak zal tezijnertijd op de website van de RvdJ gepubliceerd worden.

Over deze zaak zijn hier al diverse berichten gepubliceerd, zie  

Thom Meens, waarom durf je hierover niets te zeggen? 

Thom Meens ter verantwoording geroepen 

Wolffensperger kan zijn belangen opnieuw niet scheiden 

Volkskrant-ombudsman verbreekt de verbinding 

Brief aan NVJ-voorzitter over Wolffensperger

De klager blijft dus met lege handen staan, een zeer teleurstellende en onterechte uitkomst. De Raad 

is voorzien van een uitgebreide hoeveelheid onthullende artikelen en televisiedocumentaires die nu 

als niet relevant terzijde worden geschoven, nadat ze al eerder door de Volkskrant waren genegeerd. 

De klacht bestond uit twee punten: 

1. De Volkskrant gaat selectief te werk in de berichtgeving over de aanslagen van 11 september en 

censureert feiten die verwijtbare betrokkenheid van Amerikaanse overheidsfunctionarissen impliceren 

of suggereren. 

2. Deze klacht wordt door de ombudsman van de Volkskrant niet beantwoord.

 
De Raad doet alleen uitspraken in zaken waarin een klager “rechtstreeks belanghebbende”, dus direct 

betrokken is. Ik heb betoogd dat alle Nederlandse burgers rechtstreeks in hun belangen zijn 

geschaad omdat de overheid vergaande en dure maatregelen heeft genomen die ieder gemotiveerd 

zijn met, dan wel ondenkbaar waren geweest v??r de gebeurtenissen van 11 september. En omdat ik 

een Nederlands burger ben, geldt dat dus ook voor mij. Daar voegde ik nog aan toe: “Mijn 

rechtstreekse belang is gelegen in een ernstige klacht over de aanslagen van 11 september die ik aan 

de ombudsman van de Volkskrant heb gedaan die niet wordt behandeld.” 

Nu oordeelt de Raad ten aanzien van punt 1: “De Raad volgt klager niet in zijn stelling dat hij 

vanwege de aangevoerde redenen als rechtstreeks belanghebbende kan worden aangemerkt. Klager 

is immers niet persoonlijk door de publicatie geschaad. De kern van zijn klacht is dat hij een andere 

mening over de achtergronden van de aanslagen van 11 september 2001 heeft dan de journalisten 

van de Volkskrant en dat laatstgenoemden in de krant te weinig aandacht besteden aan de door de 

klager gehuldigde verklaring van de gebeurtenissen.”
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Wat kunnen we hieruit opmaken? 

- De Raad spreekt zonder enige motivering tegen dat er sprake is van geschade belangen bij mij. 

Gebruikt het woord “immers” als zou dat evident zijn. Dat is natuurlijk onzin, in het klaagschrift heb 

ik diverse voorbeelden gegeven van grote gevolgen waar Nederlanders mee zijn geconfronteerd: De 

uitzendingen van militairen naar Afghanistan, de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, een sterke 

toename van privacyschendende bevoegdheden voor opsporingsinstanties, verscherpte 

veiligheidsmaatregelen op vliegvelden en hogere beveiligingstoeslagen, het doorspelen van 

passagiersgegevens aan de VS en de dilemma’s die de overheid na Enschede en 11 september zegt 

te ondervinden bij de keuze om gegevens over gevaarlijke objecten wel of niet openbaar te maken en 

die van invloed zijn op de veiligheid op straat. 

- Dat ik een andere mening heb over achtergronden van de aanslagen van 11 september 2001 dan 

de versie die de Volkskrant presenteert, klopt. Dat de kern van mijn klacht zou zijn geweest dat er te 

weinig aandacht is besteed aan een door mij “gehuldigde verklaring van de gebeurtenissen” is een 

ernstige en laakbare vervalsing. Het komt neer op wat hoofdredacteur Pieter Broertjes erover te 

zeggen had: “klager wil gewoon dat de krant zijn lezing openbaart”. Dat heb ik tijdens de zitting in 

ondubbelzinnige bewoordingen ontkend: “Het gaat er mij niet om dat de krant “mijn lezing” 

openbaart, maar dat de krant geen belangrijke feiten verzwijgt, want dat horen journalisten niet te 

doen en dat staat ook expliciet in de journalistieke gedragscodes.” Nergens heb ik beweerd dat de 

Volkskrant aan “mijn mening” of “mijn verklaring” aandacht zou moeten besteden, en heb dit ook in 

mijn antwoord op een vraag van een van de raadsleden letterlijk zo gezegd. Ik heb sowieso niet een 

“verklaring van de gebeurtenissen” gegeven maar juist geschreven: “Uiteraard hoeft u zich geen 

oordeel te vormen over wat er bij de aanslagen allemaal is gebeurd, dat weten we immers niet. Pas 

als de media willen meewerken zullen we het ooit precies te weten komen.” 

De werkelijke kern van mijn klacht is dat er een hele reeks van belangrijke feiten, waarvan tijdens de 

zitting diverse voorbeelden zijn gegeven, door de Volkskrant is verzwegen en dat is heel iets anders. 

Aldus zien we hoe de Raad voor de Journalistiek, die zegt ervoor te waken dat journalisten zorgvuldig 

werken met normen die kwaliteit en fatsoen beogen, zelf de feiten verdraait. 

- Stel dat ik meer dan de gemiddelde Nederlandse burger in mijn belangen was geschaad, 

bijvoorbeeld doordat ik een familielid had gehad dat op 11 september was omgekomen, en wellicht 

zonder de censuur een andere schadevergoeding zou weten te krijgen, of een Tweede-Kamerlid was 

geweest, die voor zijn werk sterk afhankelijk is van een nauwkeurige en volledige berichtgeving in de 

pers. Dat had voor de inhoud van de klacht helemaal niets uitgemaakt, maar dan zou de Raad n?et 

onder een oordeel uit kunnen komen, althans dat mogen we hopen. Belanghebbenden die deze zaak 

opnieuw aan de Raad willen voorleggen kunnen zich melden. 

- De Raad schreef verder: “Een dergelijke klacht is van een dermate algemeen karakter dat niet kan 

worden gezegd dat deze betrekking heeft op een door de publicatie rechtstreeks getroffen belang van 

klager.” Sinds wanneer is opkomen voor een algemeen belang strijdig met het hebben van een 

individueel belang? 

- Ofschoon de Raad volgens het reglement geen uitspraak h?eft te doen als de klager geen 

rechtstreeks belanghebbende is, is dat daarentegen ook geen beletsel om w?l uitspraak te doen. Mijn 

klacht betreft een schending van de journalistieke code dat geen belangrijke feiten verzwegen mogen 

worden, en die norm wordt door de Raad ook bewaakt. Ton Herstel zei bij zijn aantreden als 

voorzitter van de RvdJ: “En de raad kan zich wat meer mengen in algemene discussies over 

journalistieke ethiek en er niet voor terugdeinzen om een algemene uitspraak te doen over een 

ethische kwestie.” Het staat ook in de brochure: “De Raad kan zich nu ook met uitgesproken 

standpunten mengen in de openbare discussie over actuele kwesties met betrekking tot de 

journalistieke ethiek en de beroepsmoraal van journalisten. Daarmee heeft de Raad voor de 

Journalistiek een actiever rol gekregen in de publieke meningsvorming.” 

Maar de Raad vindt het kennelijk belangrijker om klachten niet ontvankelijk te verklaren, dan om met 

gemotiveerde oordelen de journalistieke ethiek en beroepsmoraal te bewaken! Interessant is ook wat 

in uitspraak RvdJ 2004/77 staat: 

“Met betrekking tot publicaties als de onderhavige, waarbij niet zo zeer een individueel belang maar 
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eerder een collectief belang in het geding is, zou een klacht ingediend door een instantie die -blijkens 

haar statuten- tot doel heeft de belangen van het desbetreffende collectief te behartigen mogelijk wel 

ontvankelijk zijn (zie bijvoorbeeld: Stichting Bestrijding Antisemitisme tegen VPRO Gids, RvdJ 

1999/74).” Het behartigen van een collectief belang is dus helemaal het probleem niet! Stichtingen of 

andere instanties die deze zaak opnieuw aan de Raad willen voorleggen kunnen zich ook melden. 

- De aanwezigheid van een politicus met een belangenconflict, Gerrit-Jan Wolffensperger, heeft het 

gezag van de Raad al bij voorbaat en niet voor het eerst aangetast. Voor het tijdschrift Elsevier is de 

aanwezigheid van politici de belangrijkste reden om de Raad niet te steunen. Een eerdere toezegging 

dat politici binnen een jaar uit de Raad zouden verdwijnen is niet nagekomen. 

- Er is in Nederland verder geen aanspreekpunt voor klachten over censuur. Het systeem van 

zelfregulerende media werkt dus niet. De Raad voor de Journalistiek heeft ook geen corrigerende 

macht.

Ten aanzien van punt 2, dat Thom Meens geen antwoord heeft gegeven, geeft de Raad ook geen 

oordeel. Thom Meens beweert namelijk dat hij w?l met mij telefonisch contact heeft gehad, en de 

klacht zou onderzoeken. Wie hij dan ook aan de telefoon zou hebben gehad, ik was het in ieder geval 

niet, want alle contact verliep via email en post. Het oordeel luidt: “De Raad is van mening dat, nog 

afgezien van de vraag of de Raad bevoegd is een klacht over de ombudsman te behandelen, hij zich 

niet over deze klacht kan uitlaten nu de feiten door partijen worden betwist, en geen materiaal 

voorhanden is op grond waarvan de Raad kan vaststellen welke weergave juist is: verweerder 

beroept zich immers op de inhoud van een telefoongesprek dat volgens klager niet heeft plaatsgehad. 

De Raad onthoudt zich daarom van een oordeel over dit onderdeel van de klacht.”

Met dit zwakke verweer (een leugentje om bestwil?) komt de ombudsman er gemakkelijk van af. Hij 

beweert gezegd te hebben mijn klacht te gaan onderzoeken en doet vervolgens niets met de 

uitkomst. Bij de zitting heb ik er dit over gezegd: 

“Ik stel vast dat de ombudsman niet alleen mij persoonlijk niet, mondeling noch schriftelijk, maar ook 

in zijn column in de krant geen reactie heeft gegeven na zijn onderzoek te hebben gedaan en niet 

verteld heeft wat dat heeft opgeleverd. Waarom de ombudsman en hoofdredacteur vinden dat hij niet 

na het vermeende gesprek op de zaak zou hoeven terug te komen begrijp ik niet. Hij had mijn 

documentatie bestudeerd, maar vond dus dat er geen sprake was van selectieve berichtgeving. Punt. 

Motivatie van die opvatting was echter wel op zijn plaats geweest, want waarom vond hij dat? Was 

de informatie niet betrouwbaar, of niet waar, of niet opzienbarend, of was er al over geschreven, ging 

hij gewoon af op de mening van de buitenlandredactie, of iets anders? De lezers van de Volkskrant 

weten het nog steeds niet. Had hij al mijn documentatie bestudeerd? Of slechts een gedeelte? Had hij 

de indruk dat de buitenlandredactie zich er wel voldoende voor had opengesteld? Had men geen last 

van mogelijke vooringenomenheid, veroorzaakt door hun eigen eenzijdige berichtgeving? Geen 

vreemde veronderstelling, groepsdenken kan de beste professionals overkomen.” Op dit argument is 

de Raad niet ingegaan.

Vragen die ik dan heb: 

- Is de Raad inderdaad wel of niet bevoegd een klacht over de ombudsman te behandelen? Maar wie 

zou er aanstoot aan kunnen nemen als de Raad zou zeggen: De ombudsman is ervoor om klachten 

van lezers te behandelen. Als hij serieuze klachten niet beantwoordt dan doet dus hij zijn werk niet 

goed? 

- Wat hebben de lezers aan een ombudsman die blijkbaar onwelgevallige klachten in een la wegstopt?

Lees ook het uitgebreide commentaar van DaanSpeak op deze zaak: 

http://www.daanspeak.com/RvdJ01.html en 

http://www.daanspeak.com/RvdJ02.html.

Beste Volkskrantlezer, de hoofdredacteur en ombudsman weten van het schandaal van de 

geconfisqueerde en vernietigde bewijzen, de talloze nog onbeantwoorde vragen en raadsels, de 

omissies, tegenstrijdigheden en onwaarheden in het rapport van de 11/9-commissie met 

verstrengelde belangen, de inconsistente tijdlijn, het achterwege blijven van reprimandes, de talloze 
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getuigenverklaringen die het offici?le verhaal tegenspreken, het misbruik van geheimhouding om 

verantwoording te ontlopen, de psychologische oorlogvoering tegen de New Yorkse brandweerlieden, 

het monddood maken van klokkenluiders, de vreemde omstandigheden van de crash in Pennsylvania, 

enz., maar noemen dit “geen betrouwbaar feitenmateriaal”. Het zijn echter gemakkelijk te 

controleren feiten, oordeelt u zelf maar.

Inmiddels zijn de aanslagen van 11 september vier jaar geleden en hebben we met de recente 

terroristische bomaanslagen in Londen weer van hetzelfde laken een pak. Geen onafhankelijke 

pogingen van de media om alle feiten met elkaar in verband te brengen, of om een antwoord te 

zoeken op de meest basale vragen, zoals deze 77 Unanswered questions about 7/7.

Bij deze nodig ik de Nederlandse Vereniging van Journalisten uit om een opinie over de klacht en de 

handelwijze van de RvdJ te geven. Dient deze het vertrouwen in de journalistiek op deze manier? Zal 

de Nieuwsmonitor zich kunnen gaan buigen over klachten van lezers over selectieve berichtgeving?

M. Op de Coul
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‘Nieuwe’ AD wil geen meningen meer van lezers
Gepubliceerd door admin 6 september, 2005 Geen categoriein . 

NIEUWE FUSIEKRANT STUIT OP GROTE WOEDE VAN LEZERS

Het ‘nieuwe’ Algemeen Dagblad, het produkt van een fusie tussen het ‘oude’ AD en acht regionale 

kranten, dreigt zich te ontpoppen tot een ongekend drama. Nadat tal van abonnees van verdwenen 

kranten als het Rotterdams Dagblad, Haagsche Courant en Utrechts Nieuwsblad die zich hebben laten 

verleiden tot een ‘verlengd’ abonnement op het nieuwe produkt hun teleurstelling en woede uitten op 

de internetsite van de nieuwe krant, heeft het AD besloten deze mogelijkheid maar helemaal op te 

heffen. De nieuwe krant wil niet langer worden geconfronteerd met de mening van de eigen lezers. 

 
Eerder kwam reeds naar voren dat het nieuwe AD lezers bedriegt doordat zogenaamd ‘gewone’ leden 

van een ‘lezerspanel’ in werkelijkheid leden bleken te zijn van de senaatsfractie van de SP. Dit is des 

te stuitender daar hoofdredacteur Jan Bonjer zelf een extreem-links actieverleden heeft. 

Volgens een bericht op Villamedia probeerde het AD de zaak nog enigzins bij te sturen door boven de 

meningenrubriek op de website te zetten dat de lezersmeningen over New Orleans moesten gaan, 

maar daardoor lieten de teleurgestelde abonnees zich er niet van afbrengen hun afkeuring over de 

‘onderzoeksfolder’ zoals een lezer schrijft (vewijzend naar een uitgebreide ‘consumententest’ van de 

krant naar ‘het beste ziekenhuis van Nederland’) naar voren te brengen. 

De conclusie: eerst bedriegt de krant de lezers door in het geniep politici in te zetten als ‘gewone’ 

lezers en ontneemt diezelfde lezer vervolgens de mogelijkheid zijn mening te geven als die 

onwelgevallig is. Hebben we het ooit zo zout gegeten in journalistiek Nederland?

Updates: het AD zit zozeer met de kwestie in de maag, dat de meningensite een deel van de 

dag weer in de lucht was, maar vervolgens opnieuw op zwart ging. We blijven deze 

medelijwekkende operette voor u volgen!
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BREAKING: Zembla op 11 jan. over Demmink!
Gepubliceerd door Micha Kat 9 januari, 2009 in Algemeen. 

clown.jpeg Dit is toch werkelijk niet te geloven! Meldt hoofdredacteur Driehuis van Zembla aan 

een betrokken burger dat ‘de doofpot inzake de affaire-Demmink niet kan worden 

gevonden’ (en er dus geen uitzending van Zembla over Demmink te verwachten valt) blijkt dat het 

actualiteitenprogramma op 11 januari met een onthullend Demmink-dossier komt! Wat een 

meesterzet van Driehuis cs. Moest ook wel, want in het verleden hebben ze heel merkwaardig 

geopereerd in deze zaak hetgeen ons even deed vrezen voor het ergste wat betreft de 

onafhankelijkheid van Zembla…. Maar aan die twijfel is nu een einde gekomen! Hulde aan Zembla en 

aan ‘klokkenluidersomroep‘ VARA die uit elke porie onafhankelijke kwaliteitsjournalitiek uitzweet! 

Zembla komt en passant volgende week ook nog eens met een giga-primeur: Demmink verkleedt 

zich als clown om via kinderfeestjes te kunnen toeslaan! Komt dat zien!

24 Reacties op “BREAKING: Zembla op 11 jan. over 
Demmink!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  groot 

9 Jan 2009 om 15:16 

..iets met zien en geloven.

2.  Jos 

9 Jan 2009 om 15:22 

Zo te zien maken ze geen link tussen die Harry en Joris D.?

3.  Inanna 

9 Jan 2009 om 15:26 

Grapje! Micha, wat ben je soms toch een clown. :-)

4.  Michi 
9 Jan 2009 om 15:50 

Weet je iets wat wij niet weten, of ben ik terecht zo sceptisch over het serieuze niveau van dit artikel? Ik zie 
persoonlijk de link niet, dus ik hou het bij sceptisch zijn…

5.  RuudHarmsen 
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9 Jan 2009 om 16:27 

Michi, 9 Jan 2009 om 15:50 

Sommige mensen vatten ironie (of is het sarcasme?) niet meteen. Lees nog eens goed en volg vooral alle 
hyperlinks!

6.  BL 

9 Jan 2009 om 16:35 

opvallend hoe de regering en media de laatste tijd meer aandacht schenkt aan de kleine pedo

7.  Michi 
9 Jan 2009 om 17:39 

Mijn 3e oog voor sarcasme is doorgaans goed getraind. Door eigen toepassing wel te verstaan. Sarcasme is in 
de regel iets makkelijker te herkennen door de nuance in de intonatie en gezichtsuitdrukking. Beide niet actief 
in dit stuk ;). Er zit inderdaad ook ironie in. Wat het klokkenluider stuk op de Zembla site goed weergeeft.

Laat ik het zo zeggen, ik hoopte te veel dat het waar was, waardoor ik de sarcasme gewoon niet wilde zien. 
Mijn eerste reactie toen ik het stuk van Zembla las is het bezoeken van deze site.

Dit doet me trouwens een beetje denken aan de Joran hetze/afleidingsmaneuvre van De Vries een tijdje terug. 
Onder het mom van, we zijn wel tegen pedo’s hoor, zolang ze maar niet te machtig zijn.

8.  Herman van Houten 

9 Jan 2009 om 17:50 

Als je iets steelt roep je luid “houd de dief!” Succes verzekerd. Zeker voor Demmink!

9.  karin 

9 Jan 2009 om 19:34 

Kunnen we de clown boeken???

10.  Juriste 

9 Jan 2009 om 19:56 

Ik heb NRC Handelsblad even onder druk gezet: 
Geachte heer of mevrouw Winter, uw onderstaande reactie kunnen wij niet in deze vorm plaatsen. U 
beschuldigt Bureau Jeugdzorg van corruptie en het toewijzen van kinderen aan pedofielen zonder enige 
onderbouwing. Ook op uw eigen site www.tuchtrechter.nl is die niet te vinden. Door dergelijke beschuldigingen 
op het domein van nrc handelsblad te plaatsen aanvaarden wij ook verantwoordelijkheid voor de 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid ervan. Daarvan is nu geen sprake. 
Ik hoop dat u begrip heeft voor deze beslissing. 
Folkert Jensma 
NRC Handelsblad / www.nrc.nl/uitspraak 

Pedofielen genieten de hoogste bescherming. Ik beschik over schriftelijk bewijsmateriaal dat medewerksters 
van Bureau Jeugdzorg in opdracht van pedofielen kinderen zonder meer uit het klaslokaal halen en weg halen 
van school om onderhands, zonder rechterlijke beschikking te plaatsen in een gezin met pedofielen. 
Ik beschik over aanwijzingen dat mr Torringa, de voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege deze 
pedofielenpraktijken steunt, want hij weigerde een onderzoek in te stellen in het geval dat een psychiater 
betrokken was. De aangeklaagde psychiater verliet het ziekenhuis en werkt nu bij een particuliere stichting. 
KBS Advocaten moest mijn geloofwaardigheid bestrijden en kwam met een reeks ongefundeerde 
beschuldigingen, zonder enige getuigenverklaringen. Mijn schriftelijke bewijsmateriaal werd helemaal 
genegeerd, zowel het rapport van Bureau Jeugdzorg als de verklaring van het ziekenhuis. Een advocaat van 
KBS Advocaten verzon laster over mij, volkomen bezijden de waarheid, maar hoefde geen enkele bewering over 
mij te staven met bewijsmateriaal. 
Bij de redactie van de Volkskrant en NRC Handelsblad kwamen zogenaamd vele klachten binnen, als ik het 
onderwerp aanstipte en dan krijg ik meteen bericht van de redactie van de NRC Handelsblad dat ik niet 
geloofwaardig ben, zonder dat zij het schriftelijke bewijsmateriaal hebben ingezien. De Volkskrantredactie 
schrijft dat ik een leugenaar ben, zonder enig onderzoek en dreigde mij te verwijderen van het Blog als ik nog 
durfde publiceren over de feiten, die ik kan aantonen met schriftelijke bewijsmiddelen. 
Ik heb er geen eigen belang bij om dit te publiceren, maar ik gun de psychiater niet het genot van de 
mishandeling van kleine kinderen.

11.  buscadordelaverdad 

9 Jan 2009 om 21:14 

“Kunnen we deze clown ook boeken???”

Er worden daar bij justitie heel wat bestellingen afgerond zo tussen het ‘berechten’ van onmondige en niet 
creditwaardige WETS-overtreders door. Zonder geld voor juridische bijstand heeft jan met de p(o)et er toch 
geen zicht meer op dat de ‘rechterlijke-macht’ achter de schermen er echt alles aan doet om met hun zaakjes 
rap tussen de bedrijven door klaar probeert te komen Karin… 

ZOALS WIJ DAAR ZIJN: http://squawkboxnoise.com/wp-content/uploads/2007/03/clown-judge-1.jpg 
Rechter bekijkt blootfoto’s op werk 
HAARLEM - President Herman van der Meer van de rechtbank in Haarlem heeft donderdag een rechter op de 
vingers getikt, die foto’s van blote dames op zijn werkkamer had bekeken. Dat heeft een voorlichter van de 
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rechtbank vrijdag bevestigd. Volgens haar ging het niet om ,,echte porno.’’ De rechter heeft toegegeven dat hij 
fout zat. De zaak kwam aan het rollen toen een lezer van het Haarlems Dagblad een foto van de rechter achter 
zijn beeldscherm aan de krant gaf. De redactie dacht dat de rechter bezig was met een strafdossier over een 
zedenzaak en gaf de foto aan de rechtbank. Uit onderzoek bleek echter dat de rechter met heel andere zaken 
dan zijn werk bezig was. De rechter heeft gezegd dat hij spam had aangeklikt en zo bij de blootfoto’s was 
gekomen. De rechtbank kan een interne procedure starten tegen de bewuste rechter. Die kan uitlopen op een 
schriftelijke berisping. Daarover is nog geen beslissing genomen. Vanaf de openbare weg zijn de ramen van de 
werkkamers van de Haarlemse rechters op de eerste verdieping niet afgeschermd. Aan de overkant van de 
rechtbank is een hotel. Wie vanuit zijn hotelkamer een telelens gebruikt, kan bij wijze van spreken strafdossiers 
meelezen. Binnenkort wordt speciale folie aan de binnenkant van de ramen aangebracht. Gluren van buitenaf 
lukt dan niet meer. 
BRON: http://crimesite.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=10721

PS: Begrijpen jullie nu waarom de hoernalisten die over deze misdadigers alleen nog maar kunnen zwijgen 
wegens hun collaborerende insiderskennis, zo gespecialiseerd zijn in het on-line aanbieden van dit soort van 
‘exclusieve’ vrijetijdsbesteding? http://www.lyonpartners.nl/kees_driehuis.html

12.  Henk 

10 Jan 2009 om 00:13 

http://www.nujij.nl/vara-steunt-klokkenluiders.4510366.lynkx

13.  tess 

10 Jan 2009 om 01:11 

Is dit de normale gang van zaken? Een dagblad krijgt een foto aangeleverd en geeft deze aan justitie?

14.  donkey 

10 Jan 2009 om 10:06 

Wou je die clown boeken voor het feestje van de jd hyve karin? 
Denk dat het ondanks de 6000 leden toch nog een heel intiem optreden zou worden voor die grapjas!….zie je 

hem al rennen op zijn flapschoenen ;-)

15.  tess 

10 Jan 2009 om 10:22 

Misschien iets voor PauwNet, eh … sorry ik bedoel PowNed?

16.  Observator 

10 Jan 2009 om 10:46 

Ik heb Zembla -op de site, als reactie- verzocht de aandacht voor pedofiel misbruik wat uit te breiden. Als volgt:

“Dit onderzoek van Zembla naar recidiverend kindermisbruik lijkt mij bijzonder nuttig, ook al gezien wat er de 
laatste tijd op dit gebied plaats vond dan wel juist níet plaatsvond. Zoals bijvoorbeeld die ‘ongelukkige’ 
terugkeer van een misbruiker naar de flat waar een van zijn slachtoffertjes woont.

Ik heb in dit verband nog een vraag aan de redactie: Is het niet mogelijk om ook een nader onderzoek te doen 
naar de vermeende pedosexuele escapades van Joris Demmink, de topambtenaar op justitie, die van vele zaken 
beschuldigd wordt met naar het zich laat aanzien zelfs bewijsmateriaal voorhanden?

Het vreemde feit doet zich voor dat deze man in toenemende mate beschadigd raakt door publikaties die een 
steeds groter publiek bereiken, maar dat hij, noch zijn superieuren (Hirsch Ballin en eerder Donner) aangifte 
doet of doen tegen de beschuldigers. 
Een en ander afdoen (zoals gebeurde en gebeurt) met ‘er is niets aan de hand’ lijkt mij tamelijk ontoereikend 
en bovendien werkt dit in de hand dat mensen die hier van weten zich af gaan vragen wat er dan wél aan de 
hand is. 
Niet bevorderlijk voor vertrouwen in ‘justitie’ ook! 
Ik vraag Zembla dus in feite om medewerking aan het herstellen van dat vertrouwen.

Ik hoop dat U te eniger tijd op mijn verzoek zult kunnen ingaan”.

17.  Sociale Databank 

10 Jan 2009 om 22:02 

Bat betreft pedofilie stond Nederland op zijn kop m.b.t. de uitdenging van Undercover van SBS6 op. Als gevolg 
van de uitzending van Undercover van SBS6 op 4-01-2009 hebben wij alle informatie van en over dokter Nico 
Mul van de website van de Sociale Databank Nederland verwijderd ! Dat is spijtig omdat wij nooit iets merkten 
van wat SBS openbaar maakte. Het is betreurenswaardig dat de deskundige inbreng van Nico Mul op deze wijze 
wegvalt. Een mooiere reclamecampagne voor Jeugdzorg was niet te bedenken waardoor Jeugdzorg ongetwijfeld 
met de bedelnap naar Den Haag zal stappen om miljoenen aan belastinggeld voor subsidie te vragen. Dokter 
Mul was niet zo slim om het spel van SBS mee te spelen, wetend van de fictieve Iris, zoals Mul en Stegeman 
zelf stellen ! Het gevecht tegen wanpraktijken bij Jeugdzorg heeft met deze affaire grote tegenslag opgelopen !! 
De vraag is wel of Alberto Stegeman ‘n reportage wil maken over misstanden binnen de jeugdzorg? Waarom 
deed Stegeman van SBS6 geen aangifte na zijn ontdekking in juni 2008 van een pedofiel ?

18.  tess 
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13 Jan 2009 om 22:12 

Naar aanleiding van de Zembla uitzending van zondag heeft Tweede kamerlid Arib vandaag Hirsch Ballin naar 
het mondelinge vragenuurtje geroepen om zijn reactie te horen over een meldplicht kindermisbruik. Hij moet 
dat wettelijk vastleggen, die meldplicht dus.

19.  tess 

14 Jan 2009 om 19:33 

Weet iemand al wat de reactie is geweest van Hirsch Ballin op de kamervragen van Arib?

20.  tess 

14 Jan 2009 om 19:51 

Ietwat gek om jezelf antwoord te geven, maar toch voor de goede zaak. De bal moet blijven rollen:

http://www.depers.nl/binnenland/276665/Meldcode-voor-kindermisbruik.html

21.  tess 

14 Jan 2009 om 19:53 

http://www.parool.nl/parool/nl/224/Binnenland/article/detail/117882/2009/01/13/Meldcode-voor-
kindermisbruik-door-vrijwilliger.dhtml

22.  tess 

14 Jan 2009 om 19:54 

Hier dan nu de antwoorden van de minister:

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/04/23/R130.htm

23.  tess 

14 Jan 2009 om 19:56 

Vraag 4.

Klopt het dat, ook nu het mogelijk is daders van kindermisbruik in het buitenland in Nederland te vervolgen, 
nauwelijks aangiftes zijn gedaan en tot nu toe bijna niemand is vervolgd? Zo ja, waarom? Zo neen, kunt u een 
overzicht geven van het aantal vervolgingen en veroordelingen sinds het opheffen van de dubbele 
strafbaarstelling tot nu toe?

Antwoord 4. 
Bij het Openbaar Ministerie zijn in de periode oktober 2002 tot en met december 2003 in totaal 31 zaken 
geregistreerd waarbij het ging om zedenmisdrijven, door Nederlanders in het buitenland gepleegd, die 
gerelateerd kunnen worden aan seksueel misbruik zoals omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 
250a Sr. 
Met betrekking tot de artikelen waarin specifiek de bescherming van (zeer) jeugdigen wordt gewaarborgd, 
waaronder 240b, 244, 245, 247, 248 a en b en 249 Sr, kan worden opgemerkt dat het Openbaar Ministerie in 
de bovengenoemde periode in acht gevallen tot vervolging van de Nederlandse verdachte is overgegaan. In drie 
gevallen is het reeds tot een onvoorwaardelijke veroordeling gekomen, terwijl in twee gevallen de Officier van 
Justitie de zaak heeft geseponeerd. De overige drie gevallen zijn thans nog onder de rechter. 
Ter zake van de artikelen die zowel meer- als minderjarigen plegen te beschermen kan worden opgemerkt dat 
uit het Bedrijfsprocessensysteem van het OM - COMPAS - geen informatie kan worden verkregen omtrent de 
leeftijd van het slachtoffer. De vraag in welke van de resterende drieëntwintig gevallen er eveneens sprake was 
van kindermisbruik kan derhalve thans niet worden beantwoord.

24.  tess 

15 Jan 2009 om 07:17 

Comment van 14-09: 19:56 is niet correct. Dit heeft betrekking op een ander tijdstip, waarvoor excuses en 
mag verwijderd worden webmaster.

Alvast bedankt!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Geert W. wel, Joris D. niet vervolgd Demonisator ‘analyseert’ zaak tegen ‘haatzaaier’. »

Links kan niet haatzaaien, alleen rechts!
Gepubliceerd door Micha Kat 22 januari, 2009 in Algemeen. 

marcelvandam.jpg Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de beslissing van het OM 

om een aantal politici en journalisten niet te vervolgen voor aanzetten tot 

haat jegens Pim Fortuyn, terecht is geweest. De advocaten Gerard Spong en Oscar Hammerstein 

hadden, namens wijlen Pim Fortuyn en de LPF, een klacht ingediend over het niet vervolgen. Volgens 

hen hadden de journalisten en politici zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat jegens de 

persoon Pim Fortuyn en zijn politieke geestverwanten. Het hof oordeelt dat de klagers niet-

ontvankelijk zijn, omdat zij geen “rechtstreeks belanghebbenden” zijn. Door zijn overlijden is het 

procesbelang van Pim Fortuyn komen te vervallen, aldus het hof. Tegen de beschikking van het hof 

kan niet in hoger beroep of cassatie worden gegaan. 

Het advocatenduo Spong en Hammerstein deed een week na de moord op Fortuyn, 6 mei vorig jaar, 

aangifte tegen Thom De Graaf (oud-fractievoorzitter D66, die onder meer Anne Frank erbij haalde), 

Bas Eenhoorn (VVD-partijvoorzitter die een link legde tussen de campagnes van Fortuyn en 

Mussolini) en PvdA’er Rob Oudkerk (hij zou Fortuyn hebben vergeleken met Mussert). Verder 

werden de columnist en tv-maker Marcel van Dam (Vara en de Volkskrant), journalist Matty 

Verkamman (Trouw, hij omschreef Fortuyn als een man met de intelligentie van Hitler en de charme 

van Heinrich Himmler), journalist Peter Storm (De Socialist, hij noemde Fortuyn een fascistisch 

kopstuk), de hele redactie van NRC Handelsblad (stelde in een hoofdredactioneel commentaar dat 

Fortuyn als minister-president de dodenherdenking op 4 mei nooit kon bijwonen) en een aantal 

personen dat verantwoordelijk is voor websites aangeklaagd. Spong overweegt nog om naar het 

Europese Hof te stappen zo zei hij op Radio 3FM. 

Over de eerdere beslissing van het OM om deze ‘linkse’ haatzaaiers niet te vervologen in 2002:

Het OM gaat geen van de politici en journalisten vervolgen die het advocatenduo Spong en 

Hammerstein had aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat tegen Pim Fortuyn. Volgens het OM 

waren de gewraakte uitspraken van de aangeklaagde politici en journalisten steeds gericht tegen het 

‘politieke gedachtengoed’ van Fortuyn. Het ingeroepen wetsartikel (137d WvSr) moet evenwel 

groepen van personen beschermen tegen haat op grond van ras, geloof of levensovertuiging. Spong 

en Hammerstein willen nog deze week een artikel 12-procedure beginnen. Ze zullen het gerechtshof 

vragen het OM te gelasten alsnog strafvervolging in te stellen.
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1.  rabarberke 

22 Jan 2009 om 08:24 

“Volgens het OM waren de gewraakte uitspraken van de aangeklaagde politici en journalisten steeds gericht 
tegen het ‘politieke gedachtengoed’ van Fortuyn. Het ingeroepen wetsartikel (137d WvSr) moet evenwel 
groepen van personen beschermen tegen haat op grond van ras, geloof of levensovertuiging”

Wilders mag daarom wel de islam aanvallen, maar niet de moslims. Hij mag wel de koran aanvallen, maar niet 
de mensen die er in geloven. Hij mag ook Allah en Mohammed aanvallen, maar niet de mensen die er in 
geloven.

En als alle moslims zich beledigd zouden voelen door een aanval op de Koran, dan kunnen we ook vast stellen 
dat alle Fortuynaanhangers zich beledigd voelen door een aanval op Fortuyn. Of heeft het hof cijfers waaruit 
anders zou blijken?

Wilders wordt er in gefortuind door die rat van een Spong, die dit hele zaakje in scene heeft gezet. 

Laat een ieder die de vrijheid van meningsuiting serieus neemt, de koran, mohammed en allah beledigen en de 
moslims met rust laten. Je kunt immers onmogelijk straf krijgen voor het beledigen van een boek, een dode 
profeet of een opperwezen dat niet zou kunnen getuigen beledigd te zijn als hij/zij/het daarom gevraagd zou 
worden.

Dat het beledigen van bovengenoemde entiteiten ook kwetsend of beledigend voor de moslims zou kunnen zijn 
is lullig, maar niet strafbaar.

En de koran behoort net als zoveel andere proza die oproept tot geweld, intolerantie etc. gewoon tot een lijst 
dogmatische en polariserende rommel die prima met elkaar vergeleken mag worden. Het moet godverdomme 
niet gekker worden.

2.  peter siebelt 

22 Jan 2009 om 11:25 

Zolang niet-links niks leert van de slinkse haatmethoden van de linkse kerk blijft men een gemakkelijke prooi.

De beste verdediging is hun methoden en taktieken omdraaien maar dan moet je wel weten hoe de linkse vork 
in de steel steekt.

3.  Verbeet 

22 Jan 2009 om 11:48 

Wellicht heeft Geenstijl zich losgerukt van de greep van de Joris Demmink tentakels. Er staat daar dins 
gisteravond het volgende commentaar van iemand:

Gaat PowNet ook het onderwerp Joris Demmink aansnijden? Je weet wel, de SG van het ministerie van justitie 
die volgens Micha Kat e.a. kinderen misbruikt en daardoor chantabel is, en daardoor de hele pers, de regering, 
de politiek inclusief eerste en tweede kamer in zijn greep zou hebben? Zelfs het koningshuis zou in deze affaire 
betrokken zijn. 
Dat lijkt me nou net een mooie binnenkomer voor een omroep als PowNed, waar ik overigens inmiddels al lid 
van ben geworden. 
Klagmerot | 21-01-09 | 21:05

4.  groot 

22 Jan 2009 om 12:27 

Trivia:

Ook klokkenluideronline.nl wordt onze “Wikipedia Arbitragecommissie” in de rechtse hoek gezet. 

-Rechtsgetinte site 
-Fortuynistische stroming 
-Doorgeschoten “vrijheid van meningsuiting” 
-Alles moet hier maar gezegd kunnen worden 
-Privicy telt hier niet 
-Mischa Kat is Muckraker-achtige journalist 
-Amateuristische aanhang bezondigt zich aan cyberpesten 

Onze “Wikipedia Arbitragecommissie” pleit voor verdergaande registratie.

Waarvan akte.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg#Open_oproep_aan_CaAl

5.  janick 

22 Jan 2009 om 12:51 

Het meest idiote is dat masseur Felix Kersten als patienten had, Koningin Wilhelmina, prins Hendrik, maar ook 
Heinrich Himmler, zie “Het Kerstenspiel”, uitgekomen is 2006, http://www.verzet.org/content/view/1097/69/. 
Wie heeft het boekje geredigeerd? Wel de dochter van Bram Polak, Clairy Polak, presentatrice van NOVA. Zowel 
voor als na WOII kreeg deze Felix hoge koninklijke kutonderscheidingen. Felix werd zelfs als kandidaat 
voorgedragen voor de Nobelprijs voor het redden van de Nederlandse bevolking. Wel zonder Joden, die had die 
bevolking helpen uitroeien door uitmuntend het transport van de Joden te verzorgen. Deze bevolking werd door 
Himmler daarvoor zeer geprezen. 
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Zij had het veel beter gedaan dan de Duitse bevolking. 
Rauter was zeer trots op zijn Nederlandse politie. Zonder haar hulp was dat smerige akkevietje zeker niet 
gelukt. Dat waren 107.000 maal fl 7,50. Kassa. En nu maar janken over Anne Frank. Trouwens, zij kwam in 
Theresienstad terecht. Krokodillen tranen zijn het. 
He, nu draai ik weer door in mijn boosheid. 

Waarom houdt mevrouw Polak haar mond daarover? Waarom Clairy, waarom Clairy, asjeblieft, laat het me 
weten?

Op de schroothopen met dit schimmige of schimmelende koninkrijk. 
Laat het ergens anders wegrotten.

Leve de republiek, leve het jurysysteem. 
Dat is ook waarom in Nederland nooit een jurysysteem komt. JD zal dan de eerste zijn die ter verantwoording 
zal worden geroepen.

6.  Juriste 

22 Jan 2009 om 13:41 

@Groot: Die diskwalifcaties lijken mij te zijn geschreven door de Volkskrantredactie. 

Voorbeeld van het maatschappelijke nut van klokkenluiders:

Gisteravond was bij Pauw en Witteman een ex-voorzitter van de Raad van Bestuur van een Twents ziekenhuis 
op bezoek, die kwam uitleggen dat hij een verslaafde neuroloog, die 80 patienten letselschade had toegebracht 
met doorbetaling van salaris had ontslagen, maar niet had aangeklaagd bij de tuchtrechter of Inspectie en geen 
strafrechtelijke aangifte had gedaan omdat het zo zwaar zou zijn voor de neuroloog, die 20 jaar had gewerkt bij 
het ziekenhuis. De betreffende neuroloog zette zijn praktijk voort in Duitsland en dankzij 
onderzoeksjournalisten kwam dit schandaal uit. 
Volgens mij was de ex-voorzitter van de Raad van Bestuur verplicht om een melding te maken bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg bij een dergelijke misstand. Geen van de personeelsleden van het ziekenhuis bleek 
genoeg betrokken bij de patienten om als klokkenluider te willen fungeren (allen weigerden iets op papier te 
zetten), terwijl dit achteraf gezien veel schade had kunnen voorkomen, gelet op de honderden aanmeldingen 
van slachtoffers van deze neuroloog.

7.  Frank Black 

22 Jan 2009 om 14:20 

Europese topambtenaren adviseren hardere aanpak misdaad 

Door onze redacteur ROB SCHOOF 
DEN HAAG, 14 APRIL 1997. De Europese Unie moet zichzelf beter teweerstellen tegen de internationale 
georganiseerde misdaad. De lidstaten reageren te langzaam op grootschalige criminele activiteiten. Ze lopen ,,
bijna altijd een stap achter”. 

Dit schrijft de ‘High Level Group’, een groep van Europese topambtenaren van Justitie, in een Actieplan tegen 
de georganiseerde misdaad. De groep, onder leiding van de Nederlandse directeur-generaal van Justitie J. 
Demmink, doet dertig aanbevelingen voor een efficiëntere criminaliteitsbestrijding. Het document moet in juni, 
tijdens de EU-top in Amsterdam, worden aangenomen. 
— 
De topambtenaren vinden dat moet worden onderzocht in hoeverre de wetgeving in de EU-lidstaten kan worden 
geharmoniseerd, zodat de misdaad op min of meer vergelijkbare wijze wordt aangepakt. Tot dusverre voelden 
de EU-landen daar weinig voor. Maar, zo stellen de ambtenaren, ,,fraude en corruptie nemen zeer ernstige 
proporties aan”. 
— 
Zij willen dat de georganiseerde misdaad minder kans krijgt in de ‘bovenwereld’. Personen die connecties 
hebben met de georganiseerde misdaad, moeten worden uitgesloten van aanbestedingsprocedures voor 
publieke werken. Voor ,,kwetsbare beroepsgroepen” als de advocatuur, het notariaat en de accountancy 
moeten in alle landen gedragscodes komen om de misdaad buiten de deur te houden. De fraudebestendigheid 
van het gewone en het elektronische betalingsverkeer moet worden verbeterd. ,,Technologische innovaties als 
Internet en elektronisch bankieren blijken een zeer comfortabel transportmiddel voor het plegen van 
criminaliteit en het witwassen van crimineel geld”, aldus het rapport van de justitietop. 

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/04/14/Vp/01.html

8.  groot 

22 Jan 2009 om 14:23 

@ Juriste

Het algemene patroon is helemaal compleet ook nog genoemd wordt dat: 

1. Er in zulke gevallen een oekaze wordt uitgevaardigd. Publiek geheim dat er in zulke gevallen letterlijk over 
lijken kan worden gegaan. Jammer dat Tess hier niet meer meedoet, anders had zij zeer wel de gevolgen van 
ongehoorzaamheid geschetst.

http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4372383/Artsen-moesten-van-MSTdirectie-zwijgen-over-affaire-Jansen-
Steur.ece

2. Voormalige tegenstanders worden omgekocht om een plotselinge ommezwaai te maken van 180 graden.

http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4384977/MST-kocht-zwijgen-van-patient.ece

3. Als de verkrachting van degenen die aan jou zijn toevertrouwd publiek wordt, ga je als verkrachter het 
hardst om normen en waarden schreeuwen. 

http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4384999/MSTbestuur-wil-onderste-steen-boven.ece
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Conclusie: Er wordt wat afgeschreeuwd op Normen- en Waarden- gebied.

9.  Frank Black 

22 Jan 2009 om 14:23 

Aperto il vertice di sicurezza 
sulla questione curda

Il governo di Ankara si è dichiarato disponibile a assicurare ogni cooperazione con l’Italia e gli altri Paesi europei 
per fermare l’ondata migratoria e combattere il crimine organizzato che la controlla ma, attraverso i delegati 
giunti a Roma, sottolineerà che la Turchia non è disponibile a un negoziato diretto con l’Unione Europea, con la 
quale ha interrotto il “dialogo politico”. Alla vigilia del vertice di sicurezza, le autorità turche avevano fatto la 
loro proposta: riprendere i profughi curdi, assicurando l’impunità ai clandestini purché rispediti indietro 
dall’Italia entro 48 ore dallo sbarco. Un’apertura quindi e una disponibilità diplomatica da parte della 
delegazione turca, mirata a prevenire l’immigrazione illegale ma tenendo bene a mente i risultati del vertice di 
Lussemburgo, ribadendo quindi la “decisione secondo cui non ci sarà cooperazione e dialogo con l’Ue prima che 
l’errore commesso contro la Turchia non sia corretto”.

La posizione turca sarà sostenuta al vertice in corso, iniziato verso le nove presso la palazzina Trevi, dal capo 
della polizia Necati Bilican, che partecipa insieme al suo collega greco Athanasios Vasilopulos, francese Claude 
Gueant, al responsabile federale per i controlli di frontiera della Germania Ruediger Kass, al direttore generale 
degli Affari stranieri dell’Austria Manfred Matzka, al direttore della cellula “Tratta degli esseri umani” del Belgio 
John Allaert, al direttore generale degli Affari internazinoali e stranieri dell’Olanda Joes Demmink. In qualità di 
osservatore interviene anche, in rappresentanza della Gran Bretagna, attuale presidente dell’Unione Europea, il 
primo segretario dell’ambasciata inglese in Italia Waterwhorth.

http://www.repubblica.it/www1/fatti/curdi/8gen/8gen.html

10.  E-bee 

22 Jan 2009 om 14:27 

Men is zo ontzettend afgestompt in dit land dat een criminele ex-voorzitter van de Raad van Bestuur van een 
ziekenhuis, een lucratief baantje voor onbekwamen gezien de salarissen, in een programma op tv, vrijelijk mag 
komen getuigen over zijn medeplichtigheid aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel,door een 
incompetente verslaafde collega, die hij nadien nog de hand boven het hoofd hield ten laste van hun 
slachtoffers terwijl de pleger elders ongehinderd zijn werk kon voortzetten en werd doorbetaald. Medeplichtig 
ook omdat hij het leed van de slachtoffers hierdoor verergerde en nog empathy blijft oproepen voor de dader 
van hun misdrijven. 
Voor een bedreiging laat de politie iemand al aanhouden en een nachtje opsluiten maar zij lopen nog vrijelijk 
rond.

11.  Frank Black 

22 Jan 2009 om 14:28 

2000

De advocaat G. Spong, die de Surinaamse regering adviseert, zegt dat hij aanstaande vrijdag op het 
Nederlandse ministerie van Justitie in overleg met de justitiële topambtenaar J. Demmink de personele en 
materiële verlangens van Suriname zal bespreken.

De regering-Venetiaan wil onder andere onderzoeken waar een groot deel van de goudvoorraad van de centrale 
bank is gebleven. Ook wil men meer duidelijkheid over de financiële gang van zaken bij de bouw van twee 
grote bruggen, uitgevoerd door Ballast Nedam. 

http://www.nrc.nl/W2/Lab/HAL15/001122a.html

12.  Frank Black 

22 Jan 2009 om 14:39 

Doordat de staatssecretaris van Financiën ten aanzien van mijn bedrijf Trading Advice (spreek uit Treeding 
Edvijs), beleggingsadviezen en vermogensbeheer, in de periode 1995 - 1997 meerdere keren de wettelijke 
voorschriften op grove en onbegrijpelijke wijze schond en geschonden hield, draaide de staatsecretaris mijn 
bedrijf in die periode figuurlijk de nek om. Ik heb de staatssecretaris van Financiën een schikking van 60 
miljoen euro voorgesteld voor de door mij geleden schade, welk voorstel staatssecretaris van Financiën Joop 
Wijn op 7 maart 2005 heeft afgewezen. De staatssecretaris van Financiën (destijds Willem Vermeend) heeft mij 
in de genoemde twee jaar, door zijn onrechtmatig handelen, het werken met mijn bedrijf Trading Advice 
feitelijk onmogelijk gemaakt. Daarnaast heeft deze staatssecretaris de Tweede Kamer der Staten Generaal en 
de Nationale Ombudsman bewust misleid inzake de feitelijkheden van mijn bedrijf. Ook staatssecretaris Joop 
Wijn heeft geweigerd om een strafrechterlijk onderzoek naar gepleegde misdrijven in te laten stellen.

De staatsecretaris onthield mij bij zijn onrechtmatig handelen de wettelijke bescherming van relevante wetten 
en van bestendig beleid. Per brief van 3 januari 2001 heb ik u, Majesteit, over dit bedrog (alarmerend) 
geïnformeerd, en heb ik u te hulp geroepen, waarop u snel reageerde en de staatssecretaris van Financiën al op 
19 januari 2001 schriftelijk opdracht gaf, om mijn brief aan u voor u te beantwoorden.

Majesteit, uw antwoord aan mij (geformuleerd door Wouter Bos en Gerrit Zalm) mag een regelrecht drama 
genoemd worden. Hoewel de staatssecretaris van Financiën al twee door hem gemaakte zeer belangrijke fouten 
had toegegeven, en terwijl er ook nog twee andere zeer belangrijke gemaakte fouten, met kans op succes, 
onverdedigbare zijn, liet u mij weten, dat er ten aanzien van mijn bedrijf juist geen fouten waren gemaakt. 
Maar de fouten zijn daadwerkelijk wel door de bewindsman gemaakt, twee ervan zijn zelfs door de 
staatssecretaris van Financiën al schriftelijk toegeven, en toch deelde u mij, tegen de feitelijkheden in, mede, 
dat er geen fouten zijn gemaakt. 

Dat kan dus niet, gelijktijdig dezelfde gemaakte fouten toegeven en ontkennen. Over de derde zeer belangrijke 
gemaakte fout, schending van nationale en supranationale wetgeving (schending van de Zesde richtlijn) zweeg 
u, Majesteit, ten onrechte in alle talen. In feite tracht u het zelfs als legitiem te verkopen, dat uw regering zou 
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hebben mogen en hebben kunnen beslissen, dat er voor mijn dienstverlenend bedrijf Trading Advice als enige 
bedrijf in Europa wel een ondernemerschap voor de inkomstenbelasting bestond, maar gelijktijdig geen 
ondernemerschap voor de omzetbelasting. Terwijl dit ondernemerschap nota bene eerst wel, conform de regels, 
onderdeel was van mijn onderneming. Maar u hebt wel gedaan, wat u niet mocht doen. Ook met dit niet juiste 
fiscaal technische standpunt kunt u onmogelijk gelijk hebben. U hebt met uw regering in een geharmoniseerd 
Europees belastingrecht voor mijn bedrijf wel een uitzonderlijke illegale situatie gecreëerd, maar dat mocht u 
helemaal niet. Deze bevoegdheid hebt u met uw Nederlandse regering eenvoudigweg niet. Maar het is wel 
gebeurd. U en uw bewindslieden hebben dit niet juiste standpunt niet kunnen innemen zonder de wettelijke 
voorschriften te negeren. U hebt de wet geschonden. U weet dat, en u moest het weten. 

Enkele bekende namen bij justitie die liegen en bedriegen, en die volop op de rem staan om ervoor te zorgen, 
dat mijn conflict met de overheid perse niet in onderzoek wordt genomen, zijn naast de reeds genoemde super 
PG Joan De Wijkerslooth, de Secretaris-Generaal bij Justitie Joris Demmink, de plaatsvervangend Secretaris-
Generaal bij Justitie Leonard Kok, en de Directeur-generaal rechtshandhaving bij Justitie Stan Dessens. Bij deze 
namen hoort natuurlijk ook Piet Hein Donner de minister van Justitie in eigen persoon. Een minister die 
minimaal zijn club niet onder controle heeft, maar die wel de volle verantwoordelijkheid draagt. De genoemde 
personen handelen steevast tegen alle bestendige rechtregels in. En dienaren die weigeren in te grijpen moeten 
ontslagen en vervolgd worden. Zo steekt onze rechtstaat toch in elkaar? Maar wie gaat dat doen? Dat in 
moeilijke situaties rechtregels willekeurig overboord gegooid worden, zegt veel over de kwaliteit van ons 
rechtssysteem. Van de namen van in strijd met de wettelijk voorschriften handelende officieren van Justitie 
noem ik hier ook de naam van Hoofd Advocaat-Generaal mr. M.A.A. Van Capelle bij het Haagse Hof. Van 
Capelle staat in bredere kring bekend als een rasechte en beruchte bedrieger en leugenaar. We kunnen hem 
publiekelijk vooral kennen uit zijn periode van voor en in Groningen, en van de gecontroleerde invoer van drugs 
door de overheid (IRT-zaak). Wanneer de stelling, dat je voor een gewenste controle op belangrijke 
sleutelposities het best chanteerbare mensen kunt neerzetten, opgeld doet, dan geldt dat zeker ook voor deze 
brekebeen. Hoewel het zijn taak is, heeft deze man ook in mijn zaak aan waarheidsvinding niets bijgedragen. 
Dat is gemakkelijk Majesteit zo’n trouwe loyale helper(s).

Bij de Raad van State (de hoogste bestuurrechter in Nederland) trof ik in een geschil met de staatssecretaris 
van Financiën in een WOB procedure als zittingvoorzitter de oud bewindsman Ernst Hirsch Ballin aan. Deze 
voorzitter zette bij zijn uitspraak duidelijk zijn beide petten op. Eén als rechter in het onderhavige geschil en 
één als adviseur van de Nederlandse regering. Hoewel hij mijn redenatie goed keurde (en hij mij mijn gelijk en 
het door mij gevraagde document had moeten geven), wist hij toch met een niet toegestaan trucje te 
bewerkstelligen, dat de staatssecretaris mij een door mij gevraagd document (dat kennelijk voor de 
staatssecretaris bezwarend was) niet openbaar behoefde te maken.

In welke mate is het mis in Nederland wanneer Hare Majesteit koningin Beatrix der Nederlanden en haar 
bewindslieden tenminste al één van haar burgers (maar in wezen kennelijk toch ook alle gewone burgers) niet 
alleen niet de bescherming van de wet kunnen en willen garanderen, maar dat zij daarbij ook nog bereid waren 
daarvoor daadwerkelijk misdrijven te plegen? Een volstrekt onschuldige landgenoot blijft door u en de 
Nederlandse regering vernederd en gemarteld worden, en uw misdadigers (die net als u een grote 
voorbeeldfunctie hebben) worden door u bovendien ook nog beloond door hen, via uw koninklijke doofpot, uit 
de wind te houden. Gaat u dit (laten) rechttrekken Majesteit? Of zult u (ook) na deze publicatie uw grote leugen 
aan mij en aan de Nederlandse bevolking blijven handhaven. Waarom schendt u (ook) het gelijkheidsbeginsel 
door mij de bescherming van de wet te onthouden? Blijft u, als doctoranda in de rechtswetenschappen, het 
recht bewust vertrappen? 

http://sambroersma.nl/

13.  E-bee 

22 Jan 2009 om 14:53 

@Janick.

“Ën nu maar janken over Anne Frank” 
Helder en verhelderend stuk. Zo is het, de NL politie heeft zich zeer ijverig betoond de nazi bezetter van dienst 
te zijn met het afvoeren van de Joden evenals de bestuurlijke elite, en de net als nu apathische bevolking. Kan 
het niet nalaten het op te merken, maar na 5 dagen gaf men zich al over hier. Na de oorlog bleken er meer 
verzetsstrijders dan bezetters te zijn geweest en die konden hun nazi held blijven Benno eren die inmiddels zijn 
geperverteerde occulte naziclubje in de regering van de VS had weten te nestelen en de CIA oprichtte met 
50.000 SS spionnen, met kennis van de Russen. En vervolgens dankzij hun de Bilderberg kon oprichten. Nazi,s 
zijn net als kakkerlakken, zodra je het licht aandoet schieten ze weg. Ze zijn nooit verslagen en nooit 
weggeweest. Sterker, de NL politiek is er van doordrenkt.

14.  E-bee 

22 Jan 2009 om 15:08 

Het artikel van Frank Black hierboven beschouw ik als de uitkomsten van een fascistisch systeem. In deze tijd 
zal iedereen de resultaten van zijn leven lang werken worden afgenomen en worden beroofd door de elitaire 
fascistische bestuurders en u zal geen recht kennen want de sleutelposties zijn bezet door fascisten die 
onderzoeken tegen zichzelf traineren en niet behandelen. Ik wens allen die nog geloven in het bereiken van uw 
al dan niet materiele doelen veel succes. Ik zal niet nalaten dat proces in mijn comments te becommentarieren 
want men is ingeslapen. Men houdt dit zelf in stand en komt hier getuigen vam zijn vruchteloze geloof in de 
illusionaire democratie die geleid wordt door moreel gestoorden en clowns die hun eigen zakken hebben lopen 
vullen nu iedereen voor de afgrond staat.

15.  Juriste 

22 Jan 2009 om 15:25 

Een deel van de tekst onder de link van Groot: “Talrijke patiënten leefden jaren in de veronderstelling dat zij 
leden aan Alzheimer, Parkinson of MS en slikten daarvoor medicijnen. Het is altijd onduidelijk gebleven waarom 
de foute diagnoses zijn gesteld. Opzet, financieel gewin, persoonlijke problemen? Er doen tal van geruchten de 
ronde. De artsen van toen bevestigen dat het soms emotionele gesprekken waren met patiënten, maar gaan 
verder nergens op in. De artsen mochten de patiënten vertellen van de onjuiste 
diagnose, maar niet wat er zich achter de schermen heeft gespeeld. Eén van hen: “Wij mogen er gewoon niet 
over spreken. Dat beloofden we de toenmalige directie”.

Het is opmerkelijk dat artsen zich gehouden voelen aan de zwijgplicht opgelegd door de directie. Zij schenden 
massaal hun artseneed en de vraag is of zij wel belang hechten aan de belangen van hun patienten. Dat artsen 
zich zo laten koeioneren door de directie, zal wel te maken hebben met de torenhoge schade die werd 
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veroorzaakt. 
De huisartsen moeten in de gaten hebben gehad dat er foute diagnoses werden gesteld bij hun patienten en de 
vraag is dan wat hun belang daarbij was.

16.  loudon 

22 Jan 2009 om 15:36 

Groate probleme in Olland. 
Waarheid zegge is verboaten. 
Jij krijgen voor waarheid spreken 
figuurlijk nekschot van de rechter.

Foute boel. Net als met pedo Demmincgk, 
laten ze lopen en beschermen ze.

Nou wordt die Wilders aangepakt, dus 
wat het Hof duidelijk aangeeft is feitelijk:

Alle geitenoakers hoeven zich hier niet meer aan te passen aan de Hollanders 
maar de Hollanders moeten zich aanpassen aan de geitenoakers.

En zo gaat het ook al met pedo’s 
Wij moeten ons aanpassen aan pedo’s 
Mooi niet dus. 
Ik niet willen aan zetten tot keel door snijden, 
mag niet. 
Denken mag wel.

17.  groot 

22 Jan 2009 om 16:32 

@Juriste 
22 Jan 2009 om 15:25 

.. en wie de implicaties daarvan kan bevatten mag het zeggen.

18.  rietsuiker 

22 Jan 2009 om 17:05 

´Het ingeroepen wetsartikel (137d WvSr) moet evenwel groepen van personen beschermen tegen haat op 
grond van ras, geloof of levensovertuiging.´

Waarom is het niet toegestaan om een geloof te haten. Het lijkt mij dat haat een emotie is die kan passen bij 
een vrije mening over wat dan ook. Veel muselmannen geven blijk van het feit dat ze de westerse maatschappij 
haten. Laat ze dat maar lekker haten.

19.  Michi 
22 Jan 2009 om 18:00 

Tja. Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot en Kim Jung Il waren ook socialisten. Socialisme = staatisme = fascisme.

Ik waardeer goede bedoelingen in een mens enorm. Maar als die goede bedoelingen keer op keer falen in een 
ruimere context overal in de wereld, dan wordt het toch wel eens tijd om kritisch te gaan kijken naar je 
ideologie. Het staatisme van de laatste 1000 jaar heeft gefaald. Het wordt tijd dat een nieuwe ideologie die de 
staat als begrip wil afschaffen. De staat = een monopolie op geweld. En zoals de geschiedenis talloze malen 
bewezen heeft, wordt dat geweld alleen gebruikt als het de staat uitkomt aka tegen de eigen burgers, en nooit 
en te nimmer tegen de criminelen in de staat. Daar zit de valkuil. Wie controleert de controleurs? Gelukkig zijn 
er nog helden als Micha die zich dit op hun hals halen. Maar eigenlijk lijk je wel gek als je nog je nek uitsteekt 
in deze oogkleppen samenleving.

First they came for the Jews, and I didn’t speak up, because I was not a Jew. 
Then they came for the Children, and I didn’t speak up, because I don’t have children. 
Then they came for me, and there was no one left to speak up for me.

Enfin, je snapt het wel..

20.  Nihil Dicens 

22 Jan 2009 om 19:00 

En Ahmed Abutaleb, de nieuwe burgemeester van Rotterdam, zei in een vraaggesprek op de televisie eens: 
“NOOIT MEER AUSCHWITZ”. Dit zei Abutaleb toen Pim Fortuyn het plan opperde om artikel 1 van de Grondwet 
af te schaffen. 

Niet alleen Thom de Graaf, Bas Eenhoorn, de hoerenloper Rob Outkerk, Marcel van Dam, Matty Verkamman, 
Peter Storm en de redactie van het NRC moeten worden vervolgd, maar ook Ahmed Abutaleb.

21.  pedorechter 

22 Jan 2009 om 19:46 

Volgens mijn laatste informatie is Mohammed al 1400 jaar dood en heeft Allah zelfs nooit bestaan. Hiermee 
komt hun procesbelang te vervallen. Punt.
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Zo simpel kan rechtspraak zijn…

22.  E-bee 

22 Jan 2009 om 20:14 

Ahmud Aboutaleb moet ook wat voor zijn riante salaris, heeft nog nooit iets afgemaakt… Politiek gezwets dus 
van een onnozelaar van de occultzionistsche Moslimbroederschap oid. 
www.rense.com/general46/germ.htm en www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=135 
of meer recent: 
www.truthseeker.co.uk/article.asp?ID=10062 
Dat zijn er nog maar 3, inclusief die van de Amerikanen die ons zgn bevrijd hebben van die concntratiekampen 
maar ze zelf oprichtten via hun instrument Adolf… 
Leugens dus om af te leiden van de echte nazi,s.

23.  E-bee 

22 Jan 2009 om 20:20 

www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=10062

24.  rabarberke 

22 Jan 2009 om 20:32 

E-bee jij bent veel te wakker.

25.  E-bee 

22 Jan 2009 om 22:39 

Ik heb alleen wat ervaringen opgedaan met criminele organisaties gedurende de afgelopen 11 jaar, op twee 
stadsdelen, bij beveiligingsbedrijven en bij de politie. Ik werkte voor een stadsdeel waar in 2001 een vrouw 
werd vermoord door een TBS,er, Andre van der W., waarvoor was gewaarschuwd en die daar nogmaals zijn 
gang mocht gaan met dodelijke afloop, en waar ik met een hoofdtuinman optrok die mij ongevraagd zijn 
belevenissen in derde wereldlanden stond te vertellen en nu op een schooltuin werkt. Het sectiehoofd en de 
opzichter die me waarschuwden voor de bedrijfscultuur werden er zelf uitgewerkt. Ik heb toen mijn lopende 
opleiding nog afgemaakt, werd tegen mijn zin, zonder solliciteren(.) en bij aanstelling door het stadsdeel, nog 
hoofdtuinman ook maar toen ik een voorman kreeg die sinds de lagere school geen opleiding meer had 
afgemaakt en van de groenbeheerder een kopie van een vervalst Wellant hoveniersdiploma kreeg verstrekt om 
op die functie te kunnen solliciteren, tegen de ARA bepalingen in, ben ik maar vertrokken. Ik ben toen voor een 
beveiligingsbedrijf gaan werken. Later toen ik daar werkte vernam ik nog, en ook door acties van het corrupte 
hoofd P&O, dat een ex vriendinnetje via een relatie op de afdeling P&O bij dit stadsdeel, mij stond zwart te 
maken achter mijn rug om, die ik beschouw ik als stalker, en dat dit werd overgenomen door het stadsdeel 
waar ik voor werkte. Want daar gebeurde ook van alles, de toezichthouders stonden te strippokeren, de politie 
stond op kontjes in te zoomen en blonk uit door incompetentie en vormden daardoor juist regelmatig een 
gevaar voor de openbare ruimte, de hulpofficier van justitie ging over de tong inzake priveactiviteiten in het 
plaatselijke park, de corrupte buurtregisseur tegen wie ik klachten indiende pleegde lokaalvredebreuk in onze 
bedrijfsruimte, etc. Het voor Zeeburg werkende beveiligingsbedrijf in Oost, een stichting, stond zwart 
beveiligingsprojecten uit voeren met strafbladhouders, niemand had een beveiligingsdiploma van de leiding, er 
was geen vergunning en men lichtte het personeel op. Na afloop van dat 26 maandencontract ben ik voor de 
straatcoaches gaan werken van To Serve and Protect beveiliging. Voor de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam 
van Job Cohen. SAOA. Die de afgelopen 2 jaar iets van 15.000 euro subsidie werd verstrekt en waarvan 60 
straatcoches alleen rondjes rijden en de rest naar salarissen gaat. Daar lichtten ze ook iedereen op behalve de 
kliek rond de Surinaamse strafbladhouder eigenaar en vervalsten de loonstroken. Een fraude die wordt afgedekt 
door de gemeentelijke instanties en door inspanning van Cohen zelf. Dus doen ze erg hun best mij achter mijn 
rug om zwart te maken niettegenstaande ik in 4 jaar al een keer of 6 een bewijs van goed gedrag heb 
aangevraagd, waarvan de laatste enige weken geleden. Aangiftes weigeren ze op te nemen want dan valt de 
hele corrupte gemeente en politie door de mand. Dan kan ik wel zeggen dat Job Cohen corrupt is tot op het bot. 
En anders hoor ik het wel, want er is nog veel meer. De knokploeg, kuch, van het corrupte To Serve And 
Protect komt zijn betalingsverplichtingen nog steeds niet na.

26.  E-bee 

22 Jan 2009 om 22:49 

Herstel: SAOA. Had moeten zijn: Die de afgelopen 2 jaar iets van 15.000.000 euro subsidie werd verstrekt 
waarvan 60 straatcoches alleen rondjes rijden en de rest naar salarissen gaat

27.  Bart Bemelmans 

23 Jan 2009 om 10:05 

Fijn dat Frank weer een compleet Italiaans stuk hier neer kwakt. Durf te wedden dat hij het zelf niet eens kan 
lezen.

28.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 12:53 

Re: Bart Bemelmans, 23 Jan 2009 om 10:05 

Ik kan ook niet veel Italiaans lezen, maar ik krijg de indruk dat het gaat over een of ander EU-overleg, ook in 
verband met Turkije, waarin toevallig Demmink Nederland vertegenwoordige. Hoogstwaarschijnlijk totaal 
irrelevant voor de kwestie waar het om gaat.

In dit geval (of altijd?) zit Frank Black volgens mij lukraak te googlen op de naam Demmink, en vrijwel alles 
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wat hij vindt, plempt hij hier op de site, zonder enig commentaar, toelichting of redenering.

Zinloze verspilling.

29.  Wim Heitinga 

23 Jan 2009 om 13:23 

@ Ruud Harmsen 23 Jan 2009 om 12:53 

Frank Black heeft het hier in ieder geval nog over Joris Demmink! 
Dit in tegenstelling tot sommige anderen die het maar niet kunnen nalaten hier hun anti-semitisch vuil te 
plempen. 
Laten wij ook niet vergeten dat we dankzij Frank Black hier de beschikking hebben gekregen over het ‘verloren’ 
NOS Journaal en vele andere informatieve posten van zijn hand.

30.  Michi 
23 Jan 2009 om 19:06 

anti-semitisch vuil te plempen?

Wanneer is iets anti-semitisch? Als je een politieke groep Joden bekritiseerd? Mogen alleen Joden andere Joden 
bekritiseren?

Ik begin een hard hoofd te krijgen van iedereen die de woorden anti-semiet te pas en te onpas rond slingeren.

Trouwens gaat dit artikel over linkse en rechtse politiek en niet specifiek over Demmink.

31.  E-bee 

23 Jan 2009 om 20:25 

Hier wat toelichting op antisemitisme en zionisme alsook zionazi,s. Zou haast denken dat wat blogfitties hier 
niet willen dat anderen hier hun licht opsteken, omdat ze zelf in het duistere tasten. Typisch hun werkwijze. 
Beschuldigen van vuil plempen maar intussen… 
http://pakalert.wordpress.com/2009/01/16/trend-alert-israel-war-to-ignite-ww3/ 
En intussen maar janken over Anne Frank en anderen antisemiet noemen want dan vallen ze niet op…zucht.

32.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 20:03 

E-bee, 23 Jan 2009 om 20:25 
=== 
Zou haast denken dat wat blogfitties hier niet willen dat anderen hier hun licht opsteken, omdat ze zelf in het 
duistere tasten. 
/===

Wat zijn blogfitties nou weer? Google kent dat woord ook niet. Gezocht op blogfitties, blog fitty, blogfittie, enz. 
maar niets gevonden.

=== 
Typisch hun werkwijze. Beschuldigen van vuil plempen maar intussen… 
/=== 
Dwaas.

33.  E-bee 

24 Jan 2009 om 21:11 

RuudHarmsen: Wat is MSM?

——————————–

MiereninSeMinator?

——————————————-

Voor een naar zeggen beroepsmatige vertaler, was dat een vraag die vragen opriep…

Erik B.

34.  groot 

25 Jan 2009 om 13:06 

@Juriste 22 Jan 2009 om 15:25 

Nog een human interest-story over wat een zwijgcontract en omkoopgeld met een mens kan doen 

http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4397079/Mijn-leven-begint-opnieuw.ece
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« Haider: laatste interview, laatste woorden Gelijkschakeling media: het slotoffensief »

In geprek met Sjuul Paradijs (1)
Gepubliceerd door Micha Kat 14 oktober, 2008 in Algemeen. 

paradijspraten.jpeg Vanochtend kreeg uw webmaster Sjuul Paradijs aan de telefoon, de nieuwe 

hoofdredacteur van de grootste krant van Nederland en als zodanig een van 

de machtigste media-mensen van ons land. Best bijzonder voor uw webmaster, want toen hij nog ‘in 

dienst was‘ van Wakker Nederland kreeg hij Sjuul ondanks herhaalde en verwoede pogingen nooit te 

spreken. Hij ’stapte juist uit de auto’.  Toen uw webmaster hem belde lag zijn Telegraaf-perskaart 

nog voor hem op zijn bureau met daarop de tekst: the editor of De Telegraaf newspapers in 

Amsterdam certifies that holder of this card is a responsible member of it’s staff and welcomes any 

help authorities might give him/her in the accomplishment of his/her duties. Maar Paradijs was weinig 

behulpzaam. Webmaster: “Dag meneer Paradijs, ik wil u wat vragen stellen naar aanleiding van een 

serie artikelen die ik over u aan het maken ben. Komt het gelegen?” Paradijs: “Ik stap juist uit mijn 

auto. Ik krijg wel eens wat van u onder ogen. Ik vraag me dan af: vanwaar die belangstelling voor 

mij?” Webmaster: “Nou, u bent toch een van de machtigste mensen qua media van Nederland.” 

Paradijs: “U schrijft alleen maar leugens. Mag ik u een welgemeende raad geven, echt zonder kwaad 

in de zin? Ga ergens hulp zoeken. Bij een psychiater.” 

 
Webmaster: “Ja, dat wil ik best doen. Weet u een goede psychiater?” Paradijs: “Nee, dat niet” 

Webmaster: “Maar voor ik hulp zoek wil ik u eerst wat concrete vragen stellen. Heeft u rechten 

gestudeerd in Leiden?” Paradijs: “Dat is toch helemaal geen geheim? Maar waarom wilt u het dan 

weten?” Webmaster: “Zeg het dan gewoon. Ik vraag alleen maar wat en waar u gestudeerd heeft… 

als u dat niet weet, weet ik weer niet wie van ons beiden een psychiater nodig heeft.” Paradijs: “Ik 

heb rechten gestudeerd. In Amsterdam, aan de VU.” Webmaster: “En bent u getrouwd? Heeft u 

kinderen?” Paradijs: “Bent u nu helemaal gek geworden? Waarom zou ik u dat allemaal vertellen?” 

Webmaster: “Nou, De Telegraaf schrijft zelf toch voortdurend over prive-zaken van mensen en dan 

met name over relaties en….. ” Maar Paradijs had de verbinding reeds ‘eenzijdig verbroken’. Wordt 

vervolgd.

Lees hier de inleidende delen EEN en TWEE van de Paradijs-serie op klokkenluideronline

5 Reacties op “In geprek met Sjuul Paradijs (1)”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

14 Okt 2008 om 10:24 

Zwak om iemand gelijk te beledigen omdat ie aan kritische onderzoeksjournalistiek doet. Dan heb je dus hulp 
nodig volgens de hoofdredacteur van de Televaag. 
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In geprek met Sjuul Paradijs (1) at Klokkenluideronline

Maar jammer dat je hem niet hebt gevraagd of hij lid is van societeit de Witte, dat moet haast wel. En van 
welke geheime netwerken hij nog meer lid is.

2.  RuudHarmsen 

14 Okt 2008 om 11:56 

=== 
Telegraaf-perskaart […] responsible member of it’s staff […] 
/=== 
Echt inclusief die spelfout? Geen goed visitekaartje voor de Telegraaf dan.

3.  Rudolf Paul 
14 Okt 2008 om 12:23 

ter verduidelijking (ik was vroeger leraar Engels): het moet zijn ‘member of its staff’ - zonder die apostrof 
(weglatingsteken)dus.

4.  E-bee 

14 Okt 2008 om 19:27 

Als je de berichtgeving in buitenlandse media alleen al rond Jorg Haider van het laatste half jaar neemt dan zie 
je waarom ene Sjuul Paradijs als hoofdredacteur werd aangesteld, heeft namelijk meer verstand van society en 
weet wat zijn broodheren niet willen zien in de kolommen van de meest uitgeslapen krant van Nederland die 
ieder in slaap tracht te sussen.

Verder zou het me een genoegen zijn als dat mierenneuken/miereneuken(?) over spelling elders werd 
voortgezet.

5.  Joha 

14 Okt 2008 om 21:13 

Ben er een poosje tussenuit geweest enne…er valt weer heel wat te lezen hier! Micha, je hebt een hoop 
huiswerk gedaan! Ga zo door!
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« Beleggersdrama: Fortis en de afhaalchinees In Amsterdam: Duisenberg School of Disaster »

Breaking: Fortis-site staat vol met leugens!
Gepubliceerd door Micha Kat 5 oktober, 2008 in Algemeen. 

wouterbos.jpeg In onderstaand artikel over Fortis en Ping An werd erop gewezen dat Fortis (de 

Nederlandse Staat) de belegger op ongekende wijze heeft bedrogen door een 

fake-deal naar de markt te communiceren en de markt meer dan vier maanden expliciet in de waan 

te laten dat er 2,15 mrd. Euro uit China zou komen binnenvliegen. Quod non. Maar over bedriegen 

gesproken… de hele website van Fortis staat stampvol met leugens! Werk aan de winkel voor Wouter 

Bos, want op deze manier gaan de claims natuurlijk in de miljarden lopen! Het is overigens 

buitengewoon alarmerend dat Bos in het licht van talrijke, aanhoudende en onomstreden leugens van 

de Fortis-top recent expliciet een lans heeft gebroken voor hun betrouwbaarheid.  Daar gaan we:

Vologens Fortis heeft het concern van kredietbeoordelaar Moody’s een rating A1. De werkelijkheid: 

Fortis heeft een rating C voor de Belgische SA en CC+ voor de Nederlandse NV.  Deze afwaardering 

dateert van 1 september. Op 5 oktober was de afwaardering nog altijd niet doorgevoerd op de site. 

screenhunter_02-oct-05-
1426.gif

Volgens Fortis heeft het concern van kredietbeoordelaar Standard & 

Poor’s een rating A. De werkelijkheid: Fortis heeft een rating A+ . Op 17 juli werd de S&P-rating tot A

+ verlaagd van AA-, maar op 5 oktober staat er nog gewoon op de site: A.

Volgens Fortis heeft het concern van kredietbeoordelaar Fitch een rating AA-.  De werkelijkheid: op 

30 september waardeerde Fitch Ratings Fortis af tot A+. Maar op 5 oktober heeft Fortis volgens 

zichzelf nog altijd een Fitch-rating van AA-.

Volgens Fortis zijn de aandelen opgenomen in de Dow Jones Sustainability Stoxx 50 Index. De 

werkelijkheid: op 17 september werd Fortis uit deze index verwijderd.

6 Reacties op “Breaking: Fortis-site staat vol met 
leugens!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

5 Okt 2008 om 06:02 

Fortis shares are included in the Dow Jones Sustainability STOXX Index, the Dow Jones Sustainability World 
Index and the FTSE4Good, as well as in many other prominent indexes. 
Our strategy

• Strengthen our competitive position by focusing on the customer and optimising cross-selling 
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• Roll out our core competences built in Benelux to new markets 
• Enhance our support functions to increase efficiency and facilitate controlled growth 
• Accelerate growth through smart add-on acquisitions 
• Concentrate on Europe while pursuing selective growth in Asia and North America 
Fortis in figures 
IFRS 2007 2006 

2005

Income (EUR million)

120,457

96,602

90,419

Net profit (EUR million) 
3,994 4,351 

3,941

Earnings per share (EUR) 
2.30 3.38 

3.07

Return on equity (%) 
17.1 22.0 

23.0

Cost / income ratio (%, Banking) 
61.9 61.2 

62.3 
Combined ratio (%, Non-life) 100.0 96.1 

96.0

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Shareholders’ equity (EUR billion) 
33.0 20.6 

18,9

Tier 1 capital ratio (%) 
9.5 7.1 

7.4

Assets under management (EUR billion) 
445 422 

383

Market capitalisation (EUR billion) 
40 43 

35

Headcount /FTEs 
64,973 / 62,010 59,747 / 56,886 57,088 / 54,245

Pie chart: breakdown of employees 
Global rankings

Worldwide ranking

Total assets

19th

Revenues

14th

Profit

88th

Shareholders’ equity

55th

Number of employees

268th 
Source: Fortune Global 500, 21 July 2008 
Long term credit rating
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Fortis SA/NV and Fortis N.V.

Moody’s

A1

Standard & Poor’s

A

Fitch Ratings

AA-

2.  esplanade 

5 Okt 2008 om 11:41 

Ik heb even naar de Moody’s rating gekeken. De informatie die op het screenshot hierboven staat, is NIET 
onjuist. Er zijn een aantal credit ratings en de long term debt en deposits rating werd op 30 september 2008 
verlaagd tot A1. De C / CC rating waarover Micha spreekt gaat over een andere rating. 

Ik ben nu te lui om de rest ook uit te zoeken, maar het zou me niet verbazen als de rest van de informatie die 
Fortis op haar website verschaft ook juist blijkt te zijn.

Kijk op de Debt Investors sectie van de Fortis site, daar staat alles, inclusief pdf’jes van bekendmakingen van 
de credit rating agencies.

3.  E-bee 

5 Okt 2008 om 14:25 

Bos staat nu overal met zijn pan op de frontpagina.s als “redder” van het vehikel Fortis Nl/ABN. Laten we dat 
nog maar even afwachten… Ik blijf er bij dat hij niet weet wat hij doet.

4.  juwita 

6 Okt 2008 om 15:31 

Zo maar enkele LIJKEN DE KAST bij Fortis Nederland.

Aandelenlease: er ligt een claim van circa 400 miljoen euro in verband met de aandelenleaseprducten van 
Fortis dochters Groeivermogen en DEFAM. Totaal circa 130.000 afgesloten leasecontracten waarmee Fortis de 
op twee na grootste partij in aandelenlease was (na Dexia en Aegon).

Woekerpolis-affaire: betreft de voormalige verzekeringsdochters AMEV, Stad Rotterdam en de Amersfoortse en 
nog wat kleiner grut. Fortis is een middelgrote speler in deze affaire, met een totaal marktaandeel van circa 
18% in beleggingspolissen. Claim zou redelijkerwijs circa 3 miljard euro kunnen omvatten. Mogelijk zullen de 
zelfverkozen belangenstichtingen (feitelijk advocatenkantoren) in de woekerpolis-affaire met een veel lagere 
afkoopsom akkoord gaan (inclusief een handsome douceurtje van enkele miljoenen voor de eigen fooienpot van 
deze advocaten/stichtingen !). Zie ook de discussie over dit laatste op het subforum ”Woekerpolis” op de 
website van Tros Radar (www.trosradar.nl)

Andere lijken

5.  juwita 

7 Okt 2008 om 16:41 

Even een correctie op het vorige bericht. De aandelenleaseclaim -zo heb ik begrepen- van 200 tot 300 miljoen 
eurootjes valt buiten het bord van de NL overheid. De dochterinstelling Groeivermogen in Amsterdam Zuidoost 
is namelijk een onderdeel van Fortis Investment. Fortis Investment valt samen met ABN Amro Asset 
Management buiten de deal. Fortis Investment (inclusief ABN Amro Asset Management) is dus op het bord van 
de Belgische overheid en Banque BPN Paribas terecht gekomen. 

Die Belgen zijn toch een beetje de schlemielen in de afwikkeling van een grootste financiele schandalen in ons 
land: de aandelenlease-affaire. Eerst kreeg Dexia van Aegon de Legio Lease/Bank Labouchere ellende in de 
maag gesplitst. En nu de Belgische overheid en BNP de Fortis aandelenlease ellende.

6.  juwita 

7 Okt 2008 om 16:45 

De rechtsstrijd over circa 17000 aandelenleaseproducten van Fortis dochter DEFAM lijkt wel op het bord van de 
Staat der Nederlanden terecht gekomen.

Laat een reactie achter
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« In Amsterdam: Duisenberg School of Disaster Banken-armageddon in de praktijk: casus Icesave »

Joris Demmink ’saved by the bell’?
Gepubliceerd door Micha Kat 7 oktober, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_1.jpg Elk moment kan nu de definitieve beslissing vallen over het lot van onze 

pedofiele justitie-SG Joris Demmink. Waarschijnlijk in de loop van volgende 

week wordt de beslissing van het Amsterdamse gerechtshof bekend inzake het verzoekschrift tot 

vervolging van advocate Adele van der Plas. Hier nog een keer een link naar het feitenoverzicht van 

de Demmink-zaak die voor een belangrijk deel mede door deze site is opgebouwd, met name vanaf 

de ‘Turkse chantage-fase’, zomer 2007. De schuld van Demmink staat vast. Maar wie is er in de 

huidige sfeer van hel en verdoemenis nog geinteresseerd in een kinder-misbruikende topambtenaar? 

Is onze bankrekening niet veel belangrijker? En aldus gaat het er steeds meer op lijken dat Joris 

Demmink ermee weg gaat komen waarbij het niemand meer een zier kan schelen dat hij ermee 

wegkomt. Dat het verschijnsel ‘klassenjustitie’ een geheel nieuwe dimensie ingaat, namelijk die van 

het geven van een carte blanche aan topmensen uit de juristerij en de politiek voor het plegen van 

zeden misdrijven waarvoor een gewone burger tientallen jaren de cel in gaat, daarvan wordt ook 

niemand meer koud of warm in deze hysterische tijden van bail out packages van $700 miljard en 

’staatsgaranties op spaartegoeden’. Demmink kan ongestoord doorgaan met het vernietigen van de 

levens van onschuldige kinderen onder ‘dekking’ van de kredietkrisis. Het is dramatisch zijn lot te 

vergelijken met dat van zijn counterpart uit het bedrijfsleven Maurice Lippens. Waar Demmink onder 

de beschermende paraplu van de politiek gewoon kon blijven doen of zijn neus bloedde, zag Lippens 

die te maken heeft met aandeelhouders… 

zich gedwongen in actie te komen tegen beschuldigingen van sadistische pedofilie en zelfs van moord 

op jonge kinderen. Thans is Lippens van de aardbodem verdwenen, uitgejouwd en uitgekotst zoals 

blijkt uit dit stuk en waarschijnlijk moet hij zelfs voor zijn leven vrezen en/of het land ontvluchten. 

Demmink niet. In het laffe en slaafse Nederland blijft een ieder, op het ministerie, in de Haagse 

horeca, buigen voor dit weerzinwekkende monster dat geen ander lot verdient dan de gebroeders De 

Witt die niet ver van de plekken waar Demmink kleinje jongetjes oppakt door het volk werden 

gelyncht.

2 Reacties op “Joris Demmink ’saved by the bell’?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

7 Okt 2008 om 12:29 

Dat komt hem inderdaad goed uit maar de ‘democratie’ is nog niet opgeschort. Nog niet. 
En die rat van een Verdonk maakte hier ook handig gebruik van om opeens wel toe te geven dat ze lid is 
geweest van de PSP. Natuurlijk geadviseerd door Kay, Kay is in Amerika geweest (en rijdt rond in een 
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gepantserde pooierbak). 
Verdonk is door deze slinkse en berekende actie in achting gedaald en door de mand gevallen. 
Nu Demmink nog.

2.  E-bee 

7 Okt 2008 om 14:23 

De pedograaf is zeer gehaat omdat in Belgie van generatie op generatie kapitaal van AG, de Generale etc. in 
oude families zat. Onder zijn bewind is zomaar 50 miljard verdampt! 
De bescherming die Demmink geniet is indirect afkomstig uit kringen van miljardairs die ter beroving van ons 
allen de boel laten crashen, ook de pensioenfondsen zullen verdampen.
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« Alcohol-leugen Haider doorgeprikt Na Nina’s ‘transferred’ nu Michel’s ‘pressurized’ »

Maakten Wietse en Arjan ook ING kapot?
Gepubliceerd door Micha Kat 17 oktober, 2008 in Algemeen. 

ing.jpeg Het begint er zo langzamerhand toch serieus op te lijken dat Wietse de Jong en Arjan de 

Boode, onze credit crunch heroes, de grootste crooks zijn uit de Nederlandse bancaire 

geschiedenis! Want nu blijkt dat deze halffabrikaten uit de corrupt lawyers factory ook nog eens aan 

de knoppen hebben gezeten bij de zogeheten ‘Alt A’-hypotheken die ING nu de das om lijken te gaan 

doen (koersval van as we speak 26,15%)! De site van hun kantoor Greenberg Traurig (onthoud die 

naam!) noemt deze nieuwe categorie van toxic debt namelijk expliciet bij de opsomming van alle 

asset classes waarmee het heeft lopen kloten en fucken zodat de hele wereld nu zwaar in de shit zit: 

Single-family prime, subprime and Alt-A residential mortgage loans, Commercial and multifamily 

mortgage loans, Auto leases and loan, Credit cards. 

We moeten ons er thans toch echt hard voor gaan maken dat deze twee smerige schoften intelligente 

topadvocaten one way or another  voor de rechter worden gesleept en worden gestraft voor hun 

crypto-criminele zelfverrijking  juridisch hoogwaardige en maatschappelijk belangwekkende 

advieswerkzaamheden!

7 Reacties op “Maakten Wietse en Arjan ook ING 
kapot?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

17 Okt 2008 om 17:56 

Met de huidige staat waarin justitie verkeert lijkt me dat wat lastig…

2.  Micha Kat 

18 Okt 2008 om 04:36 

http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/ing_groep/2221005/__ING_in_rode_cijfers_door_crisis__.html?p=7,1

Verder heeft de bankverzekeraar 1,5 miljard euro af moeten waarderen op zijn investeringen in complexe 
financiële derivaten. Het gaat daarbij onder meer om zogeheten collateralized debt obligations. Veel financiële 
instellingen wereldwijd hebben moeten afschrijven op deze bezittingen, die worden gezien als de oorzaak van 
de kredietcrisis.

Wietse en Arjan hangen. Ze zijn guilty as hell

3.  Micha Kat 

18 Okt 2008 om 05:46 
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Maakten Wietse en Arjan ook ING kapot? at Klokkenluideronline

Kijk eens wat NRC vandaag te melden heeft over ING?

http://www.nrc.nl/economie/article2028401.ece/ING_in_rode_cijfers_door_crisis,_koers_stort_verder_in

ING-bestuursvoorzitter Michel Tilmant rept in het persbericht van turbulente tijden. De afwaarderingen beslaan 
een breed scala aan financieringen. Het gaat om aandelen- en obligatiebeleggingen, maar ook om verliezen op 
tegenpartijen bij financiële transacties, om afwaarderingen op vastgoed en om afwaarderingen op niet nader 
genoemde bezittingen die als ‘in elkaar gedrukt’ (pressurized) worden gekenschetst. 

‘pressurized’: dat wordt komt volgens mij zelfs niet voor op de website van Greenberg Traurig waarop toch zo’n 
beetje alle waazin te vinden is die heeft geleid tot al deze rampsoed! 
Of gaat het bij ‘pressurized’ (wat moeten we ons hier in godsmaan bij voorstellen anders dan ‘tikkende 
tijdbommen’? Wat moet de belegger hiermee anders dan gillend van angst zijn ING-aandelen lozenn?) om een 
geheime klasse produkten van Wietse en Arjan die zo fout zijn dat ze nooit bekend zijn geworden?

4.  Juriste 

19 Okt 2008 om 13:49 

Hoe zit het met de rol van de huisadvocaten in het Fortis debacle? 
Nederlandse advocaten onder leiding van van Maanen, adviseerden Fortis destijds om een rechtszaak tegen 
Micha Kat te beginnen. De advocaat van Micha trok zich daarop terug. Micha was aan het juichen dat hij een 
beurgenoteerde onderneming tegen hem had, een prestigieuze bank. Zo prestigieus was de bank kennelijk toch 
niet. 
Ik vond het wel een interessant inkijkje in de advocatenwereld.

5.  The-Database 

20 Okt 2008 om 17:48 

Ik vind het ongelooflijk dat er niemand in de zogenaamde vrije media dit niet serieus tot de bodem uitzoekt 
waar al deze economische maleze vandaan komt en vooral ook heen gaat .

Het artikel van 12 oktober NOUT WELLINK, THE GREAT DESTRUCTOR zou toch juist voor mensen in de media 
een stimulansen moeten zijn om dit tot de bodem uit te zoeken.

Maar waarschijnlijk net als bij vrienden en familie kringen zal het antwoord wel het zelfde zijn,dat is niet….
bestaat niet …komt niet….en natuurlijk de belanghebbende in de organisaties..

Pfff ik had nooit gedacht in zn maffe wereld te leven • 

Toch fijn dat er nog mensen zijn als u allen hier,de klokkenluiders

Vele male dank voor uw goede inzet

6.  The-Database 

20 Okt 2008 om 17:54 

The Real News Network - Europe fumes over Wall Street meltdown 
http://therealnews.com/t/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=2575

10/13/2008 - Peter Schiff On Glenn Beck: Inflation Nation?

http://www.youtube.com/watch?v=jB9fuIvksLw

1.  The man that got away · Tessonome 

Pingback op 18 Okt 2008 om 19:06 
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« In geprek met Sjuul Paradijs (1) Meet Wietse and Arjan, credit crunch culprits »

Gelijkschakeling media: het slotoffensief
Gepubliceerd door Micha Kat 15 oktober, 2008 in Algemeen. 

censuur.jpg Meet the press! 

Als mensen als Jorg Haider en Pim Fortuyn uit de weg worden geruimd omdat ze te lastig worden 

voor de Nieuwe Wereldorde, moeten er natuurlijk geen media zijn die lastige vragen gaan stellen. 

Nou, de kans dat dit door Nederlandse media zal gebeuren is nihil geworden nu de ‘operatie 

gelijkschakeling’ de laatste fase is ingegaan met een serie ongehoord ‘gouvernementele’ 

benoemingen. 

Allereerst is daar de promotie van Xander van der Wulp, de zoon van ex-Rijkswoordvoerder 

Gerard, tot tv-verslaggever op de Haagse redactie van het NOS Journaal, zeg maar de nieuwe Job 

Frieszo. Dan noemen we Peter van der Maat, de nieuwe hoofdredacteur van Netwerk die linea recta 

wordt ingevlogen vanuit het hoofdbureau van het Amsterdams politiecorps. Bij Netwerk -dat 

trouwens een weerzinwekkende verradersrol speelt in de Demmink-zaak- zal iedereen in de toekomst 

in uniform worden gestoken waarbij de gezagsgetrouwheid van elke redacteur direct zal zijn af te 

lezen aan het aantal gouden sterren op zijn schouders. We stonden reeds uitgebreid stil bij de 

benoeming van Sjuul Paradijs bij De Telegraaf, een man die direct wordt aangestuurd door de 

geheime diensten en tot over zijn vette pens is verweven met de Bush- en NAVO-lobby via close 

contacts met het PR-bureau van het Witte Huis, Hill & Knowlton en het advocatenkantoor van de 

Bush-clan, Greenberg Traurig. Hill & Knowlton is het bureau dat 

in opdracht van het Witte Huis de incubator lie bedacht, u weet nog wel, dat verhaal dat de soldaten 

van Saddam in Koeweit baby’s uit de couveuses zouden hebben getrokken en hun schedeltjes kapot 

geslagen zouden hebben op de marmeren vloeren. Job Frieszo bracht dit verhaal destijds exclusief 

voor het Nederlandse volk naar onze huiskamers. Bij NRC Handelsblad zit sinds enige tijd Birgit 

Donker, ‘groot geworden’ in de corrupte EU-salons van Brussel -haar missie is het creeeren van 

draagvlak voor de Europese superstaat-  en namens het Huis van Oranje waakt Pieter ‘de zoon van 

Bernhard’ Broertjes over ons landsbelang vanuit koninklijk perspectief. Meet the press! Bij het AD 

is een voormalig extreem-linkse en gewelddadige dierenactivist gestald -Jan Bonjer- en bij Trouw, 

voor zover dat vod uberhaupt nog vermelding vedient, zit een voormalig communist aan het roer, 

Willem Schoonen die zijn voorpagina gratis weggaf aan Doekle ‘benoemen en bouwen’ Terpstra.  

Wat een zooitje! Eigenlijk hebben we alleen Hans Laroes nog als waakhond over…. Marcel Vreemans, 

kom er maar in!
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1.  AIRVD 

15 Okt 2008 om 09:54 

Zo’n ronde van machtswisseling zagen we ook na 9/11. Voor een nieuw tijdperk waren nieuwe mensen nodig. 
Blijkbaar gaan we nu weer een fase verder.

En wat te denken van de acties van provincies Noord-Holland en Groningen die gemeensschap geld doodleuk op 
een Ijslandse bank hebben gezet. Respectievelijk 100 en 30 miljoen. Met gemeenschap geld ga je behoedzaam 
om en zet je op een betrouwbare Nederlandse bank. Althans dat zou je denken, maar niets is minder waar. 
Wie is commissaris van de koningin in die provincies? Noord-Holland: Harry Borghouts. Carriers gemaakt bij 
defensie en beloont met baantje als CvK. Een insider en gewillig pion. Is hij verantwoordelijk voor de stalling 
van 100 miljoen als deel van een grotere operatie? De alarmbellen rinkelde bij DNB maar Wellink greep niet in. 
Borghouts heeft ook in raad van bestuur van pensioenfondsen gezeten. Evenals Max van den Berg CvK van 
Groningen. Euro-maffia pion Max van den Burg, jaren in Brussel gewoond en ook een insider natuurlijk.

2.  E-bee 

15 Okt 2008 om 12:46 

Het Nationaal Socialisme kende tenminste noig een Ministerie van Propaganda. Tegenwoordig sluipen ze er 
gewoon in en voorzien zich van een dun laagje vernis om het pseudo nieuws te brengen. 
Mogelijk is er en nieuw monetair stelsel op komst en dient dat met glijmiddel 3 X daags aan de massa,s te 
worden toegediend? We hebben het te slikken maar. 
Wonderlijk ook dat uit het nest van Job, het HB in Amsterdam, een hoofdredacteur van Netwerk wordt gehaald. 
Het frauderende recherchebureau van Job,s SAOA heeft 7 maanden op mijn computer gezeten en gingen er pas 
van af toen ik ter wraking wat documenten aanmaakte waarin ik wat vleeswaren in verband met een officier 
ging brengen.

3.  RuudHarmsen 

16 Okt 2008 om 01:16 

Micha Kat schreef: 
=== 
Bij NRC Handelsblad zit sinds enige tijd Birgit Donker, ‘groot geworden’ in de corrupte EU-salons van Brussel -
haar missie is het creeeren van draagvlak voor de Europese superstaat- 
/===

En ik, en ik, heb ik ook een missie, volgens uwes?: 
http://rudhar.com/politics/EUgrondw/

4.  RuudHarmsen 

16 Okt 2008 om 01:18 

> vod uberhaupt nog vermelding vedient,

Is de ‘vedient’ een oud religieus geschrift uit India? Of wat?

5.  RuudHarmsen 

16 Okt 2008 om 01:22 

AIRCD: 
=== 
En wat te denken van de acties van provincies Noord-Holland en Groningen die gemeensschap geld doodleuk op 
een Ijslandse / 
/===

IJslandse, graag.

=== 
/ bank hebben gezet. Respectievelijk 100 en 30 miljoen. 
Met gemeenschap geld ga je behoedzaam om en zet je 
op een betrouwbare Nederlandse bank. 
/===

Ja. Zoals Fortis (ex-Slavenburgsbank), hoewel die ook het nippertje ten onder ging. Lees ook eerst eens de 
Fido-wet (heb ik ook nog niet gedaan, kkan niet alles teglijk).

6.  AIRVD 

16 Okt 2008 om 11:15 

Het is niet “kkan” maar “kan” en niet “teglijk” maar “tegelijk”. Dat corrigeren van typfouten kan iedereen. En 
het is: “hoewel die ook OP het nippertje…”

1.  De mensen die het vuile werk opknappen · Tessonome 

Pingback op 18 Okt 2008 om 20:33 
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‘Credit crunch’ Wietse en Arjan voor de rechter?
Gepubliceerd door Micha Kat 17 oktober, 2008 in Algemeen. 

wietsedejong1.jpg Credit crunch culprits en mega-zakkenvullers Wietse de Jong en Arjan de 

Boode van het

arjandeboode3.jpg

 superfoute advocatenkantoor Greenberg Traurig zouden 

zomaar voor de rechter kunnen worden gesleept voor hun leading role in 

het ‘vermarkten’ van foute leningen en hypotheken. Het blad 

AccountancyAge schrijft vandaag: Firms braced for crunch claims. Het blad: Firms could be 

vulnerable to law suits over their role in credit crunch related securitizations, lawyers have warned, 

as the profession braces itself for any exposure it may have to the global financial crisis. Litigation 

experts have warned that firms could be sued over their roles in the packaging up of US sub-prime 

mortgage assets, which triggered the crisis. Hier wordt met name gedoeld op de big four binnen de 

accountancy, maar de passage is een op een toepasbaar op advocatenkantoren als Greenberg Traurig 

die waanzinnige sommen geld hebben verdiend aan het om zeep helpen van de wereldeconomie en 

het in armoede storten van miljoenen brave burgers. Dat deden ze natuurlijk via het opmaken van 

leugenachtige ‘Nina Brink’-achtige’ prospectussen (’I transferred…’) waarin de ware aard van de toxic 

debt werd verhuld via misleidende woorden als ’super senior A’  en wat Wietse en Arjan al niet meer 

bedachten om de zakken van zichzelf en de andere stakeholders te kunnen vullen! Maar Wietse en 

Arjan kunnen de poenerige borsten nat maken. Er zal moeten worden afgerekend, one way or 

another.  Time to face up with reality!

2 Reacties op “‘Credit crunch’ Wietse en Arjan voor 
de rechter?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  juwita 

17 Okt 2008 om 10:20 

@Micha, 
Het komt dan voor Greenberg & Traurig mooi uit dat hun kantoor aan de Amsterdamse Zuidas staat. 
Rechtszaken tegen dit kantoor of deze advocaten zullen dan hoe dan ook, in appel, via het Hof Amsterdam 
gaan. Dit Hof heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan (in de aandelenlease-affaire) om zaken te laten 
stranden. Enkele honderdduizenden gehuwde Dexia gedupeerde zijn via een ”een-tweetje” tussen de (slappe) 
Duisenbergschikking en een algemeen verbindendverklaring door het Hof Amsterdam (op basis van de Wet 
Collectieve Afwikkeling Massaschade) afgeserveerd. 

Misschien zijn de zg. Kelderluik-normen van de Hoge Raad hier goed bruikbaar. Of te wel, in casu ”financiele 
gevaarzetting”. Bedrog lijkt me ook een bruikbare een ingang. En nog zo’n tien andere.

2.  esplanade 

17 Okt 2008 om 14:37 
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‘Credit crunch’ Wietse en Arjan voor de rechter? at Klokkenluideronline

Dat artikel uit Accountancy Age wijst vooral op de prospectus-aansprakelijkheid, dwz alle informatie die in de 
prospectus voor een investering staat moet juist zijn.

Dat heeft in het algemeen geen impact op advocaten, die tekenen daar in de regel niet op af. Micha’s andere 
favoriete target, auditors, doen dat wel, vandaar dat hun vakblad dit onderwerp ter sprake brengt.
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« Stemwijzer zaait paniek in Apeldoorn Nieuwe brief Raad inzake klacht tegen NRC Handelsblad »

‘Staatsmedia’: verkiezingen bepalen voortbestaan
Gepubliceerd door admin 7 februari, 2006 in Media. 

DE STAAT MOET DE MEDIA GAAN REDDEN: LINKS MOET WINNEN

Het was de zwanenzang van de afdruipende PCM-bestuursvoorzitter Theo Bouwman: een hulpeloze 

oproep aan de overheid om de zieltogende ‘kwaliteitskranten’ te redden. Gewoon elke Nederlander op 

zijn zestiende van staatswege een abonnement door de strot boren op een ‘kwaliteitskrant’ ter 

meerdere eer en glorie van de democratie!  

Inmiddels begrijpen deze kranten zelf als geen ander uit welke hoek de redding moet komen en daar 

berichten ze dan ook naar. Leefbaar Rotterdam is via geheel onafhankelijke ‘opiniepeilingen’ 

inmiddels reeds verbannen naar de schroothoop van de geschiedenis en NRC Handelsblad roept D 66 

op deze coalitie zo snel mogelijk te verlaten zodat de linkse subsidiemachine weer in alle hevigheid 

kan gaan draaien. Want van dit kabinet hoeven de ‘kwaliteitskranten’ met hun Wouter Bos-

propaganda weinig soelaas te verwachten. 

 
Hoe omvangrijk en substantieel is de linkse media-subsidiemachine in het verleden al geweest? Op 

de site hetvrijevolk.com stond een interessant stuk met een link naar de subsidies die het 

Bedrijfsfonds voor de Pers heeft vergeven. Je wordt er koud van: louter linkse media krijgen geld van 

de belastingbetaler! Marginale blaadjes als De Groene en Trouw worden overladen met tonnen 

belastinggeld zonder dat zo’n beslissing ooit in de kamer ter stemming komt. Zelfs ‘islamitische’ 

websites worden rijkelijk toebedeeld. Als je die lijst ziet kan ik me de oproep van Bouwman prima 

voorstellen. Maar het blijft natuurlijk een dubbele schande dat kranten hun eigen broek niet hoeven 

op te houden en dat er -als er dan belastinggeld te vergeven valt- ook nog eens wordt geselecteerd 

op ‘politieke correctheid’. Logisch dat de ‘kwaliteitskranten’ poepen van angst voor mensen als 

Wilders maar ook voor CDA en VVD: als er een echt ‘vrije markt-kabinet’ komt kunnen ze hun biezen 

pakken! Laat het propagadafeest beginnen! Laat de opiniepeilingen hun werk doen! Maurice de Hond, 

Clairy Polak, Vera Keur: er is werk aan de winkel! 

Voor politiek-correcte mediasubsidies is het ook aardig eens te kijken op de site van het Fonds voor 

Bijzondere Allochtone Journalistieke Projecten.
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Werkelijk ongelooflijk! 1 van de subsidie ontvangers is marokko.nl! Deze site geeft vele moslimextremisten een 
prachtige mogelijkheid om elkaar op te hitsen tegen het Hollandse gastland… 
En dan te bedenken dat er werkelijk leeghoofden zijn die het gevaar hier niet van inzien en gewoon een deel 
van ons belastinggeld er naar toe schuift! 

2.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 16:18 

Het Bedrijfsfonds voor de Pers is bedoeld om de pluriformiteit van de media te waarborgen. Pluriformiteit is een 
codewoord voor links-denkend.

3.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 17:12 

Subsidies 
Het is toch wel vermeldenswaard,dat Wilders afkomstig is uit de VVD,dat deze laatste partij met de P.v.d.A.
jarenlang collaboreerde,teneinde de euthanasie,abortus en homokwesties buiten het CDA om erdoor te kunnen 
drukken.Wat wel bleef waren de subsidies aan linkse aktieclubjes,evenals dat nu met de huidige regering het 
geval is.Het was de bedoeling van Pim,eerst de P.v.d.A.te doen kelderen,gevolgd door de VVD.Zijn voortijdige 
dood,mede veroorzaakt door een paar schrijftafelmoordenaars(citaat Theo)uit de P.v.dA.deed de stemmenwinst 
bij het CDA belanden.Nu door het beleid van Balkeneinde de PvdA weer stemmenwinst dreigt te krijgen,moet 
alles gedaan worden om de potenti?le stemmers op Woutertje,de Shell-manager,erop te wijzen,dat deze (mis)
leider,gezien het Afghanistan debat,net als de rest van de 126 stemmen voor deze missie,erop uit is Nederland 
in een mondiale oorlog te betrekken,ten behoeve van de jongens uit de City of London(Rothschilds c.s.) en 
Wallstreet.Het is toch te idioot voor woorden,dat aan de ene kant op kosten van de Nederlandse samenleving 
groepen uit een totaal andere cultuur hierheen worden gelokt,terwijl tegelijkertijd een oorlog gevoerd gaat 
worden in de landen van hun geloofsgenoten.Over het scheppen van chaos gesproken!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Stemwijzer zaait paniek in Apeldoorn Nieuwe brief Raad inzake klacht tegen NRC Handelsblad »

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165472 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/248/staatsmedia-verkiezingen-bepalen-voortbestaan.html (2 of 2) [3/11/2009 2:58:02 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?redire...e-brief-raad-inzake-klacht-tegen-nrc-handelsblad.html [3/11/2009 2:58:05 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/


Sodom en Gomorra in bankenland at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Journalist te koop: Tracy Metz (NRC ) ‘Cartoon-gate’ veroorzaakt door imams zelf »

Sodom en Gomorra in bankenland
Gepubliceerd door admin 6 februari, 2006 in Corporate. 

NRC EN MEES PIERSON: BEST FRIENDS

Er waart een spook door bankenland. Waar je ook kijkt: fraude en corruptie steken de kop op. Nog 

maar nauwelijks bekomen van de mokerslagen die ABN Amro te verwerken kreeg in de VS (met een 

pijnlijke directe betrokkenheid van topman Groenink) en van de coke-snuivende executives bij ING 

worden we nu geconfronteerd met een affaire bij Fortis-dochter Mees Pierson waar de honden geen 

brood van lusten. De kern: beleggingsklanten van Mees Pierson kregen vaak tegen hun wil produkten 

opgedrongen van de bank. De directeur beleggingen, Anne Gram, deed dat niet uit vrije wil, maar 

omdat ze onder enorme druk werd gezet van haar baas om Mees Pierson-produkten te ‘pushen’. 

Helaas is dit vanuit de zorgplicht van banken verboden. Uit NRC Handelsblad van 2 februari: “Een 

woordvoerder van Fortis laat weten dat uit intern onderzoek van de bank niet is gebleken dat er 

regels zijn of worden overtreden.” 

 
Kijk, dat is NRC ten voeten uit. Waar andere media op basis van normale jounalistiek met belastend 

materiaal komen, mogen de corrupte NRC-journalisten komen opdraven om uit de mond van de 

bankdirecteuren de ontkenningen op te tekenen. In het geval van ABN Amro (afscheid Tom de 

Swaan) ging het al net zo. Jammer voor NRC: de Telegraaf kwam diezelfe dag met een aantal emails 

op de proppen waaruit onomstotelijk blijkt dat Gram door haar directeur onder bijna onmenselijke 

druk werd gezet haar klanten de MP-produkten door de strot te duwen. Gram bracht deze emails 

naar buiten nadat Fortis haar hele ontslagdossier aan de media had doorgespeeld, hierbij 

uitdrukkelijke afspraken schendend. 

Maar hierbij laat NRC het niet: Lux et Libertas gaat nog veel verder om dit vervelende ‘klusje’ voor de 

bevriende bankbonzen te klaren. (Coen van Zwol, thans correspondent te Moskou, mailde me reeds 

eerder hoe de top van de economieredactie van NRC zich in de skybox van ABN Amro in de 

Amsterdam Arena laat feteren). Gram is verwikkeld in een pijnlijke ontsagprocedure met Mees 

Pierson. De bank ging over tot haar ontslag omdat zij zich niet kon neerleggen bij de 

verkoopmethodes waartoe zij werd gedwongen door haar Spaanse directeur. Ze vroeg een gesprek 

aan met de compliance-directeur over de gang van zaken en zoals het zo vaak gaat met dat soort 

‘lastige medewerkers’ of klokkenluiders: ze werd direct op straat gezet. Maar wat doet NRC? Een 

grote kop op de opening van het economiekatern van 2 februari: “Opnieuw baan kwijt na 

zwangerschapsverlof”. NRC componeert het hele verhaal zo, alsof de hele affaire zou zijn toe te 

schrijven aan het feit dat Anne Gram een tweede kind gaat krijgen! NRC: “Nog geen twee jaar 

geleden was Gram ook al eens in een arbeidsconflict verwikkeld, om behoud van een vergelijkbare 

functie bij een andere bank, ABN Amro. Maar in vergelijkbare omstandigheden: ze was toen net 

bevallen van haar eerste kind.” 

Het is niet te geloven hoe NRC de kinderen van Gram uitspeelt in een doorzichtige poging het conflict 

ten faveure van Mees Pierson te beinvloeden. De hele kwestie rond het onrechtmatig pushen van 
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Sodom en Gomorra in bankenland at Klokkenluideronline

produkten wordt door NRC als volgt naar een ondergeschikt niveau gebracht. De zevende alinea van 

het artikel: “En er was nog iets (sic!). Kort voor Gram met verlof (sic!) ging, had ze een aantal 

gesprekken gevoerd met de compliance officer van MP. (…) Daar had Gram geklaagd over in haar 

ogen verwerpelijke verkoopmethodes waarbij de belangen van de klanten niet altijd (sic!) voorop 

stonden.” Gelukkig hebben we De Telegraaf nog!

UPDATE 

Reeds in de krant die volgde op die waarin NRC met de ‘zwangerschaps-verklaring’ kwam moest de 

berichtgeving worden herroepen. Op maandag 6 februari meldde ook NRC dat de baas van Gram 

haar in emails opdroeg ‘een eigen vastgoedfonds in de portefeuilles van haar klanten te stoppen’.

1 Reactie op “Sodom en Gomorra in bankenland”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Apr 2006 om 22:35 

13 families beheersen de centrale banken. 
Op internet vond ik het volgende: 
http://www.indybay.org/news/2006/04/1814452.php 
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In Amsterdam: Duisenberg School of Disaster
Gepubliceerd door Micha Kat 6 oktober, 2008 in Algemeen. 

wimduisenberg.gif Eind augustus opende in Amsterdam de ‘prestigieuze’ Duisenberg School of 

Finance de peperdure poorten waardoor ‘financieel toptalent’ a raison van 

20.000 Euro (per topper) mag binnenkomen om een jaartje te leren bankieren. In de eerste vijf jaar 

wordt door Aegon, ING, Fortis, APG, Euronext en De Nederlandsche Bank (zie hier alle founding 

partners) €12,5 miljoen in het instituut gepompt. Plus, als het even meezit, enkele miljoenen van EZ 

en gemeente Amsterdam. Bij de feestelijke lancering smeet minister Van der Hoeven er vast een 

cheque van 2,5 mio Euro tegenaan om de stemming onder de top-bankiers van morgen er vast een 

beetje in te brengen. Het aantal studenten/topbankiers-in-spe is gemaximeerd op 38. Deze super-

prestigieuze elite-opleiding voor tomorrow’s masters of the universe is een soort onderdeel van een 

super-ambitieus mega-initiatief dat van ons land het financiele centrum van de wereld moet maken: 

het Holland Financial Center-programma. We schreven er op deze site al eerder over. We kunnen u 

berichten: het loopt als een tierlier daar bij die Duisenberg School of Finance! Dat komt natuurlijk 

vooral door de super-prestigieuze board van de opleiding waarin de absolute kwaliteits-elite van het 

Nederlandse bankwezen is samengebracht in een gremium dat zich eigenlijk alleen laat vergelijken 

met het bestuur van de VOC in de zeventiende eeuw. Even voorstellen: Jos Streppel (Aegon; aandeel 

in 12 maanden meer dan gehalveerd van 14 naar 6) die ervoor zal zorgen dat de studenten alle 

kneepjes krijgen bijgebracht over woekerpolissen en ‘winstverdriedubbelaars’ in de studierichting Risk 

Management, 

Dan is er van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. Hij weet werkelijk alles van toezichthouden en 

bijtijds ingrijpen in crsissituaties. Wie kan ooit de heldenrol vergeten die DNB speelde bij de 

overnamestrijd rond ABN Amro? Via briljant schakelen en bijtijds wisselen van fusie-partners van 

Barclays naar het Consortium wisten Knot cs. ABN Amro in handen te spelen van Fortis. Om de 

superieure leidersrol van DNB in deze heikele tijden nog weer meer onder de aandacht van de 

studenten te krijgen zit er nog iemand van die club in de board: Ashraf Khan MPhil. (waarom heeft 

die nog nooit bij Pauw & Wtteman gezeten?). Fortis kwam reeds ter sprake: namens de wereldwijd-

opererende ‘bankverzekeraar’ zit Jan van Rutte in de board. Hij mag dan inmiddels -net als Knot en 

Khan-  ambtenaar zijn, dat doet natuurlijk niets af aan zijn bijzondere en leerzame visie op het 

opblazen van een wereldwijd opererende grootbank en op de daaropvolgende nationalisatie en 

doorverkoop waarbij de aandeelhouders are wiped out, zoals dat in de VS zo fraai heet. Ja, die elite-

studenten krijgen meer dan waar voor hun 20.000 Euro! Van Rutte zal er zeker ook op toezien dat de 

studenten alles te weten komen over belangijke zaken als vetrekpremies, bonussen en golden 

parachutes, cruciale onderdelen van het moderne bankieren waarin Fortis absoluut leidend was. Ook 

mogen we Roderick Munsters niet vergeten die bij de AFM in de Commissie Kaptaalmarkt zit. De 

eminente toezichts-kwaliteiten van de AFM zijn op deze site al vaker en zeer indringend besproken 

maar reken er maar op dat vrind Munsters ervoor zal zorgen dat de financiele bollebozen van morgen 
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In Amsterdam: Duisenberg School of Disaster at Klokkenluideronline

geheel in de geest van de ‘beurswaakhond’ worden geschoold in het opleggen van dwangsommen 

aan eenpitters op zolderkamertjes! Maar de grootste troef van de Duisenberg-school is natuurlijk de 

dean prof. Jaap Winter die persoonlijk zal waken over het allerbelangrijkste onderwerp van de hele 

opleiding: hoe kan ik als bankier zo veel mogelijk belangenverstengelingen verzamelen?

Het zou aardig zijn als een medium eens een reportage zou maken bij die eliteschool om op te 

tekenen of de studenten die er ook allemaal niets aan kunnen doen de hele corrupte kermis die de 

wereldeconomie heeft vernietigd nog wel serieus kunnen nemen. Waarschijnlijk denken ze: we 

moeten wel. We hebben 20.000 Euro betaald dus krijgen we de waarheid te horen.

6 Reacties op “In Amsterdam: Duisenberg School of 
Disaster”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

6 Okt 2008 om 09:53 

Off topic: 
Is er al wat meer bekend over de zaak Demmink?

2.  E-bee 

6 Okt 2008 om 12:29 

Leuke praktijksituaties…kun je nog wat van leren. 
Jammer dat ze het alleen nooit meer in praktijk kunnen gaan brengen.

3.  A1 

6 Okt 2008 om 16:44 

Je moet wel in de gaten houden waar het bij zo’n school om gaat. ‘Tuurlijk je zou gerust de “ins and outs” van 
de financiële wereld leren kennen maar dat is bijzaak. Waar het echt om gaat is connecties. Je leert op zo’n 
prestigieuze school iedereen kennen die ook maar iets gaat of wil gaan voorstellen in de financiële wereld. Die 
connecties heb je nodig wanneer je hard valt en je iemand nodig hebt om je even een handje te rijken als je 
plat op je bek ligt. Ons kent ons en daar gaat het om. Bovendien is het handig dat je wat gezichten kent zodat 
je niet perongeluk de verkeerde lachend miljoenen in de hand drukt.

4.  euro999 

6 Okt 2008 om 19:16 

Waarschijnlijk krijgen zij het lidmaatschap van de vrijmetselarij er gratis bij. Dat zijn pas normen en waarden!

5.  stenenstapel 
6 Okt 2008 om 23:33 

Een uiterst verdacht projekt. 
Waarom bij Schiphol (de term “Schiphol University” is ook gevallen)? 
En nog wel onder leiding van onze nationale Billie Turf…

6.  RuudHarmsen 

7 Okt 2008 om 08:49 

Spellingstip: Euro is met een kleine letter, met als gulden, dollar en pond.
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Je moet inloggen om te reageren.
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Alcohol-leugen Haider doorgeprikt
Gepubliceerd door Micha Kat 17 oktober, 2008 in Algemeen. 
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Reeds direct na het dodelijke ongeluk van Jorg Haider werd er alom in de wereld gesproken over de 

mogelijkheid van een moordaanslag. Aan motieven geen gebrek.  De technische kant van het 

ongeluk riep reeds direct zoveel vragen op, dat de speculaties onhoudbaar dreigden te worden. Vier 

dagen na het ongeluk, op woendag 15 oktober, werd bekend gemaakt dat Haider ‘stomdronken‘ 

achter het stuur zou zijn gekropen. Echter, in de tussentijd hadden reeksen getuigen al verklaard dat 

Haider vrijwel niets gedronken had die avond (zie het Google-scherm hierboven).  Deze lezing is 

echter ‘opgeruimd’ op de Oostenrijkse sites en vervangen door een verhaal als zou Haider in een 

(homo)pub in Klagenfurt een fles wodka in zijn keelgat hebben gegoten. Hiertoe moest het time 

frame echter worden aangepast waardoor Haider in de ‘nieuwe lezing’ het feestje in de discotheek 

‘veel vroeger verliet dan tot nu toe bekend was’ waardoor een ‘mysterieus gat in de tijd’ is ontstaan.

De link naar het artikel in de Vorarlberger Nachrichten is inmiddels doodgemaakt.

De link naar de site oe24.at is verregaand gemanipuleerd; de ontlastende passage die nog wel bij 

Google staat is verdwenen en er is een extra passage toegevoegd:

Velden, 22:30 Uhr: 

Der VW Phaeton rollt aus der Tiefgarage des Casinos. Haider hat das Fest also viel früher verlassen 

als bisher bekannt. Nicht um Mitternacht, sondern um halb elf. Danach gibt es ein mysteriöses 

Zeitloch, das auch Haiders Sprecher Stefan Petzner beschäftigt: “Da fehlt uns ein Puzzle. Wir sind alle 

ratlos.“

Lücke von 45 Minuten: Wo war Haider von 22:30 bis 23:15 Uhr?

Klagenfurt, 23:15 Uhr 

Haider taucht 45 Minuten später mit einem Unbekannten im Treff Zum Stadtkrämer auf (Fahrtzeit 

von Velden ca. 15 Minuten) und zieht sich mit dem jungen Mann (Identität der Polizei bekannt) in 

eine Nische zurück. Beide trinken Unmengen (Augenzeugen berichten von einer ganzen Flasche 

Wodka). Der Landeshauptmann schwankt, als er draußen beim Auto mit dem Jüngling die 

Handynummern austauscht.

De link naar de site van Focus (een Duitse site) bestaat nog gewoon inclusief de alcohol-ontlastende 

passage voor Haider, net als de -ook Duitse- link naar de site zoomer.de.

Voor meer over de ‘alcohol-leugen’ rond de dood van Haider zie deze webpagina.
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1.  E-bee 

17 Okt 2008 om 11:50 

Een vreemde foto van een autowrak. Volgens sommige berichten zou bij de VW het voorwiel los tegen de auto 
zijn gezet( wegens het veronderstelde missen van de wielbouten). 
Als dat zo is en je kijkt goed naar het wrak dan hoef je alleen maar het wiel en het plastic binnenscherm nog 
weg te denken om te constateren dat er wel een heeeel erg groot gat in deze VW zit.

2.  AIRVD 

17 Okt 2008 om 12:08 

Voor diegene waarvan het Duits niet meer is wat het geweest is. Google translate werkt ideaal!

Velden, tijd 22:30: 
De VW Phaeton vertrekt uit de garage van het casino. Haider heeft het feest veel vroeger dan eerder bekend 
was verlaten. Niet om middernacht, maar om half elf. Dan is er nog een mysterieuze tijdgat, de woordvoerder 
Stefan Petzner bevestigd dit: “Er mist een puzzelstuk. We zijn allemaal verbijsterd. ” 

Gat van 45 minuten: Waar was Haider van 22:30 tot 23:15? 

Klagenfurt, tijd 23:15 
Haider verscheen 45 minuten later met een vreemdeling in Stadtkrämer?? (reistijd vanaf Velden ongeveer 15 
minuten) en rijdt met de jongeman (identiteit bekend bij de politie) in een ¿hoekje¿ terug. Beide drinken veel 
(ooggetuige reppen over een hele fles wodka). De gouverneur waggelt naar z’n auto, en buiten wisselt hij 
telefoonnummers met de jongen.

3.  Herman van Houten 

17 Okt 2008 om 15:40 

AIRVD, waarom plaats je het volkomen verzonnen Geenstijl-achtige nepbericht over Haider die een fles wodka 
zou hebben opgeklokt in een homobar?

4.  Herman van Houten 

17 Okt 2008 om 15:46 

Hier het weggejoriste bericht:

Getuigen: Haider had geen alcohol gedronken.

http://info.kopp-verlag.de/news/zeugen-haider-hatte-keinen-alkohol-getrunken.html

5.  AIRVD 

17 Okt 2008 om 15:56 

Dat is dus een google vertaling van het Duitstalige verzonnen verhaal dat Haider in een (homo)pub in 
Klagenfurt een fles wodka in zijn keelgat zou hebben gegoten.

6.  somber zicht 

17 Okt 2008 om 16:12 

@E-bee 17 Okt 2008 om 11:50 

Kan de kleur van het metaal boven het linker voorwiel ook door hitte verkleurd kunnen zijn? Zou de 
veronderstelling van een gemaskeerd gat mede ondersteunen.

http://i39.photobucket.com/albums/e179/steel71/car2.jpg

7.  AIRVD 

17 Okt 2008 om 16:19 

@E-Bee 
Lijkt me echt onrealistisch.

@Somber Zicht 
Dat is geen verkleuring maar de binnenkant van het chassis, die is alleen in grondverf gespoten.

8.  somber zicht 
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17 Okt 2008 om 16:46 

@AIRVD 
In dat geval zijn beide deuren EN het linker voorscherm eraf geblazen.

9.  E-bee 

17 Okt 2008 om 16:50 

Ik heb in diverse artikelen met foto,s gelezen dat de bouten zouden misssen van het voorwiel. ik heb nog geen 
foto,s gezien die voldoende weergaven of dit zo is van de andere kant van de auto.

Die kleur is de normale kleur, dit deel komt niet met de kleurlak in aanraking, daar zit het nu ontbrekende 
linkerscherm overheen. 
Dus het linkerscherm is afgerukt en de 2 portieren. 
Als dit een los voorwiel is op de foto die er voor de foto tegenaan is gezet, zit daar echt wel een erg groot gat.

10.  AIRVD 

17 Okt 2008 om 17:05 

@somber zicht 
Klopt, doordat het dak op dat punt zwaar is ingedeukt (door een paal dan wel een projectiel met zware lading) 
zijn de deuren eruit gesprongen. Het linker spatbord moet eraf gerukt zijn bij het over de kop slaan. Het rechter 
spatbord lijkt overigens ook niet meer aanwezig te zijn. Wat m.i. zou wijzen op een zijdelingse wenteling. 

Zie het tweede animatie filmpje in deze link: 
http://info.kopp-verlag.de/news/neue-animation-von-rtl.html

@E-Bee 
Door de kracht van de klap kunnen de bouten zijn gebroken.

11.  E-bee 

17 Okt 2008 om 17:12 

Betere foto is te zien op voorpagina The Sun. www. thesun. co. uk 
Zelfs de stijl ter plaatse is weg.

VW claimt dat de schade niet met het ongeluk in overeenstemming is te brengen.

12.  Samantha 

17 Okt 2008 om 20:08 

@E-bee 
Laat je niet misleiden want je zit er bovenop! Haider is uit de weg geruimd en daar kan geen enkel ‘relativeren’ 
tegenop. Alles wijst in die richting. Het was frappant dat pas na VIER dagen de moed gevonden werd om Haider 
’stomdronken’ te verklaren… Er moest eerst een scenario uitgewerkt worden om die theorie ‘geloofwaardig’ over 
te laten komen. 

De motieven voor moord vallen over elkaar heen, net zoals de technische kant van de aanslag. Telkens weer 
bewijzen zo’n situaties hoezeer de massa onder de knoet van de elite zit… Ze geloven de staats- en 
eliteafhankelijke media alsof dat heiligen zouden zijn; intriest!

Sam

13.  E-bee 

18 Okt 2008 om 00:14 

Jorg Haider liep in de weg. In the International Herald Tribune(www.iht.com) lees ik net dat Oostenrijk een 
plaats heeft verworven in de Security Council.(UN) 
@Samantha 
Hij is gezelfmoord uiteraard, geen twijfel.

14.  Micha Kat 

18 Okt 2008 om 04:45 

http://www.welt.de/vermischtes/article2583848/Das-Raetselraten-um-Joerg-Haiders-Tod-geht-weiter.html

Een goed en afgewogen stuk dat alles nog eens duidelijk uiteenzet.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« ‘Credit crunch’ Wietse en Arjan voor de rechter? Maakten Wietse en Arjan ook ING kapot? »

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1182/alcohol-leugen-haider-doorgeprikt.html (3 of 4) [3/11/2009 2:59:22 AM]

http://airvd.wordpress.com/
http://info.kopp-verlag.de/news/neue-animation-von-rtl.html
http://www./
http://klokkenluideronline.nl/
http://www.welt.de/vermischtes/article2583848/Das-Raetselraten-um-Joerg-Haiders-Tod-geht-weiter.html


Alcohol-leugen Haider doorgeprikt at Klokkenluideronline

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1182/alcohol-leugen-haider-doorgeprikt.html (4 of 4) [3/11/2009 2:59:22 AM]

http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/ing.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/ing.jpeg [3/11/2009 2:59:23 AM]



 Inloggen›Klokkenluideronline 

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

M]http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...ikel/1183/maakten-wietse-en-arjan-ook-ing-kapot.html [3/11/2009 2:59:26 A

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

32 AM]http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...kel/1162/gelijkschakeling-media-het-slotoffensief.html [3/11/2009 2:59:

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...77/credit-crunch-wietse-en-arjan-voor-de-rechter.html [3/11/2009 2:59:39

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/


Stemwijzer zaait paniek in Apeldoorn at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« ‘Cartoon-gate’ veroorzaakt door imams zelf ‘Staatsmedia’: verkiezingen bepalen voortbestaan »

Stemwijzer zaait paniek in Apeldoorn
Gepubliceerd door admin 6 februari, 2006 in Politiek. 

KWART KIEZERS KOMT UIT BIJ VOLKSUNIE

door Pamela Hemelrijk 

Paniek in de tent: ??n op de vier Apeldoorners die de stemwijzer invult krijgt het advies om op de 

Nederlandsche Volks Unie te stemmen! Dat Was De Bedoeling Niet, zoals u begrijpt. De Gevestigde 

Partijen zijn Diep Geschokt. Er gaan nu stemmen op om de stemwijzer ?aan te passen?. 

Tot nu toe hebben in Apeldoorn 1096 mensen de stemwijzer ingevuld. Leefbaar Apeldoorn scoorde 

het hoogst met 294 adviezen, op de voet gevolgd door de NVU met 260 stuks. De VVD, nu nog goed 

voor 6 van de 39 zetels in de raad, wist slechts 5 hele adviezen op zijn naam te brengen. 

 
Over de score van de overige zittende partijen (PvdA, Groenlinks, D66, SGP, Christenunie en 

Gemeentebelangen) worden wij in het ongewisse gelaten, maar als de Apeldoornse bevolking het 

advies van de stemwijzer massaal opvolgt kunnen die het ook wel schudden. Zoveel is helder, om in 

hun eigen bargoens te blijven. 

VVD-voorman Werner Ludwig overweegt nu de standpunten van zijn partij, zoals die in de stemwijzer 

zijn verwoord, te gaan aanscherpen.( Vooral het immigratie-standpunt, mogen wij aannemen.) Hij 

betreurt het wel dat dit nodig is om een ander beeld tevoorschijn te toveren, dat zei hij er nog bij. 

Maar wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen, kennelijk. Niets is hem teveel om een uitslag te 

krijgen die volgens hem ?meer op het echte kiesgedrag lijkt?. 

Men zou zeggen: als de stemwijzer uitslagen uitbraakt die niets uitstaande hebben met het echte 

kiesgedrag, schaf die stemwijzer dan af! Maar nee. Hij moet aangepast worden. Het zou leuk zijn om 

te vernemen of pakweg de PvdA er net zo over denkt, maar die wordt, zoals gewoonlijk, weer met 

rust gelaten.  

Zelf dus maar even gebeld met de heer Kunneman, fractievoorzitter van de lokale PvdA. ?Ik heb niet 

veel zin om de NVU een platform te geven?, aldus de raspoliticus, ?dus ik onthoud me liever van 

commentaar. Aan de stemwijzer gaan we niks meer veranderen; die blijft zoals ie is. Maar volgende 

keer zullen we alerter zijn.? 

Zelf ook nog even de boel ingevuld, en ja hoor: een ware landslide voor de NVU, op de voet gevolgd 

door Leefbaar Apeldoorn. Voor wie zelf wil testen of hij nog politiek correct genoeg is: Stemwijzer
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Stemwijzer zaait paniek in Apeldoorn at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 17:24 

Oeioeioei, Meat nor Fish Sixty Six op ??n, de Volksunie op twee! Verder: Leefbaar Apeldoorn op drie, daarna 
SGP en VVD. Resp. van onderen: PvdA, Pro Apeldoorn en GroenLinks.

Ik denk dat Apeldoorn zich op kan gaan maken voor een flinke ruk naar rechts.

2.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 22:29 

http://www.derotterdamsementaliteit.nl/DRM/
#Nieuw_Rechts_is_boos_vanwege_geknoei_met_Stemwijzer/110/9580[0]

Nieuw Rechts is boos vanwege geknoei met Stemwijzer 
6-2-2006 15:46 - DRM 
Nieuw Rechts wil dat de Stemwijzer Rotterdam weer op volgorde van het aantal verstrekte adviezen wordt 
weergegeven. Toen bleek dat Nieuw Rechts goed was voor een derde positie (10%) bij de Stemwijzer is de 
volgorde snel aangepast in alfabetische volgorde. Volgens de partij is het een teken dat de gevestigde orde 
bang is voor de uitslag. Tussentijdse veranderingen zouden niet moeten mogen. Ook in andere gemeenten 
speelt deze discussie. In Almelo en Eindhoven doet Nieuw Rechts het ook buitengewoon goed bij het aantal 
verstrekte adviezen.

Lijsttrekker Michiel Smit vindt het een bewijs dat de standpunten van de partij aanslaan bij de bevolking: “ook 
op de diverse plekken in de stad waar Nieuw Rechts staat met een informatiekraam zijn vele positieve geluiden 
te horen. Volgens Rotterdammers is het tijd voor een hardere aanpak van de problemen. 
Rotterdam is niet veilig, zoals het stadsbestuur ons wil doen geloven. Nieuw Rechts wil dan ook een veel 
hardere aanpak van de onveiligheid in de stad. Het moet afgelopen zijn met de goed-nieuws-show van 
Opstelten en consorten. Criminelen moeten niet worden beloond met een buurtcentrum, maar naar de 
gevangenis. Drugdealers moeten niet vrij rondlopen, maar naar de gevangenis. Iedereen moeten gewoon over 
straat durven lopen ’s avonds en zolang dat niet kan is Rotterdam niet veilig!”

3.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 22:30 

www.derotterdamsementaliteit.nl

6-2-2006 15:46 - DRM 
Nieuw Rechts wil dat de Stemwijzer Rotterdam weer op volgorde van het aantal verstrekte adviezen wordt 
weergegeven. Toen bleek dat Nieuw Rechts goed was voor een derde positie (10%) bij de Stemwijzer is de 
volgorde snel aangepast in alfabetische volgorde. Volgens de partij is het een teken dat de gevestigde orde 
bang is voor de uitslag. Tussentijdse veranderingen zouden niet moeten mogen. Ook in andere gemeenten 
speelt deze discussie. In Almelo en Eindhoven doet Nieuw Rechts het ook buitengewoon goed bij het aantal 
verstrekte adviezen.

Lijsttrekker Michiel Smit vindt het een bewijs dat de standpunten van de partij aanslaan bij de bevolking: “ook 
op de diverse plekken in de stad waar Nieuw Rechts staat met een informatiekraam zijn vele positieve geluiden 
te horen.

Volgens Rotterdammers is het tijd voor een hardere aanpak van de problemen.

Rotterdam is niet veilig, zoals het stadsbestuur ons wil doen geloven. Nieuw Rechts wil dan ook een veel 
hardere aanpak van de onveiligheid in de stad. Het moet afgelopen zijn met de goed-nieuws-show van 
Opstelten en consorten. Criminelen moeten niet worden beloond met een buurtcentrum, maar naar de 
gevangenis. Drugdealers moeten niet vrij rondlopen, maar naar de gevangenis. Iedereen moeten gewoon over 
straat durven lopen ’s avonds en zolang dat niet kan is Rotterdam niet veilig!”

4.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 10:59 

In plaats direct te stemmen op een partij zou iedereen bij de verkiezingen een stemwijzer in moeten vullen; dat 
moet dan de basis worden voor de toewijzing van de zetels aan de partijen.

5.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 17:30 

Ik vond dit artikel ook leuk: http://www.stemhok.nl/artikel.php?artikel_id=170
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‘Cartoon-gate’ veroorzaakt door imams zelf at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Sodom en Gomorra in bankenland Stemwijzer zaait paniek in Apeldoorn »

‘Cartoon-gate’ veroorzaakt door imams zelf
Gepubliceerd door admin 6 februari, 2006 in Media. 

MEDIA WILLEN WAARHEID OVER CARTOONS NIET WETEN

NU MET DE GEWRAAKTE PROVOCERENDE CARTOONS VAN DE IMAMS ZELF!

door Ellen Kegge 

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven maar er is weer eens een ‘cultuurclash’ gaande. Brandende 

vlaggen, complete ambassades en consulaten die in vlammen opgaan, ontslagen hoofdredacteuren 

en zelfs onze eigen Balkenende heeft er een mening over. Inmiddels mogen we toch wel spreken van 

een crisis van mondiaal niveau. En dat allemaal vanwege enkele cartoons. Maar deze ‘cartoonrel’ 

dateert van ergens vorig jaar. Er was toen wel wat commotie over maar daarna hebben we er niets 

meer over gehoord. Tot vorige week. Wie heeft die rel opnieuw opgeblazen? En waarom? Het 

antwoord was snel gevonden. 

 
In het Nederlands Dagblad van 4 februari staat een interview met hoofdredacteur Vebj?rn Selbekk 

die de spotprenten opnieuw publiceerde in zijn kleine Noorse krant. 

Hij vertelt: “De huidige commotie in het Midden-Oosten gaat over andere cartoons, die imams vanuit 

Denemarken hebben meegenomen om een volkswoede tegen Denemarken te ontketenen. Dat zijn 

tekeningen ……., zoals een cartoon van Mohammed met een varkenskop of Mohammed die zich door 

een hond laat dekken”. 

Schokkend. Maar het kan nog erger.Wat te denken van de volgende posting?: Hoe is het toch 

mogelijk dat pas in Januari 2006 de volledige moslimwereld valt over 12 cartoons die in 

September 2005 zijn geplaatst in een Deense krant? Heel simpel. Ahmed Abdel Rahman 

Abu Laban, ??n van Denemarkens meest prominente Imams, heeft ergens in November een 

commissie samengesteld van ongetwijfeld buitengewoon wijze mannen, om in het Midden 

Oosten te ‘debatteren’ over de gewraakte cartoons. Maar Abu Laban zal Abu Laban niet zijn 

als hij de 12 cartoons niet duidelijk genoeg vond en dus heeft hij er een aantal extra laten 

maken, waaronder ??n cartoon waar Mohammed wordt afgebeeld met een varkenshoofd: 

‘…In the booklet it presented during its tour of the Middle East, the delegation included 

other cartoons of Mohammed that were highly offensive, including one where the Prophet 

has a pig face. But these additional pictures were NOT published by the newspaper, but 

were completely fabricated by the delegation and inserted in the booklet…’ Tja, Op zo’n 

manier aandikken lukt zelfs niet met Maizena! (bron: marokko.nl ) 

Bijna de gehele Nederlandse pers weet dit niet (of wil het niet weten) behalve Gerhard Wilts van het 

ND. En waarom niet? Mogen wij dit soms niet weten? Of is de journalistiek gewoon te lui en neemt 

klakkeloss de berichtgeving over? Want dat werpt toch wel een heel ander licht op de zaak. We 

zouden het nu over een heel ander issue moeten hebben: niet over cartoons die wel of niet 

beledigend zouden zijn maar over laakbaar (misschien zelfs strafbaar) gedrag van imams? 
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‘Cartoon-gate’ veroorzaakt door imams zelf at Klokkenluideronline

Zijn er in het verleden meer van deze ‘rellen’ geweest, toegewezen aan de ‘Westerse ongelovigen’ 

maar in feite veroorzaakt door imams of anderen met valse voorlichting en weten wij het niet omdat 

de journalistiek tekort schiet? Zijn ook de opvattingen van Mohamed Bouyeri gevoed door imams met 

dit soort onfrisse bedoelingen en is hij daarom tot de afslachting van Theo overgegaan? En tenslotte: 

is dit soort gedrag niet gewoon strafbaar?

16 Reacties op “‘Cartoon-gate’ veroorzaakt door 
imams zelf”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 20:21 

Theo van Gogh. 
Is de moord op Theo niet toegelaten met het doel om polariserend te werken?Waarvoor zijn 
inlichtingendiensten?Waarom werd Holleeder volgens de media wel door de politie permanent gevolgd en 
volgens diezelfde pers uit bescherming gearresteerd en was er geen bescherming voor Theo?Net als voor Pim 
trouwens. 
Waarom is er geen vrijheid van meningsuiting van bepaalde zijde aangaande “de protocollen van de wijzen van 
zion”(http://100777.com/protocols)Gezien de holocaust onder de Europese Joodse bevolking bij geschiedenis 
toch zeer belangrijk.Waarom vermeldt Eurlings(CDA er) in een gesprek in Buitenhof voormelde titel wel,maar 
gaat hij niet op de inhoud in?Wordt er geen chaos gecre?erd met een ander doel?Waarom duidelijk met twee 
maten meten?Het bombarderen van open steden,waarbij onschuldige babies,kinderen,vrouwen en grijsaards 
verminkt of gedood worden,is toch ook een zware oorlogsmisdaad en niet zo fris,of wel soms?En hoe zit het 
met de leiding van de PvdA,de partij,die tijdens paars zoveel mogelijk culturen(waaronder de Berberbevolking) 
heeft binnengehaald,teneinde de Nederlandse bevolking van haar identiteit te beroven.Zie de nieuwe PvdA-
leiding,de jongetjes van de Shell(Bos)en de wereldbank(Koenders),die zo graag Nederlandse troepen ingezet 
zien voor andere belangen,dan die van de Nederlandse bevolking.Dit terwijl 60% van haar aanhang tegen de 
uitzending is.(verdere uitleg onder opmerkingen politiek:Oil for immigration)

2.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 21:15 

Het bericht “The truth plus taxes” geplaatst op maandag, 6 februari 2006 op de weblog http://viking-observer.
blogspot.com/ lijkt een interessante aanvulling op het bericht van mevrouw Kegge. 

Ik kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van deze bron maar het lijkt erop dat de analyse van 
‘Ekstrabladet’ ??n op ??n gevolgd wordt: http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=333668

3.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 10:55 

Rechtsgang. 
Wat een vreemde gedachtengang bij bepaalde media,dat de Islamitische wereld met klachten over belediging 
via cartoons bij de Rechter terecht kan,in aanmerking nemende,dat de internationale rechtsorde geheel 
verstoord wordt door Bush c.s.met zijn bombardementen op open steden,welke later nog gesanctioneerd 
worden door de levering van Nato-troepen om Amerikaanse troepen vrij maken voor de voorzetting van de 
mondiale oorlog.Hoe zou de reactie zijn met een afbeelding van Jezus met een clusterbom,of bespotting van de 
holocaust(onder de Joodse bevolking wel te verstaan,de geschiedenis van de mensheid staat immers bol van de 
holocausten,alleen worden we daar vrijwel nooit aan herinnerd)

4.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 22:20 

GeenStijl plaatst een informatieve aanvulling op de berichtgebing van mevrouw Kegge:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/012318.html#comments

Ongehoord dat ik dit op gratis websites moet lezen terwijl in de kranten waar ik voor betaal er niets over staat.

5.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 22:58 

Het bovenstaande verhaal lijkt toch meer een alternatieve theorie om de aandacht van de werkelijke 
achtergronden af te leiden: het afremmen van de immigratie van moslims in Denemarken. 
 
http://xymphora.blogspot.com/2006/02/cartoonish-conspiracies.html 
 
http://xymphora.blogspot.com/2006/02/danish-cartoon-conspiracy.html 
 
http://xymphora.blogspot.com/2006/02/danish-cartooning.html
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6.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 23:36 

Door wie? 
Inmiddels heeft de imam alles zelf toegegeven .

http://www.nrc.nl/krant/article212086.ece

7.  Anoniem 

7 Feb 2006 om 23:37 

Welkom op aarde ;-)

8.  Anoniem 

8 Feb 2006 om 00:28 

PvdA-leiding. 
Voor een tegenaktie bij de verkiezingspropaganda van de ex-shell-manager,Wouter Bos,die zo graag oorlog in 
een ander land laat voeren,zie 
http://iraq-kill-maim.org/

9.  Anoniem 

8 Feb 2006 om 10:29 

Uw interpretatie is helaas niet juist. In het door u bedoelde NRC-artikel wordt met geen woord gerept over de 
drie bijgevoegde cartoons, en dat zijn wel de heftigste. De hypothese van een opzetje lijkt aannemelijk.

10.  Anoniem 

8 Feb 2006 om 23:44 

Herhaling. 
Laten we niet in de val trappen,waarin een deel(nog geen 50%) van het Duitse volk liep door Adolf H.te 
stemmen,destijds door een tegenstelling te cre?eren tussen het communisme(Marx,Engels) en het nationaal-
socialisme(Rosenberg) welke uitliep op de tweede wereldoorlog (1939-1945,met zijn tientallen miljoenen 
goyemslachtoffers en de veelbesproken en steeds herhaalde holocaust onder de grotendeels Oost-Europese 
Joodse bevolking)waardoor uiteindelijk de ,zeer strategisch gelegen(zie haar ligging t.o.v.Europa,Azi? en Afrika),
op Joodse identiteit gestoelde staat Isra?l is ontstaan.Zie ook de Balfour declaration van 1917. 
Nu door bepaalde cartoons er een verregaande polarisatie dreigt op te treden en het vijandsbeeld (opwekken 
van tegenstellingen)ten opzichte van de moslimwereld verscherpt wordt,verliest men uit het oog,dat Bush c.s.
legalisatie van zijn mondiale oorlogspolitiek nodig heeft en tevens hulp van Europese troepen,wil hij in zijn 
opzet slagen.Men hoeft zich niet veel illusies te maken,indien de grondstoffen en het banksysteem mondiaal in 
handen komt van een bepaalde elite ,terwijl door de opgelegde multikul de nationaliteit en identiteit van de 
goyemvolken vernietigd wordt.

11.  Anoniem 

9 Feb 2006 om 00:16 

Oktober 2005 - Rellen in Birmingham, met “Aziaten” volgens het NOS Journaal. 
November 2005 - Rellen in Frankrijk, met “Jongeren”, volgens het NOS Journaal. 
December 2005 - Rellen in Sydney, weer met “Jongeren”, volgens het NOS Journaal.

De ellende kwam natuurlijk van moslim-aziaten en moslim-jongeren, maar dat mochten de kijkbuiskindertjes 
niet weten.

November 2005 - Rellen in Denemarken, weer met moslims, boos over de cartoons. Helemaal verzwegen in de 
Nederlandse pers.

Informatie was op de Free Republic blog

Dat artikel was opgepikt in Nederland door de Graverdammer 
Zo moeilijk is het dus niet.

Hebben de redacties van het NOS Journaal en de kranten dan geen enkele journalist die zijn vak ook maar een 
beetje verstaat?

O ja, het bedrog van Cartoon gate is al meer dan een maand bekend

12.  Anoniem 

9 Feb 2006 om 10:43 

Protocollen. 
Ik ben het geheel ben U eens,alleen moet U wel beter oorzaak en gevolg in de gaten houden.Het was de mei 
generatie uit 1968,in Parijs aan de Sorbonne ontstaan,aangevoerd door Dani?l Cohn-Bendit,die heden een 
aangenaam baantje in het Europese parlement heeft.Deze jongetjes,waaronder Joschka Fisher (Duitsland)
hebben zich in de linkse partijen genesteld en waren stuk voor stuk destijds tegen de Nato,maar wel voor een 
multikul in de goyem-landen,de werkelijke aard van Joschka kwam naar boven tijdens de Kosovocrisis,toen 
deze Joschka (als minister)voor bombardering van klein-Yoegoslavi? was.U kunt toch niet ontkennen,dat b.v. 
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de P.v.d.A.in Nederland,de poorten opengezet heeft,om de Nederlandse identiteit te vernietigen.Diezelfde P.v.d.
A.overigens,die nu weer Nederlandse troepen ingezet wenst te zien voor andere belangen.En wie zitten er in de 
top van de P.v.d.A?Doet de Amsterdamse P.v.d.A.-burgermeester het goed volgens U?Laat U toch niet voor het 
zionistische karretje spannen en ga de protocollen eens lezen:http://100777.com/protocols.En vraagt U zich 
tegelijkertijd eens af,waar de Rothschild’s waren tijdens de holocaust tegen de Europese Joodse 
bevolkingsgroep,alsmede hun belangen in het gebied,dat tegenwoordig Isra?l heet.Met dank overigens voor de 
vermelding van de website:”enough.”. Ik heb hem bij mijn favorieten gevoegd.

13.  Anoniem 

16 Feb 2006 om 13:26 

De radicale “fatsoenlijken” en radicale moslims proberen alles uit de kast te trekken om een nieuw sociaal taboe 
te introduceren met het standpunt: “Je mag van je vrijheid van menigingsuiting gebruikt maken, maar het 
hoeft niet”. Wat feitelijk betekent dat je niets meer over moslims kunt zeggen want alles vinden ze beledigend!! 
Lees dit grappige artikel, wat haarscherp uitlegd in een metafoor waarom de radicale “fatsoenlijken” ongelijk 
hebben:

Titel: ?Wat doe je daar?? …?Ik? Ik schenk een glaasje wijn in.?  
url: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=520

Het introduceren van een nieuw sociaal taboe rondom allochtonen en moslims is onacceptabel.

14.  Anoniem 

2 Nov 2006 om 00:32 

Wat ik jammer vind is dat je de cartoons uit Iran (antwoord ? op spotprenten uit Denemarken) nergens kan 
vinden op internet. 

Nou vond ik de cartoons uit Denemarken niet echt tactvol (je moet mensen niet opzettelijk en nutteloos 
beledigen) maar je werd er mee doodgegooid. Alle media (tv. kranten en diverse internetsite’s) die erover 
berichtte liet tevens zien om welke spotprenten het ging. Uiteraard werd erbij vermeld dat wij WEL vrijheid van 
meningsuiting kenden. Nu zoek ik al geruime tijd naar de spotprenten uit Iran maar ik kan ze nergens vinden. 
Dezelfde media bericht er wel over maar laat niets meer zien. Ik ben bang dat de grens van onze vrijheid om 
“onze” mening te uiten zijn top heeft bereikt. Of is het gewoon hypocriet ???

15.  nicolet 

2 Nov 2006 om 11:07 

ik heb twee van die spotprenten maar kan z ehier niet palatsen. als je ze wilt hebben dan leg me maar uit hoe 
ik ze hier plaats of geef me een adres waar ik ze naar toe kan sturen. 
nicolet

16.  Anoniem 

4 Nov 2006 om 08:47 

Hallo Nicolet! 
zie voor de spotprenten—-http://www.irancartoon.ir/gallery/album48?page=1
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